
 

“Os sonhos são os projetos pelo quais a gente luta”. 

FREIRE, 1988 

RELATÓRIO 

do SEMINÁRIO de POLÍTICA NACIONAL 

de EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Este relatório foi elaborado a quatro mãos por Liana Borges, representante do MOVA 

BRASIL e Analise da Silva, representante dos Fóruns de EJA do Brasil na Comissão 

Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (Cnaeja), como participantes 

do SEMINÁRIO de POLÍTICA NACIONAL de EDUCAÇÃO POPULAR que se 

realizou em Brasília, nos dias 29 e 30 de outubro de 2013, no Palácio do Planalto, 

Anexo I – Auditório. 

 

I.  Etapa preparatória 

O Seminário “Política Nacional de Educação Popular” contou com uma 

preparação anterior, pois foi colocada à disposição dos convidados e do público em 

geral uma ferramenta digital no portal da Presidência da República 

(http://psocial.sg.gov.br). 

Neste sentido, nós as relatoras, enviamos aos Fóruns de EJA e aos MOVAS a 

minuta do Marco Referencial (anexo) para que contribuíssem. A seguir, dentro do 

período estabelecido pela coordenação do Departamento de Educação Popular e 

Mobilização Cidadã da Secretaria Geral da Presidência, postamos as contribuições 

recebidas1 e as nossas.  

Segundo as orientações recebidas, o Marco de Referência da Educação Popular 

para as Políticas Públicas é fruto de um processo de debates e de experiências tecidas 

                                                           

1 Recebemos contribuições dos Fóruns GO e MG e da com-panheira Maria Emília (GO). 



nos últimos dois anos, portanto, a inserção da minuta no portal tem como objetivo 

garantir a “a possibilidade de todos/as poderem contribuir em todo o documento”. 

 

II. O Seminário 

II.1. Objetivo Geral:  

 

Refletir em torno das experiências da Educação Popular no Brasil e América Latina, 

apontando o sentido de se pensar a educação popular numa perspectiva de política 

pública, destacando os desafios para a sua efetivação.  

 

II.2. Objetivos específicos:  

� Estudar o Marco Referencial de Educação Popular para a construção de 

Políticas Públicas, consolidando-o e referendando-o; 

� Constituir um GT para elaboração da Política Nacional de Educação Popular. 

 

III. A programação  

III.1. Dia 29/10/13 

• 14:00  – Mística de Abertura com a música, encenação e poema de  artistas do 

AM. 

 



Vera Lúcia Lourido Barreto abriu o Seminário informando que naquele espaço se 

encontravam representantes de todo o país com o objetivo de construir e de apoiar a 

consolidação de uma política pública de Educação Popular. Os convites feitos aos 

gestores públicos das três esferas, educadores populares, acadêmicos e ONGs/Centros 

de Educação Popular/Movimentos Sociais/Movimento Sindical tiveram como 

justificativa o acúmulo teórico e prático em Educação Popular de reconhecimento 

público. Somamos 140 participantes. 

• 14: 15 - Mesa de Abertura 

 

 

Mesa de Abertura: Vera Barreto, Paulo Maldos, Gilberto Carvalho e Selvino Heck 

• Paulo Maldos, Secretário Nacional de Articulação Popular, deu boas-vindas aos 

participantes e demonstrou sua alegria quanto à realização deste seminário, 

pois, segundo ele, “a consolidação de uma Política Pública Nacional de 

Educação Popular é elemento estratégico para o Governo do país”. 

A partir de uma breve retomada histórica sobre a Educação Popular (EP) no 

Brasil e na América Latina e Central, Paulo encerrou dizendo que o momento era 

especial porque (re) colocar a Educação Popular representa reconhecer que a 

“superação da ditadura passou pelas ações da EP, pela organização popular”.  

Maldos disse que este seminário representa mais um passo na construção de 

uma Política Nacional de Educação Popular; momento histórico em que revoluções na 

América Latina nos trouxeram a necessidade de pensar e propor uma educação 

libertadora e libertária como a Educação Popular. A Educação Popular colaborou no 

fortalecimento dos movimentos e na multiplicação dos sujeitos políticos. Finalizou sua 



fala dizendo que o compartilhamento de experiências resgata nossas histórias na 

tentativa de construir, diante da diversidade aqui representada, uma democracia 

radicalmente participativa dando o passo que a educação demanda neste momento. 

