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1. Introdução 

 

A atual gestão do Grupo Temático (GT) de Educação Popular em Saúde da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) iniciou-se no mês de outubro de 

2016, durante reunião do GT ocorrida no 7º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde da ABRASCO, na cidade de Cuiabá-MT, na Universidade Federal 

do Mato Grosso.  

Nessa ocasião, os integrantes do GT que estiveram presentes decidiram pela 

composição de um Núcleo de Coordenação integrado pelo professor Pedro Cruz (da 

Universidade Federal da Paraíba), pela professora Vanderléia Pulga (da Universidade 

Federal da Fronteira do Sul) e pela professora Rocineide Ferreira (da Universidade 

Estadual do Ceará).  

Desde então, especialmente ao longo do ano de 2017, pactuaram-se como 

princípios condutores desse Núcleo de Coordenação a organização interna do GT e a 

mobilização para ações na constituição de uma construção comum e compartilhada entre 

os membros do GT. Frentes de ação foram coletivamente pactuadas e as pessoas 

componentes do GT passaram a se dedicar ao trabalho solidário e coletivo em diferentes 

eixos de ação, conforme suas disponibilidades e potências de contribuição. 

A nosso ver, o GT constituiu-se, a partir de 2017, como uma comunidade de 

trabalho, na qual diferentes protagonistas dedicam-se à tessitura solidária e 

compromissada de uma série de ações. Estas perfazem coletivamente uma agenda 

estratégica intencionalmente voltada ao aprimoramento de estudos, de pesquisas, de 

processos formativos, de articulações e de ações sociais através das quais a Educação 

Popular possa constituir um elemento teórico, metodológico e epistemológico 

mobilizador de um agir crítico no campo da Saúde Coletiva brasileira. Da mesma forma 

que, juntamente com os demais GTs e espaços da ABRASCO, o grupo possa defender de 

forma intransigente o direito à saúde das pessoas e o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Acreditamos que os caminhos trilhados pelo GT de Educação Popular no ano de 

2017 demonstraram o empenho de seus membros em fortalecer sua articulação orgânica 

(pelas reuniões mensais) e em aprimorar a integração entre as lutas, enfrentamentos e 

iniciativas mantidas por cada um e cada uma localmente1.  

Discorreremos a seguir particularmente sobre as ações pertinentes ao ano de 2018. 

 

2.  Frentes de ações desenvolvidas 
 

2.1) Atividades no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão) em 2018 

 

Durante o 12º Abrascão, o GT Ed Pop promoveu mesas, palestras, oficina e reunião 

de trabalho, bem como coordenou apresentações de trabalhos em dois Grupos Temáticos 

do Congresso. 

 

 
 

 

 Terça feira, 24 de julho de 2018 

                                                             
1 Um relatório completo das ações de 2017 está disponível no site: 

<https://www.abrasco.org.br/site/gteducacaopopularesaude/wp-

content/uploads/sites/14/2018/10/Relatório-GT-EDPOP-Abrasco-2017.pdf>. 

https://www.abrasco.org.br/site/gteducacaopopularesaude/wp-content/uploads/sites/14/2018/10/Relatório-GT-EDPOP-Abrasco-2017.pdf
https://www.abrasco.org.br/site/gteducacaopopularesaude/wp-content/uploads/sites/14/2018/10/Relatório-GT-EDPOP-Abrasco-2017.pdf


 

 

 Quarta  feira, 25 de julho de 2018 

 

08:00 

- 

17:00 

 Oficina - Pré-Congresso 

OF43 - Significados, desafios e 

potencialidades da educação popular nas 

práticas educativas, populares e 

comunitárias de saúde na conjuntura atual 

- Aberta ao público 
 

Coordenadora: Helena Maria Scherlowski 

Leal David - UERJ (RJ) 

Coordenador: Pedro José Santos Carneiro 

Cruz - UFPB (PB) 

UERJ - Educação - Sala 12.108 

- Bloco F (40pax) 

 

 Quinta feira, 26 de julho de 2018 

 

13:10 - 

14:40 

Comunicações Orais 

CO13d - Diálogos sobre Educação e 

Formação em Saúde 4 

 

Coordenadora: Maria Rocineide Ferreira da 

Silva - Universidade Estadual do Ceará 

(CE)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 211 - D50 (35 pax) 

13:10 - 

14:40 

Comunicações Orais 

CO13e - Diálogos sobre Educação e 

Formação em Saúde 5 

 

Coordenador: José Carlos da Silva - UFPE 

E UNB (PE)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 212 - D50 (35 pax) 

13:10 - 

14:40 

Comunicações Orais 

CO8a - Democracia, Participação e 

Controle Social na Saúde CO 1 
 

Coordenadora: Vera Lúcia de Azevedo 

Dantas - GT EDUCAÇÃO POPULAR EM 

SAÚDE (CE)  

Centro de Recepção de 

Visitantes - Sala de vídeo - E13 

(35 pax) 

 

8:00 - 

17:00 

Reunião - Pré-Congresso 

R7 - GT Educação Popular em Saúde - 

ABRASCO (SOMENTE PARA 

CONVIDADOS) 
 

Coordenador: Pedro José Santos Carneiro 

Cruz - UFPB (PB) 

UERJ - Enfermagem - Sala 715 

(Av. 28 de Setembro, 157) 

(35pax) 

http://www.saudecoletiva.org.br/programacao/index_programado.php
http://www.saudecoletiva.org.br/programacao/index_programado.php
http://www.saudecoletiva.org.br/programacao/index_programado.php
http://www.saudecoletiva.org.br/programacao/index_programado.php
http://www.saudecoletiva.org.br/programacao/index_programado.php
http://www.saudecoletiva.org.br/programacao/index_programado.php


15:00 - 

16:30 

Mesa Redonda 

MR4 - Formação em Saúde e Movimentos 

Sociais 
 

Coordenadora: Carla Pontes Albuquerque - 

Instituto de Saúde Coletiva da UNIRIO (RJ) 

Expositora: Paulette Cavalcanti de 

Albuquerque - FIOCRUZ-PE (PE) 

Expositora: Fabiana Pinto Fernandes - 

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva | 

UFRJ (RJ) 

Expositora: Ivi Tavares Abrahão Castilero - 

MST (RJ) 

Fiocruz - ENSP - Sala 410 - 

D75 (80 pax) 

 

 Sexta  Feira, 27 de julho de 2018 

 

13:10 - 

14:40 

Comunicações Orais 

CO13n - Diálogos sobre Educação e 

Formação em Saúde 14 
 

Coordenadora: Carla Pontes Albuquerque - 

Instituto de Saúde Coletiva da UNIRIO (RJ)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 210 - D50 (35 pax) 

13:10 - 

14:40 

Comunicações Orais 

CO13o - Diálogos sobre Educação e 

Formação em Saúde 15 
 

Coordenadora: Sonia Acioli - Associação 

Brasileira de Enfermagem (RJ)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 211 - D50 (35 pax) 

 

15:00 

- 

16:30 

Mesa Redonda 

MR62 - Os desafios da pedagogia freiriana 

para a formação em saúde no atual 

contexto brasileiro: um olhar a partir de 

três experiências 

 

Coordenadora: Renata Pekelman - Grupo 

Hospitalar Conceição-GHC (RS) 

Expositora: Helena Maria Scherlowski Leal 

David - UERJ (RJ) 

Expositor: Pedro José Santos Carneiro Cruz - 

UFPB (PB) 

Expositora: Grasiele Nespoli - EPSJV (RJ) 

Expositora: Vera Lúcia de Azevedo Dantas - 

GT EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

(CE) 

Fiocruz - ENSP - Sala 410 - 

D75 (80 pax) 

 



15:00 

- 

15:45 

Palestra 

P11 - Experiências educativas, práticas 

sociais e participação comunitária: 

caminhos para a reorientação do agir 

profissional e social em saúde na 

perspectiva da superação das barbáries e da 

construção de horizontes humanizadores 
 

Coordenadora: Maria Rocineide Ferreira da 

Silva - Universidade Estadual do Ceará (CE) 

Palestrante: Reinaldo Matias Fleuri - 

UFSC/UNIRIO (SC) 

FIOCRUZ - EPSJV (Escola 

Politécnica)- Pátio Circular - 

D50 (110 pax) 

 

 Sábado, 28 de julho de 2018 

 

8:00 - 

09:50 

Comunicações Orais Curtas 

COC13n - Experiências dialógicas nos 

territórios, serviços e na formação em 

saúde 1 

 

Coordenadora: Carla Pontes Albuquerque - 

Instituto de Saúde Coletiva da UNIRIO (RJ)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 211 - D50 (35 pax) 

 

8:00 - 

09:50 

Comunicações Orais Curtas 

COC8b - Democracia, Participação e 

Controle Social na Saúde COC 2 
 

Coordenadora: Renata Pekelman - Grupo 

Hospitalar Conceição-GHC (RS) 

Coordenador: José Carlos da Silva - UFPE E 

UNB (PE)  

Centro de Recepção de 

Visitantes - Sala de vídeo - E13 

(35 pax) 

 

10:00 

- 

11:50 

Mesa Redonda 

MR82 - A centralidade das práticas 

populares e comunitárias para a saúde e seus 

desafios atuais diante da exclusão social e da 

retirada de direitos 
 

Coordenadora: Maria Rocineide Ferreira da 

Silva - Universidade Estadual do Ceará (CE) 

Expositora: Graciela Esther Pagliaro - ANEPS 

RJ (RJ) 

Expositor: Luís Eduardo Batista - Instituto de 

Saúde de São Paulo (SP) 

Expositor: Carlos Rodrigues Brandão - 

UNICAMP (SP) 

CDHS - Auditório - E36 (57 

pax) 

 



14:30 - 

16:00 

Comunicações Orais 

CO13v - Diálogos sobre Educação e 

Formação em Saúde 22 
 

Coordenadora: Renata Pekelman - Grupo 

Hospitalar Conceição-GHC (RS)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 206 -D50 (35 pax) 

 

14:30 - 

16:00 

Comunicações Orais 

CO13y - Diálogos sobre Educação e 

Formação em Saúde 25 
 

Coordenadora: Theresa Cristina de 

Albuquerque Siqueira - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (AL)  

EPSJV (Escola Politécnica) - 

Sala 211 - D50 (35 pax) 

 

14:30 - 

16:00 

Comunicações Orais 

CO8d - Democracia, Participação e 

Controle Social na Saúde CO 4 
 

Coordenadora: Carla Pontes Albuquerque - 

Instituto de Saúde Coletiva da UNIRIO (RJ)  

Centro de Recepção de 

Visitantes - Sala de vídeo - E13 

(35 pax) 

14:30 - 

16:00 

Comunicações Orais 

CO8e - Democracia, Participação e 

Controle Social na Saúde CO 5 

 

Coordenadora: Maria Rocineide Ferreira da 

Silva - Universidade Estadual do Ceará (CE)  

CDHS - Sala 308 - E36 (26 pax) 

 

Dentre as várias atividades, a Oficina teve papel de destaque. Iniciando com uma 

acolhida e apresentação dos participantes, bem como com exposição de seus objetivos, a 

oficina teve sequência com discussão em pequenos grupos, orientada pela questão 

geradora: “Quais os significados, desafios e potencialidades da educação popular em 

nossas práticas na conjuntura atual?”. A partir desse mote, procedeu-se com a construção 

de sínteses do debate do grupo em painéis e com uma roda de conversa ampliada sobre 

as principais reflexões oriundas dos grupos, sistematizadas sob a forma de mandalas. 

Após o intervalo para o almoço, desvelou-se uma roda de debates a partir da 

questão geradora “Quais os caminhos de articulação e de fortalecimento da potência da 

educação popular no atual contexto?”, considerando as reflexões produzidas nas 

mandalas, encerrando a oficina com uma plenária e uma mística. 

Ainda merece destaque a Tenda Paulo Freire, protagonizada pelos coletivos de 

Educação Popular em Saúde, dentre eles o GT Ed Pop. 

 

 

 

 

 

26/07 27/07 28/07 29/07 

(08h – 11h50) (08h – 11h50) 

TENDA 

(08h – 11h50) 

TENDA 

(08h – 11h50) 

TENDA 



Conferência de 

Abertura 

 

08h00 Acolhida 

(integração, 

mística) 

Atividade 

Educandos e 

educadores 

EdPopSUS Rio 

 

08h30 Roda de 

conversa: 
Reflexões e 

desafios sobre o 

EDPOPSUS, a 

PNEPS-SUS e 

suas ações. 

 

10h30 Roda de 

conversa: O 

Cuidar nos 

Terreiros 

(Juventude de 

Terreiros Renafro 

- Apresentação do 

vídeo, e roda de 

conversa, com  

mediadoras 4 

jovens de terreiros 

e da área  da 

saúde. / 

Homenagem a 

José Marmo 

08h00 Acolhida 

(integração, 

mística) 

Ciranda das 

Mulheres da Feira 

Agroecológica 

Josué de Castro 

 

08h30 Roda de 

conversa: A 

Educação Popular 

em Saúde e sua 

interface com as 

Práticas 

Integrativas, 

Populares e 

complementares de 

Saúde, na busca de 

outro modelo de 

Assistência no SUS 

/ "Tomar Ciência”: 

saber popular e 

conhecimento 

científico unidos na 

cura de doenças. 

 

10h30: Roda de 

conversa: Roda de 

Conversa: Política 

de drogas, saúde e 

violências em 

favelas no Rio de 

Janeiro + Esquete 

EJA Escola 

Politécnica 

08h00 Acolhida 

(integração, mística) 

Atividade Frente 

Popular de Saúde 

 

09h00 Roda de 

conversa - Plenária 

do movimento de 

educação popular em 

saúde (com produção 

de manifesto 

escrito/produto de 

posicionamento) / 

Homenagem a 

Victor Valla 

 

(11h50 – 13h10) 

Almoço 

 

(11h50 – 13h10) 

Almoço 

(11h50 – 13h10) 

Almoço 

(11h50 – 13h10) 

Almoço 

(13h10 – 16h50) 

TENDA 

14h00 Atividade 

cultural 

Dinâmica Teatro 

do Oprimido e 

Esquete 

Desmontes do 

SUS (30’) 

 

15h00 Roda de 

conversa: “Os 

(13h10  – 16h50) 

TENDA 

14h00 - Atividade 

cultural 

Apresentação 

RenAfro Baixada 

(Mãe Lúcia) 

 

15h00 - Roda de 

conversa "A luta 

pela saúde no 

trabalho: opressão 

(13h10 – 14h10) 

Conferência 

(13h – 15h) 

TENDA  
ATIVIDADES 

CULTURAIS 

 

Passinho 

RAP da Saúde 

 

Cortejo em direção 

à Tenda Marielle 

Franco – Tenda 

(14h10 – 16h20) 

TENDA 

14h00 - Atividade 

cultural 

Crianças EJA 

EPSJV (30’) e 

Coletivo Chica 

Manicongo (30’) 

 



desmontes no 

Sistema Único de 

Saúde (SUS) e as 

ameaças aos 

direitos sociais na 

atual conjuntura 

brasileira” / 

Homenagem a 

Tereza Ramos 

 

Cortejo em 

direção à Tenda 

Marielle Franco 

– Tenda 

Principal (Baque 

Mulher) 

e resistência em 

tempos de 

reformas sociais" 

 

Cortejo em 

direção à Tenda 

Marielle Franco – 

Tenda Principal 

(Tambores de 

Olokun) 

15h00 - Roda de 

conversa: 
Diversidades, 

gênero e luta pela 

saúde (participação 

do movimento 

LGBT, movimento 

de mulheres) 

 

Cortejo em 

direção à Tenda 

Marielle Franco – 

Tenda Principal 

(Parada LGBT) 

Principal (Se benze 

que dá) 

(16h50 – 18h50) 

Grande Debate 

(16h50 – 18h50) 

Grande Debate 

(16h20 – 18h20) 

Grande Debate 

(15h – 17h) 

Plenária final da 

Abrasco 

 

 

2.2) Reunião de planejamento e de avaliação do GT durante o 12º Abrascão 

  

A reunião ocorreu nos dias 23 e 24/07/2018. No dia 23/07, destacou-se: 

 

 Apresentação e discussão das ações construídas pelo GT desde outubro de 2016. 

Foram identificados como pontos importantes: 

- potencialização das ações desenvolvidas através das reuniões virtuais e 

coordenação colegiada; 

- necessidade de aprofundamento das matrizes teórico-metodológicas presentes 

no campo da educação popular em saúde; 

- articular diálogo com os movimentos e coletivos da EPS. 