 

• Gilberto Carvalho, Ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da 

República, agradeceu a presença de todos, cumprimentou Oscar Jara e esposa e 

Dara, pela sua voz maravilhosa.  

Prosseguiu dizendo que a EP representa para o país a construção de uma nova 

referência de poder, pois a cada dia impasses surgem tais como o preconceito sobre os 

jovens negros e isso demonstra-nos “o quanto estamos distantes dos nossos sonhos” 

(neste momento referiu-se ao jovem morto em SP no dia de ontem – 28/10). Sobre isso 

destacou que a Secretaria Geral da Presidência da Republica está tentando contribuir 

para que se faça uma mudança civilizatória, para uma sociedade que não discrimine.  

A retomada deste fato, de acordo com Carvalho, é importante, pois ele carrega o 

que deve ser essencial neste Seminário: “Criar escopo, métodos e estratégias para 

mudarmos as relações sociais, a partir de um novo marco societário. Devolver às 

pessoas a dignidade para que elas sejam autoras de sua emancipação”.  

Falou, ainda, sobre como é importante lembrar o que a EP significou no escopo 

da mudança da realidade que estamos tentando fazer, inclusive porque a cada dia as 

dificuldades se interpõem no caminho da construção.  

Para o Ministro, a EP é fundamental pois leva em conta a realidade e a 

consequente obrigação de transformar essa realidade é este é o caminho a ser trilhado. 

Esta proposta, a da Educação Popular, que está na origem da luta contra as ditaduras 

na América Latina, segundo ele, é a da devolução da dignidade estimulando a 

emancipação, onde o governo seja uma ferramenta que impulsione esse salto de 

consciência e autonomia.  

Por fim, citou a trajetória de Oscar Jara como sujeito da construção da EP 

desde a luta contra as ditaduras e hoje em seu fortalecimento, atuando de maneira a 

fortalecer a ação coletiva. Repetiu em sua fala por 4 vezes:  “Queremos a EP 

constituindo-se num método de governo”. 

 



• 14:35 – Selvino Heck, Diretor do Departamento de Educação Popular e 

Mobilização Cidadã, apresentou um histórico do processo de construção da   

Política Nacional de Educação Popular (PNEP).  

 

Selvino discorreu sobre alguns momentos da história da Educação Popular e nesse 

contexto inseriu a Política Nacional de Educação Popular. Os momentos históricos 

destacados por Selvino são os seguintes: 

- 1963/64: Completamos 50 de EP, das primeiras experiências de Freire em Angicos. 

Conscientizar, alfabetizando. 

- 1964: Jango chama Freire para construir um Plano Nacional de Alfabetização, 

findado, de pronto, pela Ditadura Militar. Jango chama PF para construir o Plano 

Nacional de Alfabetização e os Círculos de Cultura.  

- 1989: A redemocratização se instala através dos movimentos sociais e populares, 

surgem os primeiros governos populares, o Orçamento Participativo em Porto Alegre 

a seguir consolidado pelo FSM. Temos Freire em São Paulo como secretário de 

educação e o Programa Integrado de EP (PIEP), no gabinete de Luiza Erundina, como 

elemento atravessador do governo de SP. 

- 2003: Lula e Fome Zero. Frei Betto e Oded Grajew. Rede de Educação Cidadã – 

RECID. 

- 2010: A RECID, através do Arlindo Queiroz, mobilizou delegados para a CONAE 

2010, e colocou no PNE a EP como referência na educação formal. A EP como Política 

Pública. 

- 2011: Governo Dilma, RECID consolidada, EP se afirmando enquanto política 

pública. Estruturação da Secretaria Nacional de Articulação Social. Cria-se o 

Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã.  Articulação de processos 

formativos através de seminários e documentos. O final de 2012 foi marcado pelo I 

Seminário de EP (saúde, economia solidária, participação social, Mais Cultura, 

Secretaria de Mulheres, da Juventude, entre outras). Surge a necessidade de estabelecer 

um Sistema de Participação Social. 



2013: 10 anos de Bolsa Família, de MOVA Brasil. A ideia, segundo Heck, é oficializar, 

anunciar publicamente. o novo Marco Regulatório entre governo e sociedade civil até 

dezembro deste ano. 

• 15 horas - Contexto da construção do Plano Nacional de Educação Popular 

(PNEP) – Willian Bonfim – Depto de Educação Popular e Mobilização Cidadã 

Bonfim fez uma apresentação da minuta do Marco de Referência e orientou os 

trabalhos da tarde e do dia seguinte, retomando os objetivos geral e específicos 

do Seminário. 

 

• 15:15 - Os desafios da Educação Popular na institucionalidade – Oscar Jara 

Holliday (educador popular e sociólogo – Presidente do Conselho de Educação 

Popular de América Latina e o Caribe) 

 

Jara iniciou falando da sua satisfação em estar vivenciando este momento, que 

considera histórico para a América Latina, pois nele está contida a ideia de uma nova 

sociedade e, portanto, de novas possibilidades humanas. 

A seguir, trouxe aos presentes uma grata surpresa. Resgatou de seus registros 

uma fala de Freire feita em 1988, no Instituto Cajamar/SP, em 08/03/1988, em 

conversa com Mailson da Nóbrega. Um pequeno trecho diz assim: “O discurso do 

candidato não tem nada a ver com a prática do sujeito quando está no poder”. 

Freire seguiu indagando-se sobre como “um educador popular progressista 

pode limitar a curiosidade do educando”. A fala de Freire, introduziu as reflexões de 

Jara, pois ele considera a Educação Popular um fator de construção da história.  

Jara nos disse que pretendia na sua fala colocar saberes em diálogo para 

produzir processos de aprendizagem, em que uma informação passa a ser associada 



pelo outro. Na fala de Freire, há um momento em aborda o lugar do sonho enquanto 

projeto: ”Os sonhos são os projetos pelo quais a gente luta”. 

Informou que talvez haja apenas um caso na América Latina em que a EP se 

tornou central nas ações governamentais. A Nicarágua foi citada como exemplo, visto 

que o governo sandinista chamou os movimentos sociais para definir critérios que 

perpassariam as políticas educacionais. 

Sobre os desafios da Educação Popular na América Latina enquanto política 

pública, Jara apontou quatro reflexões.  

 

 

a. A insatisfação democrática como desafio criador no contexto latino-americano 

de hoje: o instituinte e o instituído  

Neste aspecto, Jara considerou dois âmbitos: a esfera social e a esfera política. Sobre a 

esfera social falou sobre o surgimento de múltiplas vozes e setores em busca de novas 

diretrizes. No que tange à esfera política, o erguimento de governos populares e 

democráticos que trouxeram novas experiências.  Contudo, alertou, em ambas se faz 

presente as contradições entre o “velho” e o “novo”, pois esta é a dinâmica dos 

processos de democratização: “A procura da coerência é a virtude. Não é a coerência em 

si”, disse ele. 



É preciso criar capacidade de ação para mudar a cultura clientelista e autoritária diante 

de, segundo ele, dois segmentos: o popular social e o popular político. O popular social 

diz respeito  aqueles setores sociais que sofrem qualquer assimetria, que têm, 

portanto, seus direitos negados. O popular político está presente nos movimentos que 

buscam criar estratégias de superação das assimetrias a que estão submetidos os 

setores do popular social. 

 

b. Os processos de EP e as contribuições paradigmáticas freireanas: diálogo, 

problematização, reinvenção, aprendizagem e esperança.  

Quanto ao diálogo, a ideia central apontada por Jara refere-se ao seu caráter 

ontológico, rechaçando, com isso, uma compreensão limitada sobre o mesmo ao 

considerá-lo como uma técnica a ser aplicada. 

A problematização se caracteriza pelo desenvolvimento de análises reflexivas sobre as 

razões das desigualdades.  

Falou da importância da reinvenção enquanto elemento de uma política pública de EP, 

uma vez que a mudança decorre da geração de novas capacidades.  

A aprendizagem foi apresentada a partir da premissa “quem ensina aprende ao 

ensinar”. A esperança, por fim, como base das lutas sociais, dos sonhos, projetos e ações 

para a transformação.   