 

 Encaminhamentos para os eixos de ação do GT, sendo eles: 

 

a. Eixo de Sistematização de experiências, Pesquisa e Produção do 

conhecimento 

- Construção de um projeto de pesquisa interinstitucional que articule as 

ações do GT nesse âmbito (oficinas e mapeamento - tanto a de produções 

acadêmicas, como de não acadêmicas, como das trajetórias individuais via 

antologia) com objetivos de: 

- Construir matriz teórico-conceitual a partir dos estudos, pesquisas e 

práticas desenvolvidas no campo da educação popular em saúde. Desse 

modo, buscaríamos: 

 - Mapear estudos e grupos de pesquisa em Educação Popular em 

 Saúde; 

 - Identificar e promover visibilidade a iniciativas de pesquisa 

 protagonizadas por sujeitos sociais não acadêmicos e para 

 pesquisas em cujo processo de produção haja um protagonismo 

 que extrapola a academia; 



 - Sistematizar e evidenciar as iniciativas diversas de metodologias 

 de pesquisa e sistematização e produção de conhecimentos no 

 âmbito social e popular; 

 - Construir uma série de entrevistas com sujeitos históricos do 

 movimento de educação popular em Saúde, intitulada antologia 

 da Educação Popular em Saúde brasileira, com foco em suas 

 trajetórias, experiências, ideias, reflexões e análise crítica da 

 atualidade; 

 - Promover uma oficina interna aos membros do GT para 

 discussão das bases teóricas, metodológicas e epistemológicas da 

 educação popular, de modo a explicitar claramente a polifonia de 

 ideias e de perspectivas do nosso campo, e também alinhar dentre 

 os membros o que for possível e que princípios acordamos como 

 inegociáveis; 

 - Promover oficinas regionais/estaduais de diálogos sobre a 

 produção do conhecimento em educação popular com objetivo de 

 socializar, refletir e dar visibilidade às iniciativas. 

 

b. Eixo Mobilização e participação: 

- Promoção do 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva – 26 a 30 de 

setembro de 2019 

- Promoção VI ENEPS – Encontro Nacional de Educação Popular em 

Saúde – dezembro/2019 ou fevereiro/2020 

- Estímulo a um espaço de reflexão crítica com os coletivos de educação 

popular em Saúde na perspectiva de discutir papéis, organicidade e 

atualizar agendas de lutas e atividades conjuntas. 

 

c. Eixo organização 

- Reuniões mensais do GT em dias alternados 

- Ciclo de 3 anos do núcleo de coordenação, com alternância de pessoas 

 

 Critérios de entrada no GT 

- Ser indicado por membro atual do GT por sua afinidade e trajetória no 

 campo;  

- Participar, antes da entrada, em ações promovidas pelo GT; 

- Ser associado adimplente da ABRASCO; 

- No caso das entradas para o ano de 2019, participar ativamente do projeto de 

pesquisa interinstitucional coordenado pelo GT e contribuir com a construção de 

seus produtos. 

 

 Critérios de permanência no GT 

- Participar de duas reuniões do GT por ano, no mínimo; 

- Participar da construção de pelo menos 1 dos produtos definidos pelo GT no 

período de dois anos (artigos, capítulos, números de revista, livros etc.); 

- Participar ativa e frequentemente em, ao menos, uma das ações do projeto de 

pesquisa interinstitucional do GT; 

- Naqueles Congressos da ABRASCO em que estiverem inscritos e tiverem 

atividades do GT, participar ao menos de um momento, seja como proponente, 

mediador, animador ou ouvinte (mesas redondas, minicursos, oficinas, 

comunicações orais, entre outros);  



- Ser associado adimplente da ABRASCO. 

 

Dentre as questões discutidas e pactuadas no dia 24/7, teve-se como destaque:  

- Sistematização da reunião do dia anterior; 

- Planejamento da Oficina de Educação Popular no 12º Congresso Brasileiro de 

Saúde Coletiva; 

- Finalização do Projeto de Formação Histórico-Política coordenado por Helena 

David; 

- Proposta de Projeto de Pesquisa Interinstitucional. 

 

 
 

 

 
 

2.3. Entrevistas iniciais do projeto da Antologia da Educação Popular em Saúde 

brasileira, com Reinaldo Matias Fleuri e Carlos Rodrigues Brandão 

 

Uma das deliberações coletivamente pactuadas durante a reunião do GT Ed Pop 

durante o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão) consistiu da construção 

de uma “Antologia da Educação Popular em Saúde Brasileira”, correspondendo a uma 

obra escrita com as trajetórias, as experiências, as ideias e as reflexões de pessoas com 

protagonismo histórico no campo da Educação Popular em Saúde. Com isso, o GT espera 

constituir um acervo da memória e da história desse campo, ao mesmo tempo, 

propiciando a mobilização de uma síntese das produções dos vários autores e das várias 

autoras, como também permitindo uma maior visibilidade dos/as mesmos/as e suas 

produções. 

 

 



A construção da Antologia dar-se-á por meio de entrevistas semiestruturadas. 

Apesar de ter um roteiro prévio, o caráter das mesmas teve caráter o mais aberto possível, 

com inspirações na história oral. Ou seja, espera-se que o roteiro apenas aponte “motes” 

para o início e a continuidade de uma conversação, sem que, no entanto, a entrevista fique 

presa a ele. 

 

1. Você se CONSIDERA um/a educador popular? Por quê? 

2. COMO você se TORNOU um/a educador/a popular? 

*Tentar construir uma Linha do Tempo com o/a entrevistado/a 

3. Ao longo de seu percurso, quais foram as TEMÁTICAS ou as QUESTÕES 

que mais despertaram o seu interesse? 

4. Quais foram as IDEIAS, as REFERÊNCIAS mais 

significativas/expressivas?  Por quê? 

5. Seria possível sintetizar um CONCEITO de Educação Popular? 

6. Em sua opinião, quais são os principais DESAFIOS e POSSIBILIDADES 

da Educação Popular HOJE? 

7. Numa autoavaliação crítica, quais seriam suas principais 

CONTRIBUIÇÕES (teóricas e práticas) à Educação Popular? 

8. Como podemos fazer um levantamento de suas PRINCIPAIS 

PRODUÇÕES? 

*Ao final, refletir como o/a entrevistado/a se sentiu 

 

Diante do exposto, tanto para exercitar uma experimentação-piloto dessa 

metodologia, como para aproveitar a presença de protagonistas históricos do campo no 

Abrascão, durante esse evento, realizaram-se entrevistas com Carlos Rodrigues Brandão 

(professor da UNICAMP) e com Reinaldo Matias Fleuri (professor da UFSC).   

As entrevistas ocorreram de forma bem-sucedida, tanto abordando aspectos 

centrais nas trajetórias desses atores, mas, principalmente, contemplando suas 

elaborações e suas ideias para o campo da Educação Popular e da Educação Popular em 

Saúde. Em diálogos permitidos pelas intervenções dos membros do GT presentes na roda 

de conversa, os entrevistados foram provocados a compartilhar também suas impressões 

sobre a realidade atual brasileira e os desafios para a saúde, para a educação popular e 

para o fazer científico de perspectiva emancipatória. 

 

2.4. Reuniões virtuais do GT 

 

Data Pauta Participantes 

06/03/2018 1) Informes; 

2) Repasse do processo de construção 

do encontro preparatório do Abrascão 

2018, sob a coordenação da Comissão 

de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde, com tema “O SUS diante das 

Violências”, em João Pessoa-PB; 

3) Encontro preparatório do Abrascão 

2018, sob coordenação do GT de 

EdPop, com tema da participação 

popular; 

4) Planejamento das atividades do GT 

no Abrascão 2018. 

Vera Dantas, Rocineide 

Ferreira, Pedro Cruz, 

Waldenez Oliveira. 



08/05/2018 1) Informes; 

2) Metodologia Oficina Pré-Congresso 

do GT no Abrascão 2018; 

3) Pautas da reunião presencial do GT 

no Abrascão 2018; 

4) Lançamento do livro “Educação 

Popular em Saúde: desafios atuais”; 

5) Organização de um novo livro, com 

tema geral "agir crítico em saúde 

coletiva: trilhas e desafios à luz da 

Educação Popular". 

Osvaldo Bonetti, Pedro 

Cruz, Waldenez Oliveira, 

Vera Dantas. 

17/07/2018 1) Informes; 

2) Metodologia Oficina Pré-Congresso 

do GT no Abrascão 2018; 

3) Pautas da reunião presencial do GT 

no Abrascão 2018; 

4) Organização de um novo livro com 

tema geral "agir crítico em saúde 

coletiva: trilhas e desafios à luz da 

Educação Popular". 

Vanderleia Pulga, 

Waldenez Oliveira, 

Helena David, Rocineide 

Ferreira 

22/08/2018 1. Sobre a entrada de novos membros no 

GT; 

2. Sobre a permanência dos atuais 

membros; 

3. Projeto de pesquisa do GT. 

 

Eymard Vasconcelos, 

Sônia Acioli, José Ivo 

Pedrosa, Rocineide 

Ferreira, Pedro Cruz, 

Vera Dantas, Renata 

Pekelman 

02/10/2018 1) Acolhimento dos participantes do 

projeto interinstitucional do GT; 

2) Repasse da submissão do projeto de 

pesquisa do GT ao CNPq; 

3) Apresentação do projeto 

interinstitucional do GT e Pactuação de 

contribuições dos participantes em sua 

realização. 

 

Anna Martins, Carlos 

Silvan, Cesar Paro, 

Luanda Lima, Marcos 

Lemões, Sônia Acioli, 

Waldenez Oliveira, Pedro 

Cruz, Vera Dantas 

07/12/2018 1. Socialização do andamento dos eixos 

e frentes de ação do GT e seus/suas 

responsáveis; 

2. Socialização do projeto de pesquisa e 

sua avaliação no CNPq; 

3. Socialização de perspectivas do VI 

ENEPS a partir de reunião dos 

coletivos; 

4. Avaliação de 2018 do GT e 

perspectivas para 2019. 

 

Osvaldo Bonetti, Grasiele 

Nespoli, Pedro Cruz, 

Helena David, Waldenez 

Oliveira, Vanderleia 

Pulga, Marcos Lemões, 

Carla Albuquerque, Vera 

Dantas, Sônia Acioli 

 

2.5) Composição do GT Ed Pop Ampliado 

 



O processo de inclusão de novos membros no GT foi deliberado com base em 

princípios coletivamente pactuados no último Abrascão. Tanto na reunião do Abrascão 

como em reunião virtual posterior (em 22 de agosto de 2018), decidiu-se que um conjunto 

de pessoas (indicadas pelos membros permanentes do GT) não serão imediatamente 

membros do GT, mas comporão o projeto interinstitucional do GT, o qual constitui, em 

suma, o projeto do conjunto de ações do GT na atualidade.  

Pactuou-se que, com um tempo para se desvelar as participações e inserções, após 

uma avaliação da participação dessas pessoas no projeto interinstitucional, elas seriam 

formalmente vinculadas de modo permanente ao GT. 

Na medida em que se pactuou que haveria um tempo para que as pessoas novas 

no GT pudessem se inserir e participar dos espaços e das ações, o colegiado gestor do GT 

avaliou o processo de inserção e de participação dos novos membros do GT ampliado 

desde setembro de 2018 até junho de 2019.  

Essa avaliação foi feita em reunião do colegiado no dia 25 de 06 de 2019, 

observando-se como critérios de inclusão: 

- a participação em pelo menos 1 das 7 reuniões virtuais promovidas no GT nesse período 

(agosto de 2018 a junho de 2019),  

- como contribuição e participação em pelo menos 1 das ações promovidas (quais sejam: 

e-Book de Educação Popular em Saúde; e-Book de Participação Social; Dossiê de 

Educação Popular em Saúde da Revista Temas em Educação; Organização do VI ENEPS; 

Composição da comissão científica e organizadora do 8 CBCSHS; Coordenação de GT 

no 8º CBCSHS; Coletânea Agir crítico em saúde; Dossiê Revista Interface; Projeto 

Pesquisa do GT).  

A partir dessa análise, o colegiado gestor elencou uma proposta de composição 

nova do GT, com base nesses critérios. A proposta foi aprovada na reunião de 25 de 06 

de 2019. Comporão efetivamente o GT a partir de então: Carla, Carlos Silvan, Cesar, 

Eymard, Grasiele, Helena, Iraí, Luanda, Marcos, Munah, Osvaldo, Paulette, Pedro, 

Reinaldo, Renata, Rocineide, Sônia, Theresa, Vanderléia, Vera Dantas, Waldenez e José 

Ivo. 

As pessoas que estiveram no GT Ampliado e, infelizmente, não puderam ser 

efetivadas de acordo com os critérios, bem como outras pessoas que tenham interesse em 

integrar o GT, terão, de agora em diante, de participar como colaboradores/as do projeto 

de pesquisa do GT, que será o novo caminho de inserção das pessoas interessadas no GT. 

Na ocasião, agradecemos a todas as pessoas que concordaram em se aproximar do 

GT de Educação Popular. Ficamos muito honrados com suas disponibilidades e abertura 

para contribuir com esse coletivo e agregar suas potencialidades, criatividades, saberes e 

experiências. Mas, entendemos, evidentemente, que a vida é desafiadora e nem todas e 

todos conseguem participar o quanto esperavam ou ansiavam. Por isso, para quem 

eventualmente não entrou no grupo permanente no momento, continuamos a deixar uma 

porta aberta do Projeto de Pesquisa do GT, atuando como colaboradores e colaboradoras. 

Se tiverem interesse, respondam a essa mensagem, criaremos um grupo de emails 

específico do projeto e vocês tomarão conhecimento e serão integrados. 

 

2.6. Submissão de Projeto de Pesquisa ao CNPq 

 

Os membros do GT produziram uma proposta de Projeto de Pesquisa para o Edital 

Universal do CNPq do ano de 2018, sob a coordenação de Sônia Acioli, tendo como título 

Mapeamento de práticas e matrizes teórico-conceituais e históricas de Educação 

Popular em Saúde e Enfermagem no Brasil.  



Infelizmente, apesar de bem avaliado, devido às limitações orçamentárias do 

CNPq para o apoio às pesquisas, não conquistamos aprovação com recurso. No entanto, 

decidimos por manter o Projeto de Pesquisa como uma das frentes de ação do GT.  

O estudo propõe-se a analisar as experiências e práticas de educação popular em 

saúde (EPS) em municípios brasileiros, inicialmente nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, 

Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul. Além de se analisarem suas bases teóricas, conceituais 

e metodológicas, e sua relação com as práticas de enfermeiras na Atenção Primária à 

Saúde (APS), considerando as trajetórias e as práticas educativas de protagonistas das 

áreas da educação, saúde, de movimentos populares e os contextos históricos e políticos 

no Brasil. Dentre os objetivos específicos, destacam-se:  

- Realizar o mapeamento de experiências de educação popular em saúde em 

municípios do Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul; 

- Caracterizar as experiências de pesquisa e produção de conhecimentos de 

educação popular em saúde mapeadas; 

- Levantar práticas de educação popular em saúde desenvolvidas por enfermeiros, 

considerando o contexto de realização das práticas profissionais na APS no Brasil; 

- Sistematizar a história da educação popular em saúde brasileira, através da 

trajetória de alguns de seus protagonistas das áreas de educação, saúde e movimentos 

populares; 

- Identificar as bases teóricas, metodológicas e conceituais que fundamentam as 

experiências e práticas de educação popular em saúde mapeadas e sua relação com os 

sentidos de educação popular em saúde presentes nos contextos históricos e políticos no 

Brasil. 

Ao longo do ano de 2019, o Projeto, mesmo sem financiamento, terá início, 

mesmo que com ajustes quanto a seu escopo, ou mesmo priorizando-se algumas de suas 

frentes. 

 

2.7. Lançamento do livro “Educação Popular em Saúde: desafios atuais” 

 

Durante o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), no espaço da 

Tenda Paulo Freire, as pessoas integrantes do GT puderam protagonizar o lançamento do 

livro “Educação Popular em Saúde: desafios atuais”, organizado pelo GT ao longo do ano 

de 2017 e publicado pela Hucitec Editora (São Paulo).  

A presente obra pretende ser uma contribuição para uma série de movimentos 

reflexivos por aqueles(as) que constroem a Educação Popular em Saúde no país em seus 

diferentes cenários e contextos, seja nos serviços de saúde, nos centros de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais ou na gestão das políticas públicas sociais. 

No cenário contemporâneo, é imprescindível perguntar: em que medida as 

práticas da Educação Popular em Saúde estão produzindo reflexões e atitudes concretas 

para a luta pelos direitos sociais e humanos em nosso país, de modo que eles não sejam 

diminuídos, nem extintos? Quais têm sido os obstáculos para que tais práticas possam 

lutar contra a instituição e implementação de políticas e leis que possam vir a 

comprometer, se não a retirar, direitos social e historicamente conquistados pela classe 

trabalhadora e seus aliados nesse país, bem como combater iniquidades e injustiças 

sociais historicamente construídas em nosso continente? 

São, então, fundamentais novas perspectivas e novos olhares para o campo da 

Educação Popular em Saúde e suas várias interfaces, compartilhando de outras 

experiências e desvelando as diferentes possibilidades e obstáculos que vão se revelando 

na prática. Isso deve ser pensado para que as práticas de EPS sejam permanentemente 



qualificadas e possam avançar consistentemente na construção de alternativas para os 

principais desafios colocados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Na ocasião do lançamento, tanto os/as autores/as de capítulos no livro como 

demais membros do GT puderam compartilhar como viam a importância dessa obra, tanto 

no que diz respeito a concretizar uma construção efetivamente compartilhada do coletivo 

que compõe o GT, como para socializar reflexões, ideias, experiências e saberes para 

subsidiar a ação em Educação Popular em Saúde e seus exigentes desafios no contexto 

brasileiro atual. 

 

2.8. Abertura de chamada para e-Book de Educação Popular em Saúde 
 

No final do ano de 2018, o GT Ed Pop abriu chamada pública para acolhimento 

de textos de atores e de atrizes de todo o país com vistas à construção de uma coletânea 

sobre Educação Popular em Saúde. Essa iniciativa foi pactuada internamente no GT 

considerando o sucesso da coletânea anteriormente publicada (Educação Popular em 

Saúde: desafios atuais), mas também a necessidade de se fazer uma obra aberta não 

apenas internamente aos membros do GT, mas ampliada ao público em geral. Desse 

modo, incluindo outros membros associados a ABRASCO e seus outros espaços (GTs, 

Comissões, Fóruns), bem como protagonistas de outros movimentos, práticas, 

instituições e comunidades profissionais, acadêmicas e científicas. 

A Coletânea Educação Popular em Saúde foi desenvolvida para agregar a 

produção técnico-científica e a análise dos processos relacionados à educação popular em 

saúde como referencial teórico-metodológico para a reorientação da formação, 

participação social, atenção à saúde na perspectiva da integralidade e valorização dos 

usuários e suas necessidades como elemento central para o fortalecimento e consolidação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Teve como público-alvo pesquisadores(as), acadêmicos(as), professores(as), 

estudantes, gestores(as), trabalhadores(as), militantes e usuários(as) do SUS que 

poderiam enviar manuscritos em 14 diferentes eixos. Recebeu 63 submissões que estão 

em fase final de avaliação cega entre pares, com previsão de publicação na modalidade 

eletrônica. César Augusto Paro, Marcos Lemões e Renata Pekelman são os membros do 

GT EPS responsáveis pela coordenação do processo editorial. 

 

2.9. Construção de e-book na área de Participação Social em Saúde 

 

No contexto do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), os 

membros do GT Ed Pop assumiram a coordenação da Área Temática “Democracia, 

Participação e Controle Social em saúde”. Chamou atenção, tanto ao longo da avaliação 

dos resumos submetidos como nas apresentações dos trabalhos, a qualidade com a qual 

diferentes protagonistas de experiências e de processos de pesquisa e de formação em 

todo o país estavam pensando e praticando o debate da participação social no contexto da 

saúde coletiva. 

Para o campo da Educação Popular em Saúde, a Participação tem centralidade. 

No último Abrascão, a Área Temática “Democracia, Participação e Controle Social em 

saúde” acolheu trabalhos que evidenciaram processos de estudos, extensão, pesquisa, 

formação e ação profissional e social envolvendo elementos como Participação social em 

saúde; Controle social; Gestão participativa do SUS; Movimentos populares, práticas 

comunitárias e saúde; Direito à saúde; Conselhos de saúde; Processos participativos nos 

serviços de saúde; Os movimentos negro, LGBT, do campo e da floresta: suas práticas, 



lutas, saberes e conhecimentos em saúde; Processos de construção do conhecimento 

científico com protagonismo dos usuários, dos movimentos e das práticas sociais, 

populares e comunitárias em saúde; Educação Popular como perspectiva orientadora e 

mobilizadora de processos formativos em saúde; Sociedade, Democracia e o SUS; Os 

grupos comunitários, a Atenção Primária à Saúde e a construção da participação local em 

saúde. 

Desse modo, deliberou-se internamente no GT por formular um convite às pessoas 

que apresentaram comunicações orais durante o Abrascão nesse eixo, no sentido de 

ampliarem seus resumos expandidos e construírem artigos completos, aprofundando suas 

reflexões e detalhando melhor a construção de suas experiências e de suas pesquisas. 

A coletânea buscou estimular a reflexão, aprofundando e problematizando a 

discussão acerca da democracia e de suas interfaces com a luta pelo direito à saúde, a 

participação popular, os movimentos sociais, o controle social em saúde, o acesso aos 

serviços de saúde, a formulação democrática de políticas públicas, a gestão participativa, 

a formação de profissionais e lideranças comunitárias, a prevenção e a promoção da 

saúde, os desdobramentos das Políticas Nacionais de Participação Social no SUS 

(PARTICIPASUS), de Promoção da Equidade em Saúde, bem como da Política Nacional 

de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS). O Grupo Temático de Educação Popular 

em Saúde da Abrasco realizou, no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da 

Associação, diálogos acerca da Democracia, Participação e Controle Social na Saúde.  

A partir desse encontro, o GT de EPS está organizando a Coletânea intitulada 

Democracia, Participação e Controle Social, com foco nas ações dos territórios no  

contexto da Atenção Primária à Saúde. A coletânea considera o contexto de crise 

econômica e social atual, com impactos negativos em saúde, educação e assistência social 

em consequência da redução dos investimentos em políticas públicas nesses setores, 

especialmente naqueles voltadas para o atendimento primário em saúde, no qual 

testemunhamos o recrudescimento da violência, a queda dos índices de saúde, o risco 

eminente de criminalização dos movimentos e práticas sociais, o esvaziamento das 

esferas de controle social, o aumento da desassistência à população e a redução do Estado 

como promotor da cidadania. 

A publicação está prevista para o segundo semestre de 2019 e recebeu 14 

submissões, dentre as quais 12 manuscritos, que foram avaliados por pareceristas 

associados. Constituirão o e-book que aborda desde o controle social a Tecnologias 

Sociais, com relatos sobre experiências locais e com grande relação com a conjuntura 

atual. As produções foram submetidas no período entre 14 de dezembro de 2018 e 31 de 

março de 2019, prazo que precisou ser prorrogado até 15 de abril de 2019. O resultado da 

análise dos manuscritos estava programado para ser divulgado no dia 10 de junho de 

2019, mas as publicações ainda estão sendo analisadas, e a comissão está recebendo os 

últimos manuscritos revisados. 

 

2.10. Dossiê de Educação Popular em Saúde da Revista Temas em Educação 

 

O Grupo Temático de Educação Popular em Saúde da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO), em parceria com a Revista Temas em Educação - ISSN: 

0104-2777 (Versão Impressa) e 2359-7003 (Versão On-line) -, do Programa de Pós-

Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

publicou chamada pública no ano de 2018 para constituição de Dossiê sobre Educação 

Popular em Saúde para a referida revista. Foram organizadores/editores Maria Rocineide 

Ferreira da Silva (UECE), Pedro José Santos Carneiro Cruz (UFPB) e Vanderléia Laodete 

Pulga (UFFS). 



Foram amplamente convidados pesquisadores(as), acadêmicos(as), 

professores(as), estudantes, gestores(as), trabalhadores(as), militantes e usuários(as) do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que contribuem para o desenvolvimento das práticas de 

educação popular e saúde, a participarem do Suplemento Temático de Educação Popular 

em Saúde da Revista Temas em Educação.     

A publicação desse suplemento visou incentivar a produção técnico-científica e a 

análise dos processos relacionados à educação popular em saúde como referencial 

teórico-metodológico para a reorientação da formação, participação social, atenção à 

saúde na perspectiva da integralidade, valorização dos usuários e suas necessidades como 

elemento central para o fortalecimento e consolidação do SUS. Nesse sentido, os artigos 

puderam ser submetidos, tratando desta temática, dentro dos seguintes eixos: 

 I – Aspectos teórico-conceituais da educação popular em saúde; 

II – Política de Educação Popular em Saúde e Políticas de Equidade no SUS; 

III – Iniciativas de Educação Popular em Saúde; 

IV – Metodologias da educação popular em Saúde na formação de trabalhadores 

da Saúde; 

V – Educação popular em saúde e as práticas populares e integrativas de cuidado; 

VI – Participação, controle social, educação popular e o SUS; 

VII – Avaliação das iniciativas de educação popular em saúde; 

VIII – O trabalho, as práticas populares em saúde no processo de fortalecimento 

e consolidação do SUS; 

IX – A centralidade dos usuários e suas necessidades como fundamento para a 

educação e o trabalho em saúde; 

X - Educação popular em saúde, arte e cultura; 

XI - Espiritualidade, saúde e educação popular; 

XII - Educação popular em saúde, relações sociais de gênero, raça/etnia, classe e 

geração; 

XIII – Extensão Universitária na perspectiva da Educação Popular e Saúde; 

XIV – Interfaces entre Educação Popular, Pesquisa e construção do conhecimento. 

 

Como resultado, chegamos à publicação dos artigos listados abaixo. 

 

EDITORIAL - A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA ATUALIDADE: OS 

CAMINHOS E OS DESAFIOS DE SEU GRUPO TEMÁTICO NA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO) 

Pedro Cruz, Maria Rocineide Ferreira da Silva, Vanderleia Laodete Pulga 

TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA COMO TECNOLOGIA SOCIAL: 

AVANÇOS E DESAFIOS 

Neide Emy Kurokawa e Silva, César Augusto Paro, Miriam Ventura da Silva 

“A VIDA É UMA DOENÇA INCURÁVEL” - CURA E CUIDADO NA 

TRADIÇÃO DE TERREIROS AFRO-BRASILEIROS NO RIO DE JANEIRO: 

CONTRIBUIÇÕES PARA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

Márcio Luiz Braga Corrêa de Mello, Simone Santos Oliveira 

CUIDANDO DE QUEM CUIDA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM AS 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO COM 

O TRABALHADOR DA SAÚDE 

Maria Aparecida Santos, Ana Claudia Figueiro 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/44782
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https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/44782
https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/41848
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https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/42197


O PROBLEMA METODOLÓGICO E POLÍTICO DE RECOLHER 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS EM REGIÕES ARRISCADAS DA REALIDADE 

AMAZÔNICA: PROBLEMATIZAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO POPULAR 

EM SAÚDE 

Laperrière Hélène 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

NA PARAÍBA: A EXPERIÊNCIA DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 

Volmir José Brutscher, Sérvulu Mário de Paiva Lacerda, Gildeci Alves de Lira 

EDUCAÇÃO POPULAR E PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL 

E OUTRAS DROGAS: TECENDO ALGUMAS APROXIMAÇÕES 

Ione Gomes da silva, Pedro José Santos Carneiro Cruz, Emmanuel Fernandes 

Falcão 

 

2.11. Finalização e publicação do Relatório de 2017 do GT 

 

Em momento onde se desvelam, internamente ao GT, produções e trabalhos em 

diferentes frentes de atuação, o registro e a sistematização das experiências, ações e 

produções fizeram-se fundamentais, tanto pela preservação da memória e da história 

desse coletivo, como pela ampla possibilidade de socialização com a comunidade 

acadêmica, com os movimentos sociais e com os pares da ABRASCO e os caminhos 

percorridos pelo Grupo. 

Em 2017, o Grupo Temático Educação Popular em Saúde da Associação 

Brasileira em Saúde Coletiva (GTEdPop/Abrasco) chegou ao mês de dezembro com 

trabalhos finalizados e novos caminhos abertos. Fruto das atividades e reflexões tratadas 

ao longo dos últimos encontros, o GT deu visibilidade para seu relatório de gestão do ano 

de 2017. 

Acreditamos que os caminhos trilhados pelo GT de Educação Popular no ano de 

2017 vêm demonstrando o empenho de seus membros em fortalecer sua articulação 

orgânica  (pelas reuniões mensais) e em aprimorar a integração entre as lutas, 

enfrentamentos e iniciativas mantidas por cada um e cada uma localmente. Integração 

refletida no cultivo tanto de solidariedade e espírito de companheirismo diante dos 

exigentes desafios enfrentados no cotidiano do trabalho em Educação Popular, como 

também evidenciada pela possibilidade de diálogo de ideias que nutre e fortalece as 

experiências, pelo aprendizado de um e de uma com as trilhas do outro e da outra.2 

 

 

2.12. Participação em reunião com os coletivos de EPS no Ceará 

 

Promovida no dia 2 de dezembro de 2018, no Sesc Iparana, Caucaia, Ceará, a 

reunião teve como pauta prioritária a organização do VI Encontro Nacional de Educação 

Popular em Saúde (ENEPS), cuja promoção tem constituído uma das principais pautas e 

propostas do GT de Ed Pop frente aos demais coletivos nacionais de EPS. 

Participaram da reunião: Pedro Cruz, Ernande Padro, Eymard Vasconcelos, José 

Ivo Pedrosa, Renata Pekelman, Vera Dantas, Simone Leite, Neide, Waldenez Oliveira, 

                                                             
2O relatório pode ser encontrado no link: <https://www.abrasco.org.br/site/gteducacaopopularesaude/wp-

content/uploads/sites/14/2018/10/Relat%C3%B3rio-GT-EDPOP-Abrasco-2017.pdf>. 
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Islany Alencar, Osvaldo Bonetti, Paulette Albuquerque, Célia Favacho, Aline Macedo, 

Vera Joana Bornstein, Ronaldo Travassos, Luanda Lima, Grasiele Nespoli, Julio Wong, 

Irene Goldschmidt e Luanda de Oliveira Lima.  

A reunião3 teve início com a fala de Pedro Cruz, que lembrou o encaminhamento 

feito na plenária da Tenda Paulo Freire, no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

(Abrascão), realizado em julho de 2018, no Rio de Janeiro, de realizarmos uma reunião 

ampliada dos coletivos de EPS, a qual foi possibilitada na ocasião do Encontro Nacional 

do EdpopSUS pelo compromisso e pela dedicação da coordenação desse Projeto.  

Dentre os temas discutidos e refletidos nesse encontro nacional entre os coletivos 

de EPS, destacaram-se: 

- O crescimento do conservadorismo e do liberalismo em nível internacional e 

os limites na organização dos movimentos sociais, que priorizaram com muita veemência 

a vinculação com a estrutura do governo e se enfraqueceu na base.  

- Com estratégias como o Edpopsus, a EPS cresceu muito em vários estados, em 

cidades importantes, com articulações hoje reconhecidas, mas é preciso “dar um sentido 

para esse crescimento”.  

- O mais revolucionário na atualidade é continuar amando homens e mulheres, 

porque tem sido difícil.  

- Pautas de retrocessos como a retirada dos Mais Médicos e o investimento nas 

comunidades terapêuticas.  

- É preciso escutar mais as pessoas, os jovens, para entender como eles 

compreendem o mundo; é preciso reforçar os movimentos de base, porque, com a 

institucionalização, houve muitos avanços, mas também um deslocamento.  

- O golpe e o resultado eleitoral de 2018 desafiam a repensar o caminho 

organizativo para os coletivos de EPS. Como é que a gente se fortalece?  

- Os movimentos sociais e os coletivos de EPS têm muitas diferenças e é preciso 

falar delas para ter clareza de nossas posições. 

- Dentro do movimento de EPS, existem diferenças, mas não antagonismo. Tem 

que se explicitar as diferenças para favorecer o diálogo. 

- Pelo EdPopSus, existem sementes crescendo por aí, mas, em termos coletivos, 

não estamos aproveitando as sementes que foram lançadas. Isso requer uma discussão 

mais profunda de propostas, porque, sozinhos, não vamos conseguir avançar.  

- Precisamos resistir em todos os lugares onde atuamos e fazer isso de forma 

organizada.  

- Como a gente amplia a roda da EPS e traz novos protagonistas?  

- É necessário ocupar as redes sociais, os grupos de discussão.  

- Existem experiências de EPS que não são nomeadas assim. Por isso, a PNEPS 

talvez não opere no nível nacional, mas nos estados e municípios há muitas 

possibilidades.  

- É preciso quebrar o padrão binário que orienta nossas relações. Por exemplo, 

não foram, principalmente, os erros da esquerda que fizeram suscitar o atual movimento 

conservadorista no país. Não é a maioria das pessoas que pensa de forma extrema e 

conservadora.  

- Há 4 desafios: 1) diante do cenário conservador e liberal, é preciso fundamentar 

e conversar de novo sobre alguns conceitos como humanização, amorosidade, 

democracia, participação popular, direitos humanos, que estão sendo reinterpretados de 

forma adversa ao que pensamos e ao que historicamente foram construídos; 2) a 

importância de formação da base, fazer um resgate histórico e político, do que é 

                                                             
3 A reunião teve seu registro feito por Grasiele Nespoli, o qual serviu de base para a produção desse relato. 



liberalismo, do que é o capitalismo, qual a implicação do capitalismo no cotidiano; 3) 

desafios de como superar a intolerância à diferença; 4) valorização das experiências 

moleculares, dos territórios e dos cotidianos. 

 

2.13) Início do planejamento do VI ENEPS 

 

A construção do VI Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde (ENEPS) 

teve inicio em Caucaia/CE, por ocasião de reunião dos coletivos nacionais de EPS 

apoiada pelo EDPOPSUS. Mas, vale destacar que a mobilização da pauta de construção 

do VI ENEPS já vinha sendo priorizada pelo GT Ed Pop como importante desde maio de 

2018, quando, em reunião inicial com a então candidata da Presidente da Abrasco, Profa. 

Gulnar Azevedo, três membros do GT refletiram conjuntamente com Gulnar sobre a falta 

que os ENEPS estavam fazendo para o campo e sua centralidade para o desenvolvimento 

da área da EPS no Brasil.  

A proposta consolidou-se durante a reunião de planejamento do GT durante o 

Abrascão. Foi, portanto, um dos objetivos prioritários do GT Ed Pop a articulação e 

sensibilização dos demais coletivos para a organização do VI ENEPS.  

Em dezembro de 2018, em Caucaia/CE, organizam-se alguns encaminhamentos 

rumo ao ENEPS: 1) mapeamento de experiências de educação popular, inclusive as que 

não se nomeiam assim; 2) organização local, municipal e estadual para garantir uma 

continuidade na organização; 3) inclusão de jovens, estudantes etc.; 4) promover rodas 

que funcionem de fato, onde todos falam, fazendo a roda girar; 5) aprofundar nossas 

discussões sobre história, política etc.; 6) evidenciar as diferenças para esclarecer o que 

nos é comum, qual nosso objetivo; 7) abrir espaço para inscrição de trabalhos, 

experiências etc.; 8) favorecer a escuta ao novo; 9) usar essas listas de email, Whatsapp 

etc. para mobilização.  