 

c. A participação como método de governo; o método como coerência ética de alvos 

a sujeitos 

 

d. O sentido político-pedagógico da sistematização de experiências  

III.2. Dia 30/10  

• Das 8h30 às 12h – Trabalhos em grupo para estudo e reflexão sobre a minuta 

do Marco Referencial 

 

Analise da Silva participou do grupo que analisou os Princípios e Diretrizes do 

Plano Nacional de Educação Popular. Segue o registro. 

Lá estavam, entre outros, Jesuína – MEC, Salete – Flacso, Gilberto – UFAC, Debora – 

Cáritas, Rita – UFRGS – Fórum de Pró-Reitores, Marcelo – UFRJ, Francisjulia – 



RECID, Antonio Lídio – MEC – Alfabetização, Osvaldo – Ministério da Saúde, Oscar 

Jara – CEAAL e eu, Analise – Fóruns de EJA do Brasil. 

A primeira ponderação foi sobre a necessidade de fazer uma separação entre os 

princípios, as diretrizes e os objetivos, pois estão misturados no texto. 

Ponderamos também pela necessidade de agrupar inicialmente os itens I, III e V e 

depois os itens II e IV pela natureza das temáticas. 

Item I - Retiramos protagonismo e colocamos Emancipação e Poder Popular. 

Item III – Rever a escrita – Pensamos em Participação e Emancipação popular nos 

espaços públicos.  Autonomia na relação entre a sociedade civil e estado. 

Item V - Equidade nas políticas públicas fundamentada na solidariedade e na 

amorosidade, frisando a divergência entre a prática da amorosidade e a prática da 

omissão.  Assim como a representante dos Fóruns de EJA trouxe a origem histórica do 

conceito de protagonismo e definimos pela inadequação de seu uso dentro da concepção 

freireana, também trabalharemos com outros termos. Incluir no texto pessoas com 

deficiência e orientação afetivo-sexual. 

Item II – Conhecimento crítico e transformação da realidade. 

Item IV – Avaliação e Sistematização de Saberes e Práticas. 

Oscar – Garantir e ampliar a reflexão crítica através de sistematização e da avaliação 

participativa de práticas educativas populares e de experiências de políticas públicas. 

Criar mais um princípio que seria o da Justiça politica-econômica e socioambiental 

e levar o último pontinho do item II para cá.  

Será criado um grupo virtual para que o GT físico trabalhe na questão dos conceitos, 

quanto a Princípios e Diretrizes do Plano Nacional de Educação Popular.  

 

Liana Borges participou do grupo que analisou as Bases Epistemológicas do Plano 

Nacional de Educação Popular. Segue o registro. 

 
No texto Reflexão do Grupo 

 



Parágrafo 1, linha 3: categorias 
centrais 
 

Raiane: a) Que teorias fundam seu pensamento? Falamos de 
classe, dialética, ciência, cultura, gênero, etc. A base do 
Materialismo histórico Dialético. 
 
b) Agente Público: Usar sujeitos sociais 
Marga: Precisamos ficar presos em Freire? 
William diz que Freire é central. Categorias do campo da EP, 
não só em Freire.  
 
Liana: - Importância deste Marco 
- Quem serão os leitores. Explicitar o porquê da escolha destas 
categorias e não outras.  
 

Parágrafo 2, linha 2: Paulo Freire 
 

O grupo refletiu sobre Freire como único a ser citado ou se 
vamos acrescentar outros autores.  
 

Letra A – Partir da realidade concreta 
 

Liana: Destaque geral às categorias - Reordenamento das 
mesmas. Exemplo: Diálogo em primeiro. 
 
M Luiza: Se PF é a referência, isso traz-nos uma seriedade e 
uma responsabilidade 
EXISTENCIALISMO CRISTÃO agregado ao Materialismo 
Dialético e a FENOMENOLOGIA 
O aspecto emancipatório vem como crítica ao fatalismno 
cristão.  
 
Arlindo: Dar certa direção didática ao texto. 
 

Letra A, segundo parágrafo, linha 1 – 
totalidade concreta 
 
 

Liana: Importante tratar do conceito TOTALIDADE 

Letra A, segundo parágrafo, última 
linha –  
De classe 
 

M Luiza: Clareza do que é classe popular/ classe trabalhadora 
e classe social. O documento é híbrido. Usar Chauí "nova 
classe trabalhadora"- não é consenso. 
 