Decidiu-se pelo tema central “Caminhos para a democracia, a autonomia e o bem 

viver”.  

Como confirmado no Termo de Referência do Encontro, a intencionalidade é 

revigorar o movimento de Educação Popular em Saúde na América Latina, na direção de 

como o movimento vai se fortalecer em relação à democracia, autonomia e bem viver. 

Todos os objetivos abaixo foram pensados nessa intencionalidade, bem como a 

apresentação e os debates das pesquisas, experiências etc. serão feitos nessa 

intencionalidade de refletir a contribuição para a retomada e revigoração. 

O encontro tem como objetivo geral promover os saberes, os conhecimentos e as 

experiências em Educação Popular e Saúde do Brasil e seu compromisso com a 

democracia, com o bem viver e com a autonomia das pessoas. 

Espera-se promover o diálogo entre os diversos movimentos e práticas de 

educação popular em saúde em todo o país, através de espaços de debate, de discussão, 

de encontro humano e de construção conjunta de conhecimentos. Busca-se, assim, 

propiciar diálogos interculturais entre todos os presentes, fortalecendo possibilidades para 

a educação popular como estratégia política e pedagógica para a defesa e a consolidação 

do SUS. 

O VI ENEPS constituirá um espaço para a explicitação crítica das experiências e 

produções acadêmicas na área de educação popular e saúde, bem como para o debate 

aprofundado em torno de questões contemporâneas relativas aos processos de  

participação popular na saúde e na construção de políticas públicas. Deverá ser fomentada 

a discussão entre pesquisadores, estudantes, gestores e trabalhadores da saúde e da 

educação e pessoas de movimentos sociais e populares com o objetivo de intercâmbio e 

sistematização teórico-metodológica de conhecimentos, experiências, saberes e práticas 



de educação popular e saúde nos serviços de saúde, nas escolas, nos domicílios e nas 

comunidades, que apresentem alto impacto nas soluções de saúde. 

Finalmente, destaca-se que constituirão eixos temáticos do Encontro: 1. 

Democracia; 2. Bem viver; 3. Autonomia; 4. Formação. 

 

 

2.14) Seminário preparatório do GT para o 12º Abrascão 

  

O processo de organização do 12º Abrascão incluiu em sua agenda a promoção de 

Seminários preparatórios, com o intuito de descentralizar os debates que ocorreriam no 

Congresso bem como ampliar a capilaridade e a capacidade de diálogo dos abrasquianos 

com a sociedade e seus grupos organizados nas várias cidades do país. Os diferentes GTs, 

Fóruns, Comissões e demais espaços da ABRASCO foram convocados a organizar tais 

eventos preparatórios. 

Nesse sentido, o GT EdPop promoveu, no dia 9 de abril de 2018, na Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), Seminário Preparatório com tema “Participação Popular em 

Saúde”. Contamos com a participação de 101 pessoas – entre estudantes, residentes de 

diferentes instituições de ensino, mestrados e doutorandos de diversos programas de pós-

graduação e movimentos populares. 

Os presentes debateram e elaboraram uma Carta Pública a fim de contribuir nas 

discussões do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. O seminário começou com 

uma grande roda, refletindo com as gentes de tons e cores diferentes, na perspectiva da 

defesa do SUS. Após isso, seguimos para problematização com Cenopoesia e com um 

movimento de reflexão sobre “a boa luta pelo direito a saúde”. Após essa vivência 

acolhedora e reflexiva, fomos com animadores para as rodas de conversas, onde 

decorreram potentes reflexões articulando o vivido no campo da educação popular. 

Depois, em plenária ampliada, seguiram diálogos sobre de que modo a educação popular 

em saúde pode revelar sua potência. Foi um encontro de diálogos e de compartilhamento 

de reflexões cujo sentimento foi muito energizante, diante de todos os desafios colocados 

pela atual conjuntura brasileira. 

Estiveram presentes representantes de coletivos e movimentos como: Articulação 

Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde – ANEPS-CE, GT 

Educação Popular e Saúde da ABRASCO, Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva/UECE, Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, 

Movimento da Luta Antimanicomial, Fórum de Residentes, Levante Popular da 

Juventude, Associação Cearense de Alunos de Pós- Graduação, Movimento Nacional de 

Médicos e Médicas Populares, Rede de Educação Popular e Saúde, Conselho Municipal 

de Saúde de Fortaleza, Conselho Estadual de Saúde do Ceará. 

Rocineide Ferreira (uma das coordenadores do GT e vice-coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UECE) foi a anfitriã do evento, 

juntamente com Vera Dantas (participante do GT de EdPoP), contando com a 

colaboração, na coordenação das atividades, de Helena David e de José Ivo Pedrosa, os 

quais são membros do GT e também da Comissão Científica do Abrascão, e também de 

Gislei Siqueira, que é do MST e da ANEPS4. 

 

 

                                                             
4 A Carta Pública produzida como síntese e como contribuição desse Seminário pode ser acessada em: 

<https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2018/06/CONVERG%C3%8ANCIAS-E-

URG%C3%8ANCIAS-O-PAPEL-DA-EDUCA%C3%87%C3%83O-POPULAR-E-SA%C3%9ADE-

HOJE.pdf>. 
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2.15) Composição da Comissão Científica e Organizadora do 8º CBCSHS 

 

O 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde é um dos 

principais encontros acadêmicos e científicos da Abrasco, sendo promovido pela 

Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, a qual constitui uma entre três 

Comissões que reúnem os eixos de ação estratégicos dessa Associação e do próprio 

campo da Saúde Coletiva brasileira. 

Esse Congresso constitui um dos mais consolidados espaços de discussão da 

Saúde Coletiva brasileira, sendo promovido sistematicamente desde os anos de 1990, e 

caracterizando-se sempre pelo diferencial de buscar acolher iniciativas de análise, de 

reflexão e de conhecimentos que valorizem a implicação científica em contextos sociais 

de forma compromissada com a superação dos problemas e com o enfrentamento – ético 

e científico – a todo e qualquer processo de exclusão social e de desumanização. Com 

isso, os Congressos de CSHS sempre constituíram espaços potentes para fortalecimento 

dessa perspectiva do fazer científico em Saúde Coletiva, bem como no apontamento de 

questões para contribuição com o aprimoramento das políticas públicas em saúde. 

O 8º CBCSHS foi realizado na cidade de João Pessoa/PB, na Universidade Federal 

da Paraíba, em um cenário com uma profunda e rica história de experiências e de 

processos formativos dedicados à Educação Popular em Saúde. Por isso, a caminhada de 

constituição da organização do evento foi tecida a partir de um mergulho em um exigente 

e potente caminho de construção científica onde os protagonistas não foram apenas os 

acadêmicos, mas também os atores sociais, em um processo no qual o ponto de partida 

possa ser a realidade social, suas determinações e suas dinâmicas, e o ponto de chegada 

seja o enfrentamento sistemático das situações de exclusão, de vulnerabilidade, de 

opressão e de desumanização. 

Os professores Pedro Cruz e Eymard Vasconcelos, que são membros do GT Ed 

Pop, foram os anfitriões do 8º CBCSHS, respectivamente presidente e vice presidente da 

Comissão Organizadora Local. Além deles, Vera Dantas integrou a Comissão 

Organizadora Nacional e Marcos Lemões e Carla Albuquerque compuseram a Comissão 

Científica.  

Entre os destaques do processo de organização do evento, evidencia-se que, de 

modo articulado aos Debates Emergentes, ocorreram rodas de conversa para ampliar a 

possibilidade de diálogos e de reflexões compartilhadas a partir das contribuições dos 

expositores dos Debates. Em cada dia, houve 03 Rodas que valorizaram a participação 

dos diferentes atores do campo da saúde e sua visão acerca dos desafios colocados no 

atual contexto em cada tema apontado. 

Também vale ressaltar a promoção do GT Ampliando Linguagens, no qual a arte, 

a literatura, a cultura popular em suas múltiplas linguagens, têm propiciado a ampliação 

das possibilidades de expressar e problematizar experiências e pesquisas apresentadas no 

contexto do Congresso. Com a participação de Vera Dantas na organização, esse GT 

desvelou a possibilidade de inclusão e de valorização de diferentes culturas, saberes e 

expressões muitas vezes negadas e/ou invisibilizadas no contexto da saúde coletiva. A 

proposta do espaço está em articular nesse espaço atores e atrizes que, partindo desses 

vários lugares (serviços de saúde, grupos de pesquisa e extensão, instituições de ensino, 

movimentos sociais e populares, grupos de arte e cultura popular), dialogam sobre as 

possibilidades de produzir estratégias de comunicação, produção do conhecimento, 

cuidado e abordagens pedagógicas nas quais a arte se configure como modo de ser de 

construções comprometidas com um projeto ético-político, democrático e popular de 

sociedade e com um modo de vida pautado em formas solidárias, amorosas e sustentáveis 

de produção do cuidado e saúde. 



No processo de construção do evento, o GT Ed Pop ainda contribuiu com a 

inserção da perspectiva da Cenopoesia no desenvolvimento de atividades como os GTs, 

as mesas redondas, as rodas de conversas e outros espaços. A Cenopoesia constitui um 

potente diálogo entre linguagens diversas, tais como música, poesia, repente, cuidado, 

teatro e textos que se articulam em diálogo. 

Além do GT Ampliando Linguagens, o GT Ed Pop teve aprovadas as seguintes 

atividades: 

 

 Oficina - Pré-Congresso - Educação Popular em Saúde - Debatendo os 

Rumos para Participação Popular no SUS; 

 MR 53 - Movimentos Sociais do Campo como Prática da Agroecologia, 

Educação Popular e Saúde na Perspectiva da Construção Compartilhada 

do Bem Viver; 

 MR 42 - Educação Popular no Brasil: Histórico, Memórias e Agenda de 

Resistências; 

 MR 9 - Formação em Saúde e Produção de Conhecimento na Perspectiva 

Freiriana. 

 

2.16) Coletânea “Agir crítico em saúde” 

 

Em 2018, o coletivo do GT Ed Pop decidiu pela constituição de uma nova 

produção construída coletivamente, desta vez com o tema geral AGIR CRÍTICO EM 

SAÚDE COLETIVA: TRILHAS E DESAFIOS À LUZ DA EDUCAÇÃO POPULAR.   

Na avaliação dos membros do GT, em tempos de processos significativos de 

retrocessos civilizatórios, de golpes, de ameaças à democracia e de ressurgimento de 

movimentos atrelados ao conservadorismo e ao fascismo, precisamos, cada vez mais, 

realçar as possibilidades e as reflexões necessárias de se fazer no sentido de fortalecermos 

uma ação cotidiana dos profissionais, dos movimentos, enfim, no sentido de um agir 

crítico e emancipador. 

Colocar “agir crítico em saúde coletiva” abre para o agir de profissionais da ponta, 

de movimentos e práticas populares, de estudantes, enfim. Para mais, chama para a 

discussão profissionais, pensadores e militantes das mais diversas áreas e frentes de ação 

no campo da Saúde Coletiva.  

A ideia consistiu em abrir espaço para que, inicialmente, no mínimo, cada membro 

do GT escrevesse (ou escrevesse em parceria com outros membros do GT ou outras 

pessoas de sua escolha e afinidade) 2 capítulos. Sendo um 1 capítulo com uma experiência 

de agir crítico em saúde coletiva, na área de atuação, militância e empenho desse membro, 

e um outro capítulo sendo um ENSAIO desse membro sobre o tema.  

Os ensaios tiveram como objetivo serem textos com cunho livre, solto, fluído, 

profundamente reflexivo, apontando desafios que temos pela frente. 

Nesse sentido, chegamos à composição do livro com os capítulos que seguem 

descritos abaixo. 

 

 Prefácio: Notas Para O Pensamento Crítico Em Saúde Na Perspectiva Da 

Educação Popular, de José Ivo dos Santos Pedrosa. 

 Agir crítico em saúde: alguns apontamentos a partir da concepção da 

Educação Popular, de Pedro José Santos Carneiro Cruz. 

 ‘Por que gritamos golpe?’ – o fascismo social da ilusória democracia 

representativa e o absurdo estado de exceção brasileiro, de Pedro Alves de 

Araújo Filho e Maria Rocineide Ferreira da Silva. 
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 Prescrição ou participação: que cuidado em saúde queremos construir?, de 

Iraí Maria de Campos Teixeira e Maria Waldenez de Oliveira. 

 Sistematização e narrativa: aprendizagens de uma experiência formativa 

em educação popular, de Grasiele Nespoli, Vera Joana Bornstein, Cassiana 

Rodrigues Alves Silva, Irene Leonore Goldschmidt, Julio Alberto Wong-

Un, Luanda de Oliveira Lima, e Ronaldo Dos Santos Travassos. 

 Tenda Paulo Freire: espaço de resistência e fortalecimento da educação 

popular na saúde coletiva, de Luanda de Oliveira Lima, César Augusto 

Paro, Cassiana Rodrigues Alves Silva e Grasiele Nespoli. 

 Memória da educação em saúde da população negra: diálogo possível 

entre educação popular, dialética da história e afrocentricidade, de José 

Carlos da Silva, Vilde Menezes e Barbara Santos 

 A loucura e dispositivos da educação popular como forças de luta, de 

Liamara Denise Ubessi, Marcos Aurélio Matos Lemões, Roberta Antunes 

Machado, Priscila Borges Silveira, Michele Neves Meneses, Ivon 

Fernandes Lopes, Celmira Lange e Luciane Prado Kantorski  

 La subjetivación en la intervención comunitaria. explorando una lectura, 

de Ricardo Zúñiga B. 

 

3. Reflexões gerais sobre a caminhada do GT em 2018 

 

Na reunião mantida pelo GT em dezembro de 2018, tecemos uma avaliação 

coletiva sobre as ações e os rumos do GT. Alguns dos principais pontos merecem 

destaque no presente relatório. 

Para Sônia Acioli, o ano do GT foi de muito trabalho e muitas discussões. O GT 

se recompôs, se reorganizou, inclusive revendo sua própria identidade enquanto GT 

dentro do campo da educação popular. Em sua visão, estamos sabendo identificar o lugar 

de cada ação e de cada iniciativa. O contexto, apesar de adverso, não nos desanima. 

Precisaremos estar mais atentos, mais fortes e unidos entre nós. 

Por sua vez, Vera Dantas ressaltou que teve muito prazer de participar do GT 

nesse ano. Pela construção de um caminho delineado cada vez mais coletivo, com 

construção sendo compartilhada. É preciso encontrar a 'alegremia' e o esperançar para a 

construção dos inéditos viáveis, na perspectiva da amistosofia. 

Waldenez Oliveira afirmou que esse ano foi de avanço do lugar no GT na 

ABRASCO, com uma maior visibilidade dentro da Associação e dos vários espaços. A 

presença de José Ivo Pedrosa na Diretoria ampliada da ABRASCO é importante, assim 

como a articulação do colegiado coordenador do GT. O Seminário preparatório ao 

ABRASCÃO foi fundamental. Estamos explicitando o lugar do GT, com a produção do 

conhecimento com compromisso, com o protagonismo dos movimentos e das práticas na 

pesquisa. A produção do livro do GT foi importante, demarcando a história e a 

organicidade do GT no contexto coletivo da Saúde Coletiva. Em 2019, teremos o desafio 

de continuar a construir uma relação orgânica, agora com a nova diretoria. É importante 

a qualidade do GT no sentido de as reuniões terem uma linha de continuidade, um 

acúmulo de discussões e uma preocupação presente do núcleo coordenador em escutar, 

em consultar e em construir compartilhadamente. No Encontro do EDPOPSUS, sentiu 

uma energia muito potente de rearticulação nacional entre os movimentos e os coletivos, 

e o ENEPS será fundamental nesse sentido. 

Para Grasiele Nespoli, foi muito bom compartilhar com outros companheiros e 

companheiras a jornada do GT. Disse estar muito feliz de participar desse coletivo e sua 



expectativa no GT é apoiar a divulgação de nossas experiências e ajudar na organização 

do ENEPS. Acha que a EPS tem muito para colaborar na resistência. 

Helena David avalia que estamos conseguindo reconquistar coisas que tínhamos 

perdido nos últimos anos, inclusive a possibilidade de construção coletiva e a confiança 

uns nos outros. Saúda a inclusão de novas pessoas no GT, trazendo novas esperanças e 

perspectivas, ampliando nossas redes de ações e de articulações. Deseja que consigamos 

respirar, nos cuidar, nos acolher, pois há muita luta pela frente. 

Marcos Lemões aponta que estamos fazendo a rede de apoio que vamos precisar 

para 2019. Como Helena aponta, vamos nos cuidar e vai nos fortalecer com certeza. 

Carla Albuquerque pontua o GT como espaço de experimentação de outras formas 

de construir conhecimento e prática política. 

Foi consenso, como pautas desafiadoras para o GT no futuro, as possibilidades de 

apoio solidário ao GT para suas ações e para uma reunião presencial em 2019, através de 

mobilização de recursos/apoios com os projetos aprovados e nossas instituições. 