Letra A, terceiro parágrafo, última 
linha – educandos/as 
 

Marga: Uso da linguagem como potencial transformador do 
mundo. 
o/a não é inclusiva. 
Propõe redação por extenso, dos educandos e das educandas. 
Revisar todo o texto. 
 

Letra B - Construção do 
conhecimento e pesquisa participante, 
primeiro parágrafo, última linha. 
 

Raiane: Pesquisa Participante e Pesquisa-Ação 
 
M Luiza: A PP desde Freire na Tanzânia, foi sendo 
reelaborada. Barbier da PA. Apresentar um histórico 
resumido. Uso de PA.  
 

Letra B – quarto parágrafo, última 
linha. conhecimento científico ou 
erudito e 
conhecimento popular. 
 

Liana: Que conceitos são estes 
Saber de experiência feito. Senso comum.  
 
Marga: Superação? Cruzamento?  
 
Mariana: Sobre o método, podemos utilizar mais de um, 
mesmo que digamos. A participação das pessoas.  Movimento 
espiral em Pichon Riviere. 
 

Letra C – Dialogicidade, primeiro 
parágrafo, última linha. Diferentes 
saberes. 
 
 

Liana: Primeira categoria. Tratar da Escuta Densa 
 
Raiane: Dialética - Aprofundar este conceito. Núcleo Duro??? 
Ciência como vocação ontológica. 
 



Conhecimento/Saber/Sabedoria - melhorar este conceito. 
 
Palavra-ação. Não é uma bate-papo 
 
Ana Claudia: Potencialidade pedagógica do conflito na 
dialogicidade. 
 

Letra C – segundo parágrafo, última 
linha. Esses saberes. 
 

Raiane: Diverisidade x hibridismo. Qual a concepção de ciência 
 
M Luiza: ... agente e classes populares - o que é servidor DO 
público O que é construir o Estado.  
 
Romper com o formato acadêmico ou com o uso de diferentes 
linguagens. 
 
Luzinete: 3 e 4 parág. Reverter a redação desta parte do texto. 
Márcio: escuta densa 
 

Letra C – terceiro parágrafo, última 
linha. projeto de sociedade 
 

Liana: ação-reflexão-ação 
Práxis. 
 
Mariana: Manifesto da Transdiciplinaridade. Diálogo inter e 
intra psíquico 
 

Letra C – quarto parágrafo, última 
linha. Ético e estético. 
 

Marcio: Desvelamento da realidade/conscientização.  
 
M Luiza: Criativo é o mais importante 
 
Lucinete: Dimensões da formação humana 
 
 

Letra D – Construção coletiva e 
planejamento participativo, primeiro 
parágrafo, última linha. associação e 
organização 
 

Raiane: Garantia da intencionalidade política da ação/eixo 
articulador/princípio ideológico. 
  
M Luzia: Transformação da sociedade, construção de um novo 
Estado. Sindicatos/Partidos Políticos. 
  
Liana: Aprofundar esta categoria. Passo a passo no capítulo 3 
do Pedagogia do Oprimido. Investigação/ Redução/ 
Problematização/ Organização do Conhecimento (Gouvêa). 
 
 

Letra E – Amorosidade 
Destaque para todo o item 
 

Liana: e Humildade. Ampliar o texto desta categoria 
 
M Luiza: Qual o contexto desta fala? DE 68 o que se passou? 
Cristão católicos jovens x luta armada. AL com Cuba, CH, 
NIC, etc.  
Na perspectiva de vida/Saber cuidar. 
 
Rúbia: Sentimos a necessidade de colocar esta categoria, mas 
não sabemos como tratá-la! 
 
Lucinete: Contribuição de PF na ética e da estética 
 

Letra F – Conscientização 
 

Liana: Movimento da Consc Ingênia e da C Crítica. 
 
Marga: Penúltima frase está confusa! 
 
Mariana: Como se chega na C em  Bachelard e o devaneio. 
Conceito de sujeito/corpo/crenças/hábitos/modos de vida de 
hoje 
 



Letra F - Sistematização de 
Experiências e do conhecimento 
 

Liana- Não considera uma categoria. Deveria ser um item da 
parte 7 e ampliado. 
 
Raiane: Item f no item 7 - Concepção de Estado e de SC - levar 
para o item G. Rever o conceito de Estado Ampliado em 
Gramsci.  
 