 

  



Apêndice 

 

 

 

  



Relatório Oficina Ampliada – GT de Educação Popular e Saúde da ABRASCO - 12º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva  

 

08:00 - 

17:00 

 Oficina - Pré-Congresso 

OF43 - Significados, desafios e potencialidades da 

educação popular nas práticas educativas, populares 

e comunitárias de saúde na conjuntura atual - 

Aberta ao público 

 

Coordenadora: Helena Maria Scherlowski Leal David - 

UERJ (RJ) 

Coordenador: Pedro José Santos Carneiro Cruz - UFPB 

(PB) 

UERJ - Educação - 

Sala 12.108 - 

Bloco F (40pax) 

 

 A oficina teve início com uma acolhida proposta por Carla Albuquerque. 

Momento integrativo e de reconhecimento dos sujeitos que tinham vindo para pensar no 

que fora proposto no tema. 

 

 Como nos diz o mestre Paulo Freire, não há saber maior, nem menor; há saberes 

diferentes. Por isso, a ideia de explorar o encontro, o encontro consigo e com outros. Com 

o auxílio de tarjetas de cores diferentes, dividiu-se o "grupão" em pequenos grupos para 

se pensar: Quais significados, desafios e potencialidades da educação popular nas práticas 

educativas e comunitárias de saúde na conjuntura atual? Momento de muitas reflexões 

que transitou da complexidade da micro à macropolítica. Trilhas que já se constituíam de 

tempos anteriores com sujeitos epistêmicos que transitavam em uma diversidade de 

lugares. 
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 Helena David e Pedro Cruz foram coordenadores/problematizadores desse 

momento.  

 Como significados expressos tivemos:  

- Construção coletiva, Reflexões. 

- Reconhecimento de limites e potencialidades. 

- Compromisso com a população. 

- Compartilhamento de experiências. 

- Acolhimento, reflexões, construção compartilhada, justiça social. 

- Projeto democrático de educação. 

- Construção compartilhada de saberes e práticas. 

- Luta coletiva de forma crítica/amorosa/cuidadora/solidária. 

- Viabilização do reconhecimento das pessoas. 

- Valorização do saber popular. 

- Empoderamento no território. 

- Participação escutar/dialogar/incluir. 

- Encantamento com a vida. 

- O coletivo é habitado por singularidades. 

- Caminho para uma construção coletiva. 

- Alternativa educativa. 

- Relação com a saúde pública. 

- Educação e justiça sociedade/sujeito. 

- A perspectiva da EPS permite estar no mundo de olhos abertos e com o(s) outro(s). 

- Encontro, Criatividade, Diversidade, Luta, Poesia, Transformação, Construção 

compartilhada 

 

 Seguimos ampliando a mandala e a partilha de experiências pautando os desafios 

necessários a serem superados; foi o movimento de desvelar as situações limites. 

 

 

 

 Desafios que precisam ser colocados em diálogo para produção de atos limites a 

serem desenhados e vividos. Quais foram: 

 

- Como trazer “as pessoas” para a conversa-ação (hoje). 

- Formação em saúde comprometida com EPS-SUS. 

-  Discursos teóricos posição de saúde, ciências sociais. 

  



- Situação atual: modelo biomédico, sistema de saúde. 

- Cultura formativa, gestão, cuidado, participação adversa, educação permanente, 

educação popular. 

- Atual conjuntura política. 

- Mercantilização das relações. 

- Formação acadêmica ainda engessada. 

- Retrocessos das políticas. 

- Escola sem partido. 

- Educação bancária. 

- Participação Social. 

- Desvalorização da prática. 

- Ausência de incentivo. 

- Organização política contrária. 

- Prática de saúde centrado no profissional médico e na medicalização. 

- Falta de recursos e sustentabilidade da política. 

- Falta de diálogo respeitoso e de escutar o ponto de vista do outro. 

- Conscientização, Incentivos. 

- Currículo, Formação docente, Mobilizar pares. 

- Engajamento e integração da tríade comunidade-formação-gestão. 

-  Gestão coletiva, Institucionalização, Desmotivação dos sujeitos. 

- Ajudar a acordar quem “dorme” e não vê que sozinhos não somos. E somos quando 

vamos. 

- Produzir diálogos possíveis entre EPS, Afrocentricidades, Pedagogias Griô. 

- Igualdade de gêneros. 

- Investir no crescimento político da Educação Popular. 

- Romper com práticas profissionais mecanicistas, irresolutivas e potencialmente 

danosas. 

- Atualizar/capacitar profissional. 

- Formação que pondere a educação popular na prática profissional. 

- Organização dos serviços 

 

 Ao ouvirmos todos que já estavam atravessados pelo diálogo nos pequenos 

grupos, fez-se necessário, segundo participantes, reconhecer as potencialidades que os 

sujeitos e os territórios que o constituem têm. A mandala com tantos significados foi 

produzindo objetivamente sentidos, encontros e trilhas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 As potencialidades dizem disso: as fortalezas já existentes e o quanto precisamos 

continuar partilhando. 

 

- Fortalecimento das comunidades. 

- Visibilidade da pessoa. 

- Querer territórios vivos. 

- Diálogos com trabalhadores. 

- Compreensão realidade/sujeito para atuar. 

- Reconhecimento do outro: sujeito. 

- Articulação cuidado/formação/arte. 

- Encontro e construção coletiva a partir do trabalho. 

- Fortalecimento da saúde com direito. 

- População mais ativa na sua própria saúde. 

- Resistência político-pedagógica, mediação de saberes, fortalecimento da participação 

popular e de práticas integrais. 

- Formação profissional mais pertinente; Profissionais sensíveis às necessidades das 

pessoas. 

- Fortalecimento das ações, através diálogos entre os sujeitos. 

- Querer individual e/ou pequeno grupo. 

- Poder do ouvir, falar e se adequar. 

- Trabalhar com e em território. 

- Foge do tradicional (práticas integrativas). 

- Conquista de saúde individual e coletiva plena/holística. 

- Fortalecimento de vínculos profissionais com a comunidade e entre a comunidade. 

- EPS como potencializadora de mudança na formação. 

- Singularidades, Coletividades, Territórios vivos e potentes. 

- Pares sensíveis. 

- Apoio institucional 

 

 

 Em síntese reflexiva e poética, expressou-se a fala dos participantes, uma potente 

contribuição de Vera Dantas ao momento: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SIGNIFICADOS 

 

As luzes que orientam e se ancoram na educação popular 

Nos permitem olhar os sujeitos e com eles se encantar 

Reconhecer que há diversidades 

Mas não perder de vista que temos criatividade 

E com ela nos propomos a realidade transformar 

Aprender que o caminha se faz no caminhas 

E que a arte e a poesia são potências  

Para seguir em nosso dialógico caminha, 

Mas para que esse diálogo ocorra é necessário 

Escutar, valorizar, comprometer-se, enfim, participar 

É ser sujeito, lutar pela democracia 

Na saúde, no trabalho, na educação e na economia 

E também nas formas de organização 

É também ser amoroso, solidário e inclusivo 

E, além do mais, é um fazer coletivo 

É construir coerências, bons encontros, promover autonomia 

Lutar contra a opressão 

É construir criatividade pra gerar reflexão 

Comprometer-se com a justiça 

Romper com as injustiças, a população 

Em seus territórios-vivos situações-limites enfrentar 

Despertar paixões alegres 

Vivendo o esperançar 

A educação popular e seus significados 

As luzes que orientam e se ancoram na educação popular 

Permitem olhar os sujeitos 

 



E com eles se encantar 

Reconhecer que há diversidades 

Mas que temos criatividade 

Pra realidade transformar 

É aprender que o caminho se faz no caminhar 

E que a arte e a poesia ajudam a dialogar 

Pra que o diálogo ocorra, é necessário escutar, valorizar, se vincular, comprometer, 

participar 

É ser sujeito, é lutar em prol de democracia 

Na saúde, na educação, no trabalho, na economia, nas formas de organização 

É também ser amoroso, solidário e inclusivo 

E, além de tudo mais, é um fazer coletivo 

É construir coerências, bons encontros sonhação 

Promover autonomia, lutar contra a opressão 

É construir criatividade pra gerar reflexão 

Comprometer-se com a justiça e com a população, em seus territórios vivos situações-

limites enfrentar 

Despertar paixões alegres vivendo esperanças. 

 

#DESAFIOS: 

 

Mas há muitos desafios 

A impulsionar nossa ação 

Efetivar uma política 

Exige muita atenção 

Fortalecer essa luta 

Nos chama à integração. 

 

Ampliar as nossas bases teórico-conceituais. 

Promover encantamento 

Frente aos desafios contextuais 

É uma tarefa imprescindível 

Nesses dias atuais. 

 

Evitar engessamento 

Buscar gestões compartilhadas 

Construir envolvimentos 

Atiçar a caminhada. 

 

Romper com os imobilismos 

E as mercantilizações 

Dialogar os saberes 

Serão possíveis construções. 

 

 

#POTÊNCIAS 

 

Nossas potências emergem 

De múltiplas experimentações 

Vivências nos territórios 



E em espaços de formação.  

 

Os muitos pares que temos 

Nas comunidades e nas academias 

Fogem do tradicional ou talvez do 

Com participação e alegria. 

 

Emergem também da luta 

Da escuta às necessidades 

Do nosso querer/desejo 

Ser dono da verdade.  

 

Vamos também provocando 

Despertando sensibilidades  

Olhando pros coletivos 

E também para as singularidades. 

 

Assim nosso fazer gera 

Mais força nas comunidades 

Nos incluindo com os outros 

Ousamos transformar realidades. 

 

E com seus saberes feitos de experiência 

Atravessamos também o institucional 

Construímos re-existências 

Nessas possibilidades de fazer diálogos. 

 

 

Quem esteve? De onde partiu? Que trilhas tem vivenciado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS, CONCEITOS, METODOLOGIAS 

 

COLÔMBIA= Investigação temática/Paulo F. 

1) Grupos de jovens/mulheres 

 



Círculos de criação 

Estratégia: Diálogo áudio/vídeos/contos 

 

2) Educação para a saúde X promoção da saúde X APS 

Pedagogia freiriana X educação bancária hegemonia da educação tradicional médica. 

 

CARLA: UNIRIO - experiência na formação médica 

 Cartografia no território com alunos  

 Temas: diversidade cultural etc.    

 Falta integração curricular/isolamento 

 

LANNIA: Ex na formação em SC 

        Interprofissionalidade/produção de narrativas 

 

UNIJUÍ:Vivência integrada  

  Diálogo, Diálogo Participativo  

 CASA AMA (Saúde Mental) 

            Cooperação/participação 

 

MS: Inst. MS 

    Trabalho inicial/ Pedagogias ativas 

    Influência E. Morin 

 

TO: Estágio na comunidade/ rádio 

E.S.R 

EPS não para mudar comportamento, mas qualidade de vida 

 

AMANDA: Atenção Domiciliar 

 Educação Permanente/Popular 

           Mestrado por situação de rua 

 

SANDRA: Contradições entre os discursos (INTEGRALIDADE) e a prática 

procedimento-centrada (Consultório de rua) 

           Diversidade de visões de mundo na ESF 

 

EYMARD: Trajetória com comunidades, reflexões escritas 

           Relação com profissionais/extensão universitária 

           Espiritualidade e saúde/ecologia de saberes 

 

GRAZIELLE: Educação Popular em Saúde 

           Sistematização de experiência (O. JARA) 

           Integração com território/memória social 

 

EDUARDO: Prefeitura/Ed.Saúde/EPS nos territórios 

           Controle de endemias/saúde sexual/saúde mental 

 

NANCI: Nise da Silveira: oficina/reciclagem 

           Atividades de Educação 

 

CARLOS SILVA: Experiências anteriores ABRASCO 



          Centro Estudos Estrat. FIOCRUZ=> circulação de saberes para a população 

 

NEIDE: Trajetória mov. ONG/AIDS 

 Conceitos de diálogo e participação 

           ANEPS - relação entre gestão e atenção via EPS 

           EPS na Universidade (ensino, pesquisa e extensão) 

 

CARLOS SILVAN: Momento desafiador no país 

           Retomar diálogo com o GT 

           Como a EPS acontece na gestão (mobilizaSUS) 

           Bases: Feminismos/PICCS/Mov. Negro (Memória Ed. Saúde junto à população 

negra) 

 

VERINHA: Experiência de articulação gestão X universidade X movimentos sociais 

          Conceitos: Bem viver/solidariedade/cooperação/amorosidade 

          Espaços de cuidado - espaço EKOBÉ 

          Arte como elemento fundante 

 

AIDA: (UFF) - comun. EPS/escola/formação 

          Inclusão/colaboração/acolhimento 

 

MARCELO: Nise da Silveira(Comunicação popular) 

         Produção vídeo/imagens/dança 

 

PRISCILA: Enf.Unirio-Educação Popular na formação 

 

TALITA:UNESP Botucatu- projeto IC(PNAB) 

        Tutora EDPOPSUS  

 

OLGA: Experiência na gestão serviço e acadêmica 

       Formação de trabalhadores da APS   

   

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



CONVERGÊNCIAS E URGÊNCIAS: O PAPEL DA EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE HOJE - 

CARTA DO GT DE EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE DA ABRASCO PARA APOIO ÀS 

DISCUSSÕES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA DE 2018  

 

CONSTRUÍDA POR MUITOS CORAÇÕES, MENTES E AFETOS, NO DIA 9 DE 

ABRIL 2018, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

 

O Seminário do GT Educação Popular e Saúde da ABRASCO (GT EPS), com o apoio 

do Curso de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UECE, teve como objetivos 

desenvolver uma breve análise da conjuntura política e da saúde, a partir de reflexões 

trazidas por dois convidados, José Ivo Pedrosa, da Universidade Federal do Piauí, e Gislei 

Knierim, do Setorial Saúde do Movimento Trabalhadores Rurais sem Terra. Embalados 

pelos versos do poeta e revolucionário angolano Agostinho Neto, coletivamente cantados 

no ato de cenopoesia que abriu o Seminário, tivemos pouco mais de uma centena de 

pessoas, uma manhã de debates e trocas, reavivando sonhos e o sentido de luta social que 

a defesa do SUS exige. “Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que 

a pureza e a justiça existam dentro de nós.”  

 

A conjuntura na qual se deu o seminário foi trazida e serviu de ponto de partida para o 

debate e a elaboração deste documento. Trata-se de um complexo processo político, 

econômico e social de ataque e desmonte de políticas de bem-estar social, entre as quais 

está o setor saúde. Este processo não é apenas fruto de uma crise nacional, e sim parte de 

um reordenamento das forças do capital internacional.  

 

No Brasil, a correlação de forças políticas, que vinha caminhando na direção de um 

projeto democrático e popular, passou, a partir do golpe de 2015, a avançar na direção de 

um projeto conservador e elitista de sociedade, ocultado pelo ideário de guerra à 

corrupção, fazendo crer que esta é a principal causa das muitas crises vivenciadas pelo 

país, quando na verdade é, antes, um sintoma característico do conservadorismo, 

moralista, hipócrita e excludente.  

 

O que está em jogo é o futuro da democracia no país, sendo o Sistema Único de Saúde 

uma das principais políticas públicas que compõem o conjunto de iniciativas e propostas 

com vistas à justiça social. Sabemos bem quem são os grupos mais penalizados, aqueles 

que sofrem e sofrerão as consequências da retirada de direitos básicos à educação, à 

saúde, ao trabalho digno, à segurança.  

 

Tanto José Ivo como Gislei tocaram em questões fundamentais para o debate acerca do 

papel da Educação Popular diante do cenário que vivemos. José Ivo apontou para as 

convergências da EPS, em torno da sua capilaridade em muitos espaços, como um campo 

em constante movimento, e também para a sua institucionalização em espaços como a 

ABRASCO, controle social, dentre outros. Questionou que o fato de sermos capilarizados 

também tem seus riscos, como o da diluição de energias e fragmentação de projetos. 

Lembrou que, se por um lado, avançamos na nossa capacidade propositiva e executiva 

junto a projetos nacionais como o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular e 

Saúde (EdPopSUS) e no diálogo com outras Políticas além da Política Nacional de 

Educação Popular e Saúde no SUS – PNEPS- SUS, como, por exemplo, a Política 

Nacional de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPICS), por outro lado, 

temos de reconhecer que a formação política de coletivos e pessoas ficou em segundo 

plano.  



 

Aí estão as urgências: como retomar a dimensão política da EPS como resistência e luta, 

colaborando para o projeto político popular e democráticos do país? Como transformar 

as potências que acumulamos em força para a democracia plena? Como promover o 

diálogo intercultural entre os vários movimentos e lutas populares? O que nos une? Tocou 

ainda no papel da academia neste processo, apontando para a descolonialização das 

universidades, tanto no ensino como na construção de conhecimento. Como avançar 

nisso? E quanto aos serviços de saúde, como a EPS pode estar presente sem se deixar 

capturar, como se fosse apenas um conjunto de práticas alternativas? Com que aliados 

podemos contar? Gislei trouxe a necessidade de que nos situemos dentro do processo 

histórico, para poder olhar a realidade. O projeto democrático do país, do qual o SUS é 

parte, foi construído a partir de conflitos, contradições, luta e resistência.  

 

Precisamos aprofundar a análise em torno de três eixos: a compreensão acerca do modelo 

de produção capitalista em curso, a correlação de forças existente, incluindo o papel do 

estado, e as múltiplas narrativas que circulam. As mídias e as tecnologias de comunicação 

contribuem para a construção de uma dada subjetividade, e por isso, precisamos ter claro: 

quais os sonhos elaborados por estas narrativas, e quais os sonhos que podemos construir 

juntos? É preciso cuidar do outro, abrir-se ao outro, mas sem ler a realidade a partir dos 

eixos acima, não conseguiremos encontrar os elementos de convergência e solidariedade. 

Deixou indagações sobre o que significa fazer educação popular hoje, e como a EPS pode 

contribuir como matriz. O que a EPS mostra para quem está nas ruas, nas periferias, no 

campo, nas florestas? Como a EPS pode ajudar a iluminar a caminhada? 

 

Nossa reflexão voltou-se, então, para nosso campo de fazeres e pensares, a Educação 

Popular e Saúde, e partindo de perguntas geradoras, os grupos se dividiram e 

aprofundaram alguns temas. Nestes temas que fizeram parte do debate de todos os grupos, 

foram trazidas perplexidades e dores, mas também esperança e força para a luta:  

 

1 – Formação profissional e formação política  

 

Como descolonizar o ensino? Os grupos analisaram que as formações na área da saúde 

têm priorizado um ensino conteudista, com pouca relação com a prática. Além disso, 

apesar da existência de práticas de ensino, extensão e pesquisa de caráter participativo e 

que contemplam ou que dialogam com EPS, não tem sido este o tom; é este o tom da 

formação no país.  

 

Os docentes precisam dialogar mais com os alunos sobre o papel histórico, político, social 

e cultural, além de econômico, do Sistema Único de Saúde, retomando sua história, e isto 

deve incluir não apenas estudantes da área da saúde, mas de todas as áreas. A universidade 

pública deve ter papel protagonista para a mudança, se repensar e responder: formar para 

que, e para quem? Não se pode apagar as histórias individuais e coletivas dentro da 

formação universitária, a universidade não pode matar os saberes populares acumulados.  

 

Mais do que nunca, precisamos resgatar a formação política dentro da universidade, e, 

para isso, buscar as linhas de fuga, os espaços de ação comunitária, não restringindo-se 

unicamente à extensão; mas, também, transformar a extensão universitária em uma real 

extensão popular.  

 

2 – Práticas e serviços de saúde  



 

Onde e como se escuta o povo? Temos de pensar em tecer alianças entre 

serviços/unidades de saúde e seus usuários e falar da dimensão política da vida. Os grupos 

discutiram questões como a precarização da força de trabalho de saúde, nas suas diversas 

formas, que se reflete no cuidado, e o quanto é difícil para o trabalhador de saúde 

desenvolver processos para fortalecer o protagonismo do usuário, sendo ele mesmo 

invisível e descartável. Ainda assim, é preciso apostar na possibilidade de efetivar micro-

revoluções, fortalecendo a voz dos usuários. É preciso disputar e conquistar os espaços. 

O trabalhador de saúde deve se colocar como sujeito do cuidado. Promoção da Saúde não 

se faz sem emancipação.  

 

3 – Pesquisa e pós-graduação  

 

Destacamos a importância das residências profissionais e multiprofissionais como espaço 

de resistência e proposição. Assim como nas graduações, é preciso investir na 

indissociabilidade entre a formação técnica profissional e a formação ético-política. Sobre 

a pesquisa, discutimos sobre a produção de conhecimento que não considera os grupos 

da população como também produtores de saberes e trouxemos críticas à pesquisa que os 

vê como meros objetos, fornecedores de dados.  

 

4 – Ameaças ao SUS  

 

“Este mar está poluído, mas ainda é mar”. A população está intencionalmente excluída 

dos processos de discussão sobre as políticas e normativas do SUS. Como exemplos 

recentes de decisões que não respeitaram o conjunto de representações de usuários e 

trabalhadores estão a nova Política Nacional de Atenção Básica – PNAB e a Política 

Nacional de Saúde Mental. Afirmamos: é preciso que o povo participe das decisões. No 

geral, os que defendem o SUS não estão, ainda, em unidade. E há um grande contingente 

da população brasileira sem saber o que defender. É preciso trazê-los para as discussões 

sobre o direito à saúde. Defendeu-se que tanto a participação social, institucionalizada via 

controle social, como a participação popular, como expressão ativa da população, nas 

suas diversas formas, sejam fortalecidas.  

 

**********************************************************************

*******  

 

A Educação Popular e Saúde não é um meio para a democracia. A democratização é parte 

do processo pedagógico da EPS. Pode ser mais um dispositivo para o encontro e 

reconciliação entre culturas e lutas populares, tornando-as mais fortes, sem que percam 

sua identidade e história.  

 

A Educação Popular e Saúde, como campo e como movimento, pode e quer contribuir 

para a defesa intransigente do SUS nos seus princípios de universalidade, equidade e 

integralidade. Para isso, precisamos resistir, mas também criar a mudança, o novo.  

 

A ABRASCO é espaço onde as mudanças e o novo podem acontecer!  

Todos e todas ao ABRASCÃO 2018!  

 

 

Olhando de dentro 



 

De que lado eu estou? 

Aliados, inimigos, amigados, intrigados, separados! 

E o SUS, eu te pergunto, qual o lado? 

Qual a lógica 

O movimento 

Fragmentado 

Grupos 

Terceirizados 

Formação 

Individualismo 

Lutas 

Exóticos isolados 

Não é atração. 

Potências e essências. 

A união dos lados 

É a união do todo 

Unindo laços, criando forma 

Forma perfeita do povo 

 

(versos compostos durante o seminário por Anderson Ismael Beserra de Souza, 

nutricionista e poeta popular) 

 

 

Corações e mentes participantes: Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de 

Educação Popular e Saúde – ANEPS-CE, GT Educação Popular e Saúde da ABRASCO, 

Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, Movimento da Luta 

Antimanicomial, Fórum de Residentes, Levante Popular da Juventude, Associação 

Cearense de Alunos de PósGraduação, Movimento Nacional de Médicos e Médicas 

Populares, Rede de Educação Popular e Saúde, Conselho Municipal de Saúde de 

Fortaleza, Conselho Estadual de Saúde do Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIOS INDIVIDUAIS 

 



 

  



 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Maria Rocineide Ferreira da Silva 

Vinculação institucional 

atual: 

Professora adjunta Universidade Estadual do Ceará (curso de 

graduação em Enfermagem) 

Vice coordenadora do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

UECE 

Professora do Programa de Cuidados clícos em Enfermagem e Saúde 

e do Mestrado Profissional em Saúde da Família Renasf 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

 

  

  

Oferta de cursos: Curso de Educação Popular na Semana Universitária. 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

I Fórum Internacional de Saúde do Migrante. 2018.  

 

 13 Congresso Internacional Rede Unida. 2018.  

 

 V Fórum Internacional de Educação na Saúde. 2018 

 

Participação em projetos de 

extensão 

Ações Educativas em Saúde Proex/UECE 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

Projeto de Pesquisa Dispostivo de informação e comunicação em 

saúde: o Almanaque da Dengue, Zika, Chinkungunya que tem como 

Pesquisador Responsável Regina Maria Marteleto 

 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

Orientação de dissertações PPSAC/UECE 

Glaucilandia Pereira Nunes. Análise das Redes Sociais dos 

Profissionais de Saúde da Atenção Primária a Saúde para Assistência 

ao Hipertenso. 2018. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - 



dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Universidade Estadual do Ceará, Orientador: Maria Rocineide 

Ferreira da Silva.  

 

Eliziane Oliveira de Lima. "Podem Até Dizer Que Cura Pele, Mas 

Hanseníase Não Cura": Itinerários Terapêuticos de Pessoas com 

Hanseníase Multibacilar. 2018. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Coletiva) - Universidade Estadual do Ceará. Orientador: Maria 

Rocineide Ferreira da Silva. 

 

 Orientação de monografia de graduação 

 

Cristiane Alves da Silva. Atuação dos Agentes Comunitários de Saúde 

na Assistência aos Hipertensos numa Unidade Básica de Saúde de 

Fortaleza Ce. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Estadual do Ceará.  

 

Sara de Sousa Rodrigues. Concepções dos enfermeiros da atenção 

básica sobre visita domiciliar. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Enfermagem) - Universidade Estadual do Ceará.  

  

Produções e publicações: Trabalhos publicados em anais de Congresso: 

 

NESPOLI, G.; BORSTEIN, V. J. ; GOLDSCHMIDT, I. L. ; WONG 

UN, J. A. ; TRAVASSOS, R. ; PRINCESWAL, M. ; LIMA, L. O. . 

Reflexões sobre um currículo argiloso e o potencial da educação 

popular na formação de trabalhadores e movimentos sociais em defesa 

do SUS. In: 13º Congresso Internacional Rede Unida, 2018, Manaus 

- AM. Resumo expandido. Anais do 13º Congresso Internacional 

Rede Unida. Porto Alegre: Rede Unida. v. 4. 

 

 Artigos publicados: 

 

FERNANDES, Marcelo Costa ; SILVA, Lucilane Maria Sales 

da ; Silva, Maria Rocineide Ferreira da ; TORRES, Raimundo 

Augusto Martins ; DIAS, Maria Socorro De Araújo ; Moreira, 

Thereza Maria Magalhães . Identity of primary health care nurses: 

perception of 'doing everything'. REBEN - REVISTA BRASILEIRA 

DE ENFERMAGEM, v. 71, p. 142-147, 2018.  

 

DANTAS, D. S. G. ; SILVA, M. R. F. da ; TORRES, R. A. M. ; 

OLIVEIRA, L. C. ; PINTO ,Francisco José Maia ; SAMPAIO, R. M. 

M. . A Formação dos agentes comunitários de saúde em educação 

popular: implicação na produção do cuidado na Estratégia Saúde da 

Família. MOTRICIDADE (SANTA MARIA DA FEIRA), v. 14, p. 

157-163, 2018 

 

MENEZES, Francisco Wagner Pereira ; Silva, Maria Rocineide 

Ferreira da ; TORRES, Raimundo Augusto Martins ; MIRANDA, 

Thayza Pereira . Educação popular e educação permanente em saúde: 

diálogos na formação de Agentes Comunitários de Saúde de um 

http://lattes.cnpq.br/5402795137051856
http://lattes.cnpq.br/0607966051343374
http://lattes.cnpq.br/0607966051343374
http://lattes.cnpq.br/2074959434257100
http://lattes.cnpq.br/2074959434257100
http://lattes.cnpq.br/6463145896403157


município do interior do Ceará. REVISTA SAÚDE EM REDES, v. 4, 

p. 173-182, 2018. 

 

 Capítulos de Livro publicado 

 

LIMA, L. L. ; MOURA, I. F. A. ; SILVA, MRF ; BEZERRA, I. C. ; 

GOIS, J. S. . Análise Hermenêutica Fenomenológica das práticas de 

cuidado na atenção psicossocial às pessoas em situação de rua e em 

uso e consumo de crack. In: Raimunda Magalhaes da Silva; Indara 

Cavalcante Bezerra; Christina César Praça Brasil; Escolástica Rejane 

Ferreira Moura. (Org.). Estudos Qualitativos: enfoques teóricos e 

técnicas de coletas de informação. 1ed.Sobral: Edições UVA, 2018, 

p. 293-305. (doc.59) 

 

SOUZA, P. J. P. ; SILVA, M. R. F. da ; ALENCAR, O. M. . Sentidos 

e saberes produzidos nos territórios: a experimentação do VER-SUS. 

In: Renan Soares de Araújo; Pedro José Santos Carneiro Cruz. (Org.). 

Educação Popular e Práticas Sociais: Ação, processo formativo e 

construção do conhecimento. 1ed.João Pessoa: Editora do 

CCTA/Universidade Federal da Paraíba, 2018, v. 1, p. 195-220. 

(doc.60) 

 

DANTAS, Vera Lúcia de Azevedo ; DANTAS, M. A. ; SILVA, M. 

R. F. da ; FLORENCIO, A. E. ; OLIVEIRA, A. E. ; LIMA, R.F. . 

Educação Popular e Permacultura em diálogo cuidadoso - pela 

construção de saberes necessários a reinvenção da vida. In: Renan 

Soares de Araújo; Pedro José Santos Carneiro Cruz. (Org.). Educação 

Popular e Práticas Sociais: Ação, processo formativo e construção do 

conhecimento. 1ed.João Pessoa: Editora do CCTA/Universidade 

Federal da Paraíba, 2018, v. 1, p. 173-194. 

 Prêmio acadêmico, científico, tecnológico, técnico ou artístico-

cultural de âmbito internacional  

 

1º. Lugar  no Evento II Seminário Internacional de Redes de Atenção 

à saúde com trabalho intitulado Diálogos entre a educação popular, a 

permacultura e a atenção primária em saúde: experiência do Espaço 

Ekobé. Autores: Mayana de Azevedo Dantas, Maria Rocineide 

Ferreira da Silva, Vera Lúcia de Azevedo Dantas, Antonio Edvan 

Florência, Edilson de Oliveira, Claudia Maria de Oliveira Baquit. 

Julho de 2017. Fortaleza Ce 

Outras atividades:  

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências.  

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

Projeto de Pesquisa 

Concepções dos enfermeiros da atenção básica sobre visita 

domiciliar(aprovação sob o número de parecer: 2.925.840) 



 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Theresa Cristina de Albuquerque Siqueira 

Vinculação institucional 

atual: 

Professora Adjunta do Centro Universitário Tiradentes – Alagoas 

(Cursos Medicina e Nutrição) 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

 

 Contribuição para o fortalecimento do  SlowFood Maceió-AL  

  

Oferta de cursos: Disciplinas Curriculares Educação Alimentar e Nutricional; História 

da Alimentação; e Integração, Ensino, Serviço e Comunidade. 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

 

 Encontro de Saberes e Sabores – com trocas de Chás na Semana de 

Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes Maceió Alagoas. 

 

 História da Alimentação – Seminário Gastronômico: Histórias de 

Comidas no Contexto Alagoano (Realização deste 2013.1) 

 

 1º Intercambio Agroecológico Campo Cidade – Murici Alagoas 

Assentamento Dom Helder Alagoas. 

 

Participação em projetos de 

extensão  

Co - coordenação - Rodas de Saúde e Alimentação Saudável nas 

Comunidades de Santo Onofre e São Rafael  

 

A presente proposta vem sendo desenvolvida deste de 2016.2 com 

várias ações com estudantes de nutrição e a comunidade de Santo 

Onofre, vizinha ao Centro Universitário Tiradentes - AL. Diante do 

vínculo formado e da necessidade de continuidade das ações 

extensionistas, comprometidas socialmente, desenvolvem-se 

atividades de avaliação nutricional e de orientação nutricional, de 

educação popular e de promoção da saúde com temas 

contextualizados no cotidiano das pessoas. Partindo de seu 

conhecimento prévio, de suas necessidades, com temas 

preferencialmente definidos pelo próprio público alvo. 



A Construção Compartilhada do Conhecimento, o diálogo, a 

criatividade e solidariedade são as bases para a realização das 

ações/atividades.  

 

 Desenvolvimento de Atividades Educativas e de Saúde nas Feiras 

Agroecológicas realizados no Espaço da Agricultura Familiar da 

SEAGRI Alagoas. 

 

Foram realizadas diversas atividades que incluíram oficinas, 

panfletagens e rodas de conversas. Este projeto possibilitou-se a 

interação dos discentes com o público, que era composto por 

agricultores/feirantes, participantes das feiras e estudantes. A oficina 

realizada abordou a utilização dos alimentos agroecológicos em 

lanches saudáveis e práticos com base nos produtos comercializados 

nas feiras, sendo ministrada por estudantes do projeto ao público 

inscrito na Sempesq. Nas feiras foram realizadas panfletagens com 

temas que se agregavam a saúde e agroecologia, além disso houve 

diálogos sobre os mesmos temas. 

As feiras, organizadas mensalmente, contava com a participação de 

cerca de 12 assentamentos de agricultores regulamentados como 

produtores agroecológicos/ orgânicos/ agricultores familiares. No 

total, contava 25 bancas. A feira funcionava das 7h às 12h 

possibilitando assim uma rotatividade de compradores ainda mais 

devido a sua localização, no centro da cidade. O número de 

compradores variava em cada edição do evento, sendo assim estima-

se que foram atendidas cerca de 100 pessoas. 

 

 1º Intercambio Agroecológico Campo Cidade – Murici Alagoas 

 

Este é um projeto totalmente voluntário que consiste em um dia de 

campo, no assentamento rural Dom Helder Câmara, agroecológico, 

localizado em Murici- zona da mata alagoana. Tem como objetivos de 

conhecer as atividades relacionadas a produção e processamento de 

alimentos agroecológicos;  a organização da associação de mulheres 

e seu processo de inclusão produtiva nas feiras agroecológicas. Além 

de promover o intercambio de saberes agroecológicos promotores da 

saúde e segurança alimentar e nutricional.  