William. Colocar na categoria da Construção do 
Conhecimento/ Destacar os aspectos metodológicos no item 
7. 
 
Ana Claudia: Boal com o Teatro do Oprimido. Como agregar 
estas contribuições? 
 
Rubia: Falta do TG, para Palavra Geradora.  
 
 

Letra G - A transformação da 
realidade e do mundo 
 

Liana: Logo após da conscientização e aprofundar mais 
Arlindo: Racismo e Sexismo - dimensão do sujeito. 
 
Mariana: Muda? Torna sujeitos. O que entendemos por 
Instituição? Apontar outros lugares onde a EP aparece - item 
8. 

Destaques para o item como um todo 
 

Marga - Temática dos DH 
Cultura Realidade Diversidade - de que falamos? 
Interculturalidade 
Limpar a visão utópico-existencialista e das relações de poder. 
 
M Luiza: Tratar do TRABALHO como categoria. (mundo e 
mercado) Ler Galvani (México). 
 
Sociedade em rede/redes sociais - no que consiste este novo 
espaço social e político e que muda o mundo, sim. Ambiente 
novo em cibercultura. 
 
Lucinete: Cultura/Trabalho em Vieira Pinto 
 
Márcio: Construção de um novo mundo-marco regulatório 
 
Rúbia: O texto não encanta. Encadeamento. Clareza/ usar 
NÍTIDO. 
 
Emanuel: Territorialidade (não território). 
 
Arlindo: Formação do formador e material didático. Marco 
como instrumento d diálogo federativo. 
Agente x Sujeito Social 

 

• Das 14h às 15h - Relatos dos grupos e pactuação em torno do Marco 

Referencial  

 

Os grupos relataram suas discussões. A seguir, os relatos dos demais grupos. 

Grupo II – Bases Históricas. 



O documento não contempla o Brasil nem em tempos históricos e nem em termos 

geográficos – Precisa falar antes de 60 e até os dias atuais. Necessidade de contemplar 

experiências que articulam educação popular com cultura, trabalho, agricultura, saúde, 

gênero e etc. Termina não produzindo uma memória viva da EP e não de uma memória 

saudosista. Proposta é de reorganizar o histórico levando em consideração 3 princípios: 

- Não elaborar uma linha cronológica de fatos e datas ou pelo menos atentar para não 

enfatizar um dado e deixar de citar outro; - Basear o texto numa análise de linhas de 

ações de sujeitos coletivos tanto na igreja, quanto sindicatos, quanto movimentos 

sociais; - Olhar para frente e para a necessidade de reinventar o pensamento freireano. 

 

Grupo V –  Passos metodológicos de uma prática de Educação Popular 
 
Cenário / Espaço de encontro / Problematização / Ação\reflexão / Transformação. 

Sistematizar o que estamos realizando é primordial na construção da metodologia. 

 

A seguir, a discussão foi aberta ao plenário.  

Foi dito em algumas falas dos presentes que o Marco Referencial da Política 

Nacional de Educação Popular é um documento de governo. A representante dos 

Fóruns de EJA do Brasil agradeceu a acolhida que tivemos quanto à abertura de vaga 

para nossa participação e informou publicamente sobre o pleito dos Fóruns em 

participar dessa construção. Em seguida , a representante relatou o que aconteceu 

quando da participação dos Fóruns no Seminário do Pronatec. “Fomos, participamos, 

dissemos o que avaliamos. Quando recebemos o documento elaborado pelo MEC não 

nos reconhecemos nele. Entretanto, ele inicia dizendo que nós, os Fóruns de EJA do 

Brasil participamos da discussão. Realmente participamos, porém não concordamos 

com o caráter empresarial que ele traz. Nós dos Fóruns de EJA manifestamos durante 

aquele Seminário nosso posicionamento contrário ao PRONATEC, 

primeiramente, pelo seu caráter privatista; pelo reforço do lugar da  

subalternidade da classe trabalhadora com uma educação de cunho 

técnico, para garantir a quali ficação mínima para o mercado de trabalho 

e, finalmente,  pela completa desarticulação entre o "percurso formativo" 

oferecido à população e a garantia do direito à Educação Básica,  

contemplado na constituição. Pergunto, então, e pergunto para não acontecer 



o que aconteceu no documento do PRONATEC: qual é o posicionamento deste 

coletivo se o retorno do Governo à proposta de Plano Nacional construída por nós não 

vier na direção que apontamos aqui?”  