Fazem parte deste intercambio docentes e estudantes de nutrição do 

Centro Universitário Tiradentes, comunitárias dos projetos Horta e 

Rosas, Agricultoras Agroecológicas, Emater e Seagri-AL 

 

Participação em projetos de 

pesquisa 

Análise do prejuízo da memória episódica por consequência de 

sintomatologia depressiva em pacientes com Parkinson 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

Monografia – Diálogos da educação popular no Cotidiano da 

Integração Ensino Serviço e Comunidade IESC Especialização – 

Desenvolvimento Docente em Metodologias Ativas – UNIT   



dissertações e/ou 

doutoramentos: 

  

  

Produções e publicações: SIQUEIRA, T.C. de A.; Rodas de Saúde e Alimentação Saudável na 

Comunidade- Projeto: Rosas na Comunidade - Primeiras Reflexões 

Sobre as Ações Extensionistas Vividas em Maceió – Alagoas In 

Educação popular e práticas sociais: ação, processo formativo e 

construção do conhecimento / Organizadores: Renan Soares de 

Araújo, Pedro José Santos Carneiro Cruz. - João Pessoa: Editora do 

CCTA, 2018. 298 p. : il. 

 

 SIQUEIRA, Theresa Cristina de Albuquerque. DIÁLOGOS SOBRE 

A EDUCAÇÃO POPULAR NO COTIDIANO DA INTEGRAÇÃO 

ENSINO SERVIÇO E COMUNIDADE IESC NA FORMAÇÃO 

MÉDICA In: 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE 

COLETIVA, 2018, RIO DE JANEIRO. Anais do Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva. CAMPINAS: GALOÁ, 2018  

 MAXIMIANO-BARRETO, M. A.; FERMOSELI, A. F. 

O.;AGUIAR, I. M.;SIQUEIRA, Theresa Cristina de Albuquerque 

IMPACTO DA DESIGUALDADE SOCIAL, ECONÔMICA E 

EDUCACIONAL NA SAÚDE MENTAL EM IDOSOS DE 

MACEIÓ/AL In: 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE 

COLETIVA, 2018, RIO DE JANEIRO. Anais do Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva. CAMPINAS: GALOÁ, 2018  

 SIQUEIRA, T.C.de A.;LEMOS, R. C. F.; SILVA, J. V. ; SILVA, V. 

S.; PITUBA, M. R. F. A. ROSAS NA COMUNIDADE DE SANTO 

ONOFRE, MACEIÓ-AL - RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

COMPARTILHADA In: 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE 

SAÚDE COLETIVA, 2018, RIO DE JANEIRO. Anais do Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva. CAMPINAS: GALOÁ, 2018  

  

Outras atividades: Docente das turmas II, III e V da Integração ensino Serviço 

Comunidade – Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes  

Docente das disciplinas História da Alimentação, Educação Alimentar 

e Nutricional do Centro Universitário Tiradentes, Maceió Alagoas  

Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Nutrição desde 

2013 

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências. 

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1375494632507170
http://lattes.cnpq.br/1375494632507170
http://lattes.cnpq.br/1375494632507170
http://lattes.cnpq.br/1375494632507170
http://lattes.cnpq.br/9998419660492565


 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Grasiele Nespoli 

Vinculação institucional 

atual: 

Pesquisadora e professora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, EPSJV/Fiocruz 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

 

  

  

Oferta de cursos: Curso de qualificação Educação, participação popular e direito à 

saúde 

 Curso de aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, 

EdpopSUS 

 Trabalho de Integração: Educação Popular em Saúde (componente 

curricular dos cursos técnicos integrados ao ensino médio da EPSJV) 

Participação na 

organização de evento. 

Tenda Paulo Freire do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

julho de 2018. 

 Mostra do EdpopSUS Rio de Janeiro 

 Encontro Nacional EdpopSUS, Caucáia - CE 

Participação em projetos de 

extensão 

Educação popular, direitos e participação social:  

Bordando a saúde das mulheres atingidas por barragens 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

Saberes da experiência: sistematização do Curso de Aperfeiçoamento 

em Educação Popular em Saúde (CAAE 70731217.0.0000.5241) 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Educação sexual na escola: O que está em questão? (Orientação de 

monografia de conclusão do curso Técnico em Gerência em Saúde 

(EPSJV/Fiocruz) 

 

 Depressão e juventude: o mal estar na cultura no século XXI (Orientação 

de monografia de conclusão do curso Técnico em Gerência em Saúde 

(EPSJV/Fiocruz) 

  



Produções e publicações: Trabalhos publicados em anais de Congresso: 

 

NESPOLI, G.; BORSTEIN, V. J. ; GOLDSCHMIDT, I. L. ; WONG 

UN, J. A. ; TRAVASSOS, R. ; PRINCESWAL, M. ; LIMA, L. O. . 

Reflexões sobre um currículo argiloso e o potencial da educação 

popular na formação de trabalhadores e movimentos sociais em defesa 

do SUS. In: 13º Congresso Internacional Rede Unida, 2018, Manaus 

- AM. Resumo expandido. Anais do 13º Congresso Internacional 

Rede Unida. Porto Alegre: Rede Unida. v. 4. 

 

LACERDA, A.; TEIXEIRA, M. B. ; RAMOA, M. ; BELMONTE, 

P. ; PAIVA, T. C. R. ; NESPOLI, G. ; COBRA, G. ; PEITER, P. ; 

OLIVEIRA, B. . Gestão do cuidado em saúde da equipe de 

consultório na rua no território de manguinhos, rio de janeiro. In: 12º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2018, Rio de Janeiro: 

Abrasco, 2018.  

  

LACERDA, A.; BELMONTE, P. ; TEIXEIRA, M. B. ; PEITER, P. ; 

RAMOA, M. ; COBRA, G. O. ; NESPOLI, G. ; PAIVA, T. C. R. ; 

OLIVEIRA, B. . Usuários de crack em situação de rua em 

manguinhos, rio de janeiro, e no programa de braços abertos, são 

paulo: histórias de desrespeito e de reconhecimento. In: 12º 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2018, Rio de Janeiro: 

Abrasco, 2018.  

 

NESPOLI, G.; BORSTEIN, V. J. ; GOLDSCHMIDT, I. L. . 

Reflexões sobre um currículo argiloso e o potencial da educação 

popular na formação de trabalhadores e movimentos sociais em 

defesa do SUS. Anais do X Colóquio Internacional Paulo Freire - 

Paulo Freire: 50 anos da Pedagogia do Oprimido: opressão e 

libertação na atualidade 

 

  

  

Outras atividades:  

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências.  

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5402795137051856
http://lattes.cnpq.br/5402795137051856


 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: César Augusto Paro 

Vinculação institucional 

atual: 

Doutorando em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na 

elaboração de Políticas 

Públicas 

Membro do Comitê de Educação Popular em Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro 

Oferta de cursos: Abordagens dos Direitos Humanos na Saúde para profissionais de 

saúde, profissionais do sistema de garantia de direitos e organizações 

não-governamentais 

 Oficinas para ACS, AVS e lideranças comunitárias sobre Promoção da 

Saúde e Prevenção ao Zika Vírus 

 Oficina para professores da rede básica “Eu, Tu, Ele, Nós e o Zika” 

 Educador do Programa de Qualificação em Educação Popular em 

Saúde - EdPopSUS  

 Laboratorio de Profundización - Teatro del Oprimido y Promoción de 

la Salud: conexiones. 

 Oficina Teatro do Oprimido e a construção de novas poéticas políticas 

na educação em saúde 

 Teatro do Oprimido na Educação Popular em Saúde: explorando 

inéditos viáveis 

Participação na 

organização de evento. 

Tenda Paulo Freire do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

 VI Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade 

Participação em projetos 

de extensão 

Abordagens dos Direitos Humanos na Saúde 

 Inovando práticas de prevenção e promoção da saúde a partir da análise 

local de vulnerabilidades à saúde, no contexto do vírus Zika 

Participação em projetos 

de pesquisa 

Inovando práticas de prevenção e promoção da saúde a partir da análise 

local de vulnerabilidades à saúde, no contexto do vírus Zika 

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

- 



Produções e publicações: PARO, C. A.; SILVA, N. E. K. . TEATRO DO OPRIMIDO E 

PROMOÇÃO DA SAÚDE: TECENDO DIÁLOGOS. TRABALHO, 

EDUCAÇÃO E SAÚDE (ONLINE), v. 16, p. 471-493, 2018. 

 PARO, C. A.; PINHEIRO, R. . Interprofissionalidade na graduação em 

Saúde Coletiva: olhares a partir dos cenários diversificados de 

aprendizagem. INTERFACE (BOTUCATU. IMPRESSO), v. 22, p. 

1577-1588, 2018. 

 PINHEIRO, R.; PARO, C. A.; ASENSI, F. D. (Orgs.) . Amor Mundi, 

políticas da amizade e cuidado: a vida na saúde - Resumos ampliados 

do XVII Seminário do Projeto Integralidade: saberes e práticas no 

cotidiano das instituições de saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: CEPESC - 

IMS/UERJ, 2018. 142p . 

 PARO, C. A.. Ensaiando a desmedicalização: o teatro invisível na 

construção de novas poéticas políticas do viver. CADERNOS DO 

GIPE-CIT (UFBA), v. 22, p. 200-2010, 2018. 

 BEZERRA, A. P. ; PARO, C. A. ; CANDA, C. N. ; TURLE, L. . 

Editorial. CADERNOS DO GIPE-CIT (UFBA), v. 22, p. 4-7, 2018. 

 SANTOS, C.; PARO, C. A interface entre o teatro e as práticas 

educativas em saúde no contexto da atenção primária à saúde. 

REVISTA DE EDUCAÇÃO POPULAR, v. 17, p. 169-180, 2018. 

 PARO, C. A.; RIOS, T. A. . Intersetorialidade. In: Ricardo Burg 

Ceccim; Daniela Dallegrave; Alexandre Sobral Loureiro Amorim; 

Virgínia de Menezes Portes; Belchior Puziol Amaral. (Org.). 

EnSiQlopedia das residências em saúde  . 1ed.Porto Alegre: Rede 

Unida, 2018, v. , p. 151-154.  

 RIOS, T. A. ; PARO, C. A. . Trabalho em equipe. In: Ricardo Burg 

Ceccim; Daniela Dallegrave; Alexandre Sobral Loureiro Amorim; 

Virgínia de Menezes Portes; Belchior Puziol Amaral. (Org.). 

EnSiQlopedia das residências em saúde  . 1ed.Porto Alegre: Rede 

Unida, 2018, v. , p. 281-284. 

 MELLO, P. C. ; SILVA, N. E. K. ; PARO, C. A. . Saúde de homem e 

Atenção Primária à Saúde na perspectiva da integralidade. In: 

PINHEIRO, R.; PARO, C. A.; ASENSI, F. D.. (Org.). Amor Mundi, 

políticas da amizade e cuidado: a vida na saúde - Resumos ampliados 

do XVII Seminário do Projeto Integralidade: saberes e práticas no 

cotidiano das instituições de saúde. 1ed.Rio de Janeiro: CEPESC - 

IMS/UERJ, 2018, v. , p. 96-109. 

 PARO, C. A.. Por novos elementos na cena: práticas de integralidade 

na formação em saúde coletiva. In: PINHEIRO, R.; PARO, C. A.; 

ASENSI, F. D.. (Org.). Amor Mundi, políticas da amizade e cuidado: 

a vida na saúde - Resumos ampliados do XVII Seminário do Projeto 

Integralidade: saberes e práticas no cotidiano das instituições de saúde. 

1ed.Rio de Janeiro: CEPESC - IMS/UERJ, 2018, v. , p. 110-121. 

 EVANGELISTA, G. ; PARO, C. A. . As interações que ocorrem nos 

processos de trabalho entre os profissionais de educação física e os 

demais profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde. In: 

PINHEIRO, R.; PARO, C. A.; ASENSI, F. D.. (Org.). Amor Mundi, 

políticas da amizade e cuidado: a vida na saúde - Resumos ampliados 

do XVII Seminário do Projeto Integralidade: saberes e práticas no 



cotidiano das instituições de saúde. 1ed.Rio de Janeiro: CEPESC - 

IMS/UERJ, 2018, v. , p. 34-51. 

 PARO, C. A. Quando o Estado burla a si mesmo: o caso da Lei de 

Responsabilidade Federal brasileira. In: I Webcongresso Internacional 

de Direito Sanitário, 2018, Brasília. Cadernos Ibero-Americanos de 

Direito Sanitário. Brasília: FIOCRUZ, 2018. v. 6. p. 676-686. 

Outras atividades: Artista-residente da Residência Artística Arte e Saúde promovida em 

Caruaru junto ao Centro de Formação Paulo Freire do Movimento 

Sem-Terra, Assentamento Normandia 

 Finalista do  Laboratório de Inovação em Educação na Saúde 

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências. 

Livros e materiais escritos http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
77462018000200471 

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

https://mercosur.observatoriorh.org/sites/mercosur.observatoriorh.org/ 

files/webfiles/fulltext/2018/sem_exp_edu_perm/24.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Maria Waldenez de Oliveira 

 

Vinculação institucional 

atual: 

Universidade Federal de São Carlos- Programa de Pós-

Graduação em Educação - PPGE 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

Membro do Grupo Municipal de Práticas Integrativas e 

Complementares – PICs e Educação Popular e Saúde - EPS 

do município de São Carlos – SP. 
Responsável, entre outras atribuições, pela implantação da 

Política de PICs e EPS em São Carlos (SP).  

Ações desenvolvidas em 2018:  

1) O grupo articulou-se com o legislativo que propôs o 
projeto de lei como sua iniciativa, sendo publicada 

em setembro/2018 a Lei 18.798 que dispõe sobre a 

implantação do Programa Municipal de Práticas 
Integrativas e Complementares e Educação Popular 

em Saúde (PMPICEPS).  

2) 2 turmas EdPopSUS; 
3) Mostra Itinerante de Educação Popular e Saúde; 
4) Captação de verba por ementa parlamentar Dep Ivan 

Valente no valor de R$600.000,00 

5) Aprovação na REMUME de Guaco – Mikania 
glomerata, Herdera helix e Isoflavona de soja – 

Glycine max 
 

Oferta de cursos: a) Coordenadora pedagógica de 2 turmas de São Carlos no 

curso Nacional de “Aperfeiçoamento em Educação Popular e 
Saúde”, promovido pelo Ministério da Saúde.  

Com 53 concluintes. Este curso é oferecido em São Carlos 

em parceria com Secretaria de Saúde e do Grupo de PICs  e 

EPS dessa Secretaria, bem como com a Universidade Federal 
de São Carlos e o projeto MAPEPS- Mapeamento de Práticas 

de Educação Popular e Saúde de São Carlos.  

Nos encontros, durante a explicitação dos elementos 
macroestruturais, conseguimos utilizar as mesmas 

dinâmicas reflexivas para as questões locais e municipais. 

Marcadamente, as que mais trouxeram a tona debates 



transformadores foram as que localizaram as 

desigualdades e discriminações aplicadas à população 

LGBTT, população negra, pessoas em situação de rua, e 
adictos em álcool e drogas.  

Do ponto de vista da educação popular, foi possível aos 

agentes aprofundar o olhar para esses sujeitos usuários. É 

muito importante a ressignificação das dificuldades e 
especificidades desses indivíduos, saindo de uma 

perspectiva individualista dos problemas, doenças e 

síndromes para a comunitária.  
 

b)Coordenadora da Atividade Curricular de Ensino, Pesquisa 

e Extensão “Práticas Populares de Saúde” na UFSCar, 
ofertada através do Projeto MAPEPS.  

Com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal de São Carlos. Curso com 60 horas, 

oferecido a estudantes da UFSCar e outros interessados, 
com o objetivo de promover processos de Educação Popular 

e Saúde através do diálogo e da troca entre práticas e 

saberes populares e técnico-científicos. Metodologia: 
estudos teóricos, apresentação das práticas populares de 

saúde, trabalho de campo nos locais das práticas, produção 

de material. Com 31  concluintes.  
O curso cumpriu com seu papel de extensão, uma vez que a 

aderência de profissionais da rede foi diferencial em relação 

aos demais anos (foram 16 estudantes e 17 profissionais de 

saúde), o que denota o fluxo de pessoas que estão inseridas 
nos espaços de trabalho a fim de fomentar novos debates. 

As trocas entre estudantes em formação e profissionais foi 

muito rica, o que garantiu que o curso superasse suas 
expectativas A partir dos relatos registrados pelos alunos 

acerca de suas vivências e do celeiro de ideias proposto no 

final do curso, considera-se a importância de cursos que 
divulguem os princípios da Educação Popular em Saúde e as 

PICS no município de São Carlos, a fim de que alcance ainda 

mais pessoas da rede dispostas às mudanças. 

Participação na 

organização de evento. 

 

Participação em projetos de 

extensão 

1) Formação profissional em saúde para o diálogo com práticas 
populares de saúde: 
Objetivo Geral: 
Promover processos de Educação Popular e Saúde através 
do diálogo e da troca entre práticas e saberes populares e 
técnico-científicos no âmbito do SUS e da Universidade, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, 
dos movimentos sociais populares, das práticas populares de 
cuidado, das práticas integrativas e complementares de 
saúde e das instituições formadoras. 
Objetivos específicos: 
a) Realizar ações de formação profissional em cursos de 
graduação na área da saúde da Universidade Federal de São 
Carlos e de outras Instituições  formativas de São Carlos 



através de oficinas de Educação Popular e Saúde e de 
Práticas Integrativas e Populares de Saúde para os cursos de 
graduação na área de saúde  de São Carlos. 
b) Realizar ações de formação de profissionais da Rede de 
Saúde de São Carlos através dos "Espaços de Cuidado" nas 
Unidades de Saúde e outras instituições de Saúde de São 
Carlos, e outros espaços comunitários, com participação dos 
praticantes populares de saúde da equipe do projeto, 
c) Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde na 
sensibilização e educação permanente dos profissionais de 
saúde envolvidos em projeto de oferta de práticas populares, 
integrativas e complementares de saúde no SUS. 
 