A partir desta fala abriu-se extensa fila de inscrições. Os retornos foram na 

direção das falas que se seguem: “Participar da discussão, nós estamos participando 

mesmo. Não podemos participar e depois do resultado retirar a nossa participação. 

Seria irresponsabilidade de nossa parte”.  “Se não sair a contento, pau no governo.” 

“Não sair a contento é ter os princípios descartados. As diretrizes, metas, objetivos 

discute-se.” 

Seguiram-se outras considerações sobre outras questões:  

“Falta trazer um viés sobre as questões internacionais.”   

“Classe é central, mas não podemos deixar de citar e enfatizar gênero, 

raça/etnia.”  

“ EP como método de gerar processos, de gerar conhecimentos e de gerar 

políticas. Fazer da EP um método de governo.” 

 

15:30 - Encaminhamentos do Seminário 

Plataforma do participa.br (é um portal tipo rede social). 



1. Relatório Oficial será encaminhado até semana que vem; 

2. Texto será alterado pelo GT que foi formado; 

3. Publicação do Marco Referencial; 

4. Disseminar e divulgar o debate; 

5. GT terá que formular uma estratégia de construção e de implementação do 

Marco Referencial. 

 

 

A partir das orientações da coordenação do Seminário, foi eleito um Grupo de 

Trabalho, sendo oito membros da sociedade civil e oito do governo. 

O GT com membros da sociedade está assim formado: 

Flávio Brayner Universidade Federal de Pernambuco 

Liana Borges MOVAS 

Maria Margarida Machado Universidade Federal de Goiás 

Paulo Roberto Padilha Instituto Paulo Freire 

Ricardo Spindola Universidade Católica de Brasília 

Rita Diana de Freitas Gurgel 
Universidade Federal Rural do 

Semiárido 

Salete Valesan CLACSO/FLACSO 

Veroni Martins Recid Tocantins 

 

 

IV. Concluindo, por enquanto: 

O seminário foi muito proveitoso e superou nossas expectativas, acima de tudo 

pela dedicação e compromisso dos participantes. Entre os principais encaminhamentos 

do Seminário foi a eleição de um Grupo de Trabalho que será formalizado com 

publicação. O relatório da atividade será disponibilizado semana que vem para todas as 

pessoas participantes e, então, encaminharemos aos Fóruns e aos MOVAS.  

Assim que formos trazendo para cá os documentos, solicitamos que todos 

contribuam para a disseminação da discussão em suas localidades de Fóruns e de 

MOVAS.  



O Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã colocou-se à 

disposição para o caso de precisarmos de algum auxílio para promover debates, 

seminários, rodas de conversa. 

 

V. Pós- Seminário 

Em mensagem enviada pelo Departamento de Educação Popular e Mobilização 

Cidadã, no dia 01/11, paras os membros do GT, os próximos passos são os seguintes: 

 

1. Até o dia 08/11 o Governo Federal definirá os 8 participantes do GT PNEP – Em 

um determinado momento fomos informados sobre quais são os ministérios já 

envolvidos: Educação, Cultura, Desenvolvimento Social e Trabalho 

 

2. Uma portaria da SG/PR formalizará o GT PNEP. 

 

3. A reelaboração do texto do Marco de Referência da Educação Popular para as 

Políticas Públicas será feita em conjunto com os integrantes do GT. A alteração 

textual de cada eixo caberá prioritariamente a seus participantes. Será de 

responsabilidade do Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã a 

coordenação deste trabalho e a redação final da proposta.  

 

4. A proposta do Marco com as alterações será publicada na internet para consulta 

pública no máximo até dia 15 de novembro. 

 

5. Na primeira semana de dezembro ocorrerá a primeira reunião do GT PNEP, para 

avaliação e validação da redação final da proposta, em Brasília (dia 5 é o indicativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Alguns registros fotográficos: 

 

 

 

Oscar apresentando fala de  Freire feita em 1988, no Instituto Cajamar/SP, em 08/03/1988, em 

conversa com Mailson da Nóbrega. 

 

 

Mesa de Abertura    