 

Participação em projetos de 

pesquisa 

Processos de formação de educadores e de educação em espaços 
de participação e controle social. 
REFERENCIAL TEÓRICO: Pedagogia e Filosofia da libertação 

OBJETIVO: estudo de processos educativos em práticas sociais 
envolvendo as temáticas de educação, direitos humanos e 
formação dos cidadãos; movimentos e ações sociais; formação de 
educadores sociais; saúde, desenvolvimento de condições de vida 
e fortalecimento de comunidades. REFERENCIAL METODOLÒGICO: 
Pesquisa Etnográfica, Pesquisa Participante, Analise Qualitativa em 

Educação.. 
Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

DOUTORAMENTO: Sara Ferreira Almeida. ANDARILHOS DA 
ESPERANÇA: estudo sobre a luta política impulsionada pela vida 
na rua e seus processos educativos sistematizada na experiência 
do Fórum da População de Rua de São Carlos/SP entre 2016 e 
2017. 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 
Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 

Produções e publicações: 1)Artigo: 
SOUZA, T. Z. ; OLIVEIRA, M. W. . Pensar a universidade: um olhar a partir da extensão 
popular. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (IMPRESA), v. 76, p. 239-256, 

2018. 

2) Capítulo de livro: 

a)OLIVEIRA, M. W.; AQUILANTE, A. G. ; CATARUCCI, F. M. ; 

YAMAMOTO, Y. ; TEIXEIRA, I. M. C. ; PEREIRA, C. S. ; COSTA, R. 
S. ; GONÇALVES, R. C. ; SUGIMOTO, N. A. M. ; MARQUES, A. S. . 
Mapeamento de Práticas de Educação Popular e Saúde de São 
Carlos. In: Pedro José Santos Carneiro Cruz; Ana Paula Maia 
Espíndola Rodrigues; Elina Alice Alves de Lima Pereira; Renan 
Soares de Araújo; Islany Costa Alencar. (Org.). VIVÊNCIAS DE 
EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL Vol 1: Extensão e 
formação universitária: caminhos, desafios e aprendizagens. 
1ed.João Pessoa: Editora do Centro de Comunicação, Turismo e 
Artes da Universidade Federal da Paraíba (CCTA/UFPB), 2018, v. 
1, p. 123-146. 
b) TEIXEIRA, I. M. C. ; OLIVEIRA, M. W. ; COSTA, R. S. . Relato 
de experiência sobre a formação em Educação Popular em Saúde 
no EdPopSUS de São Carlos-SP. In: Bruno Oliveira de Botelho; 

Eymard Mourão Vasconcelos; Daniela Gomes de Brito Carneiro; 
Ernande Valentin do Prado; Pedro José Santos Carneiro Cruz.. 
(Org.). Educação Popular no sistema único de saúde /. 1ed.João 
Pessoa: Hucitec, 2018, v. 1, p. 168-181. 

http://lattes.cnpq.br/3404769527869004


c) OLIVEIRA, M. W.. Lugares e intencionalidades no que fazer da 

pesquisa. In: Pedro José Santos Carneiro Cruz. (Org.). Educação 
popular em saúde: desafios atuais. 1ed.Rio de Janeiro - RJ: 
HUCITEC editora, 2018, v. , p. 68-84. 

d) OLIVEIRA, M. W.; ALMEIDA, S. F. ; RIBEIRO JUNIOR, D. ; 

TEIXEIRA, I. M. C. . Comunidade é tudo. In: Pedro José Santos 
Carneiro Cruz. (Org.). Educação popular em saúde: desafios 
atuais. 1ed.Rio de Janeiro - RJ: HUCITEC editora, 2018, v. , p. 
107-126. 
SOUZA, T. Z. ; OLIVEIRA, M. W. . Educação, Cultura e 

Conscientização: apontamentos para a Educação Popular. In: 
Renan Soares de Araujo, Pedro José Santos Carneiro Cruz. (Org.). 
Educação popular e práticas sociais em saúde: ação, processo 
formativo e construção do conhecimento. 1ed.João Pessoa: Editora 
do CCTA, 2018, v. 1, p. 31-47. 

Outras atividades: 1)Consultora ad hoc de revistas: 
a)Revista Eletrônica em Educação do PPGE- UFSCar. 
b) Revista Temas em Educação Dossiê' Educação Pop e Saúde'. 
2)Participação em mesa de Abertura de Evento: 

OLIVEIRA, M. W.; STRECK, D. ; FAVERO, O. . O pensamento 
freireano hoje: novas opressões, outros desafios.  
Seminário do GT de Educação Popular da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Outubro/2018, UFF – 
Niterói (RJ) 

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas 
experiências. 

a) mapeps.blogspot.com.br 
O Blog do MAPEPS contém a descrição detalhada das atividades do projeto “Mapeamento de 

Práticas de Educação Popular e Saúde” e disponibiliza publicações além de vídeos e fotos.  

b) Vídeo da Mostra de Educação Popular e Saúde junho/2018 : atividade de 

encerramento da 2a. Turma São 

Carlos: https://www.youtube.com/watch?v=aZm1G0A1XN8&t=6s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/3404769527869004
http://lattes.cnpq.br/3404769527869004
http://lattes.cnpq.br/3404769527869004
Vídeo%20da%20Mostra%20de%20Educação%20Popular%20e%20Saúde%20junho/2018%20:%20atividade%20de%20encerramento%20da%202a.%20Turma%20São%20Carlos: 
Vídeo%20da%20Mostra%20de%20Educação%20Popular%20e%20Saúde%20junho/2018%20:%20atividade%20de%20encerramento%20da%202a.%20Turma%20São%20Carlos: 
Vídeo%20da%20Mostra%20de%20Educação%20Popular%20e%20Saúde%20junho/2018%20:%20atividade%20de%20encerramento%20da%202a.%20Turma%20São%20Carlos: 
Vídeo%20da%20Mostra%20de%20Educação%20Popular%20e%20Saúde%20junho/2018%20:%20atividade%20de%20encerramento%20da%202a.%20Turma%20São%20Carlos: 


 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Luanda de Oliveira Lima 

Vinculação institucional 

atual: 

Pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - 

EPSJV/Fiocruz 

Doutoranda em Saúde da Mulher e da Criança (Saúde Coletiva) do 

Instituto Fernandes Figueira – IFF/Fiocruz 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

Membro do Comitê de Educação Popular em Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro 

  

  

Oferta de cursos: Curso de aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, 

EdpopSUS 

 Trabalho de Integração: Educação Popular em Saúde (componente 

curricular dos cursos técnicos integrados ao ensino médio da EPSJV) 

  

Participação na 

organização de evento. 

Tenda Paulo Freire do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 

julho de 2018. 

 Mostra do EdpopSUS Rio de Janeiro 

 I Encontro Nacional EdpopSUS / Caucaia - CE 

Participação em projetos de 

extensão 

Educação popular, direitos e participação social:  

Bordando a saúde das mulheres atingidas por barragens 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

Saberes da experiência: sistematização do Curso de Aperfeiçoamento 

em Educação Popular em Saúde (CAAE 70731217.0.0000.5241) 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

 

  

  

Produções e publicações: Trabalhos publicados em anais de Congresso: 



 

NESPOLI, G.; BORSTEIN, V. J. ; GOLDSCHMIDT, I. L. ; WONG 

UN, J. A. ; TRAVASSOS, R. ; PRINCESWAL, M. ; LIMA, L. O. . 

Reflexões sobre um currículo argiloso e o potencial da educação 

popular na formação de trabalhadores e movimentos sociais em defesa 

do SUS. In: 13º Congresso Internacional Rede Unida, 2018, Manaus 

- AM. Resumo expandido. Anais do 13º Congresso Internacional 

Rede Unida. Porto Alegre: Rede Unida. v. 4. 

 

  

  

Outras atividades:  

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências. 

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5402795137051856


 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: JOSE IVO DOS SANTOS PEDROSA 

Vinculação institucional 

atual: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

Delegado na Conferencia Municipal de Parnaíba 

Delegado na Conferencia Estadual de Saúde do Piauí 

Delegado na XVI Conferencia Nacional de Saúde  

  

  

Oferta de cursos: Especialização em Saúde Coletiva 

Oficinas de Planificação da Planicie Litorânea 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

 

  

  

Participação em projetos de 

extensão 

 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Conclusão de 2 orientações de Mestrado Acadêmico em Ciências da 

Saúde 

Conclusão de ! orientação no Programa de Mestrado Profissional em 

Saúde da Família 

Conclusão de 1 orientação no Programa de Mestrado Profissional da 

Rede Nordeste de Saúde da Família 

  

  

Produções e publicações: Implantação e desenvolvimento de curso médico em Parnaíba - Piauí, 

Brasil, baseado no Projeto Mais Médicos para o Brasil Disponível em: 



http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832019000600206&lng=en&tlng=en 

 Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais: da 

Formação Médica à Atuação Profissional. Dispoível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022019000100023&lng=pt&tlng=pt 

 Diversidade de gênero e acesso ao Sistema Único de Saúde. 

Disponível em: Diversidade de gênero e acesso ao Sistema Único de 

Saúde 

Outras atividades:  

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências.  

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 
PEDROSA, J. I. Os Diálogos Interculturais como Tecnologia Leve para 

a promoção da Saúde sem Situações Complexas. 2019. (05m22s). 

Disponível em:  https://youtu.be/KVeSvBWKkJQ 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Carla Pontes de Albuquerque 

Vinculação institucional 

atual: 

Docente Associada Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (ISC UNIRIO) 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na elaboração 

de Políticas Públicas 

Integrante do Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Rio de 

Janeiro. 

  

  

Oferta de cursos: Mini Curso de Extensão – “O Movimento de Trabalhadores Sem 

Terra no Brasil”. 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

- Comissão de Organização do 12º Congresso da ABRASCO – 2018 

- Comissão de Organização da Jornada Universitária da Reforma 
Agrária - 2018 

  

  

Participação em projetos de 

extensão 

Coordenação de 3 projetos de extensão:  

- “Educação Popular e Saúde: construção compartilhada para um 

cuidado criativo e inclusivo” 

- “Produção de sentidos e diversidades expressivas na formação 

interativa e interdisciplinar na saúde.” 

- “PET GRADUASUS Medicina: fomentando a integração 

universidade, redes de atenção e comunidades no cuidado, na 

formação e na participação na saúde”. 

Participação em projetos de 

pesquisa 

- “Cartografias em Educação Permanente na Saúde”: dialogando com 

experiências de integração universidade, redes de atenção e 

comunidades nos cursos de graduação na saúde na Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro”. 

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

Orientações TCCs EMC UNIRIO: 

- “PERCEPÇÕES DOS SABERES E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

NA PERSPECTIVA DE DOCENTES NA ESCOLA DE MEDICINA 



especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

E CIRURGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2018”. 

- “Reflexões sobre aspectos do ambiente acadêmico e da sociedade 

que interferem na saúde mental de estudantes negros da Escola de 

Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, a partir das percepções de atores sociais envolvidos” (ainda 

em processo). 

 

Orientações TCC da EEAP UNIRIO. 

- “Contribuições da Educação Popular na Saúde na formação 

brasileira da Enfermagem”(ainda em processo). 

  

  

Produções e publicações: ALBUQUERQUE, C.P. & outros     “Educação Popular e Saúde: 

construção compartilhada para um cuidado criativo e inclusivo”. 

Anais do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO, 12, 

2018, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2018. 

 

PRADO, I. & ALBUQUERQUE, C.P  “O dispositivo da Atenção 

Plena com grupo de terceira idade na atenção básica, produzindo 

vivências significativas de cuidado na formação médica. ”. Anais do 

Congresso  Internacional da Rede Unida, 13, 2018, Manaus. Manaus: 

Rede Unida, 2018. 

 

VILELLA, M.G & ALBUQUERQUE, C.P  “Produção de sentidos e 

diversidades expressivas na formação interativa e interdisciplinar na 

saúde.” Anais do Congresso  Internacional da Rede Unida, 13, 2018, 

Manaus. Manaus: Rede Unida, 2018. 

 

ALBUQUERQUE, C.P & outros  “A arte do encontro na formação 

em saúde e na produção de coletivos de conhecimentos: saberes e 

práticas compartilhadas no caminho e na tessitura do cuidado”. Anais 

do Congresso  Internacional da Rede Unida, 13, 2018, Manaus. 

Manaus: Rede Unida, 2018. 

 

Outras atividades: Coordenação da Mesa Redonda no 12 Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva da ABRASCO, 2018, Rio de Janeiro. 

“Formação em Saúde e Movimentos Sociais”’. 

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências.  

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

Os acima já relatados. 

Extensão:  

unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/programas-e-

projetos/Projeto%20em%20andamento.pdf (pág 07 Acesso 18 de 

novembro de 2019) 

 

 



 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do 

GT: 

Pedro José Santos Carneiro Cruz 

Vinculação 

institucional atual: 

Professor Adjunto da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Ações desenvolvidas por você e/ou por seu grupo local, ou por projeto regional/nacional que 

esteja participando e principais encaminhamentos e reflexões construídas a partir dessas 

experiências 

Participação na 

elaboração de 

Políticas Públicas 

Coordenação do Projeto de Pesquisa e Extensão “VEPOP-SUS: Vivências de 

Extensão em Educação Popular e Saúde no SUS”, o qual constitui uma das 

frentes de ação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS 

(PNEPS-SUS) e é promovido através de Termo de Cooperação do Ministério 

da Saúde com a Universidade Federal da Paraíba. 

 

O VEPOP-SUS visa fortalecer experiências de Extensão Popular na linha da 

Educação Popular em Saúde, de maneira integrada com os espaços do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e comprometida com a formação de trabalhadores para 

atuação com postura ético-política humanística, interdisciplinar e 

participativa. Em sua frente nacional vem atuando a partir de uma equipe 

operacional de pesquisadores e consultores ancorada na UFPB, com ações de 

articulação e integração entre as diversas iniciativas e experiências de extensão 

em Educação Popular e Saúde no país. 

Por meio do VEPOP-SUS espera-se estimular em todo o país a Educação 

Popular como expressão da construção de caminhos e novas práticas de saúde 

na formação dos profissionais, protagonizando o campo popular e os serviços 

públicos de saúde. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Projeto VEPOP-SUS no ano de 2017, 

destacam-se: Mapeamento de experiências de Extensão em Educação Popular 

em Saúde no SUS em todas as regiões do país; Impressão e distribuição em 

todo o país de publicações de Extensão em Educação Popular e Saúde, 

inclusive um Caderno de Extensão Popular em Saúde; Difusão de ideias, 

diálogos e experiências sobre Extensão Popular no SUS através da 

Comunicação, Informação e Mídias Digitais em sítios eletrônicos; Apoio à 

promoção de encontros e eventos na área de formação e extensão em saúde 

com ênfase na Educação Popular; Realização do Estágio Nacional de 

Vivências de Extensão Popular em Comunidades – ENEC, visando a 

sensibilização e mobilização de novos sujeitos para o movimento da Extensão 

Popular no país; Apoio às experiências de Extensão em Educação Popular na 



Universidade Federal da Paraíba e outras instituições do Estado da Paraíba, 

para o aprimoramento da formação em saúde no âmbito estadual. 

No site do Projeto, podem ser encontrados documentos, registros e produções 

de todas as atividades construídas nas frentes de ação citadas acima. Acessar: 

http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus 

 

 Atuação como Assessor de Extensão do Centro de Ciências Médicas da 

Universidade Federal da Paraíba  

 

A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Médicas (CCM) apoia de 

maneira administrativa as atividades que são realizadas neste Centro. A 

assessoria conta com projetos inscritos nos editais Programa Bolsas de 

Extensão (PROBEX) e Fluxo Contínuo de Ações de Extensão (FLUEX). As 

atividades que são desenvolvidas na Assessoria de Extensão tem como 

principal objetivo promover a Extensão no CCM, a fim de contribuir com o 

desenvolvimento, visibilidade e sistematização das ações de Extensão 

Universitária no Centro. Dentre as ações, com o intuito de dar visibilidade às 

atividades de Extensão do Centro, há realização de Encontros de Extensão do 

CCM. Ainda, são desenvolvidas chamadas para a realização de entrevistas, 

com captação audiovisual para a construção de novos vídeos para a série 

denominada de: “Conhecendo as ações de Extensão do Centro de Ciências 

Médicas”, a qual tem por objetivo, dar visibilidade ao histórico e aos aspectos 

metodológicos de Projetos e Programas de Extensão do CCM. É também 

regularmente organizada uma coletânea de artigos completos oriundos dos 

projetos de extensão do Centro, tendo como foco suas contribuições para a 

formação em saúde e, especialmente, a educação médica, a qual constitui foco 

do Centro. 

 

Oferta de cursos: Curso de Formação em Auriculoterapia aplicada à Atenção Primária à Saúde 

 

O “Curso de Formação em Auriculoterapia aplicada à Atenção Primária à 

Saúde” constitui uma iniciativa conjunta de estudantes e docentes do Módulo 

Horizontal A2 do Curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) com a equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde. O 

curso tem apoio do Programa de Extensão PINAB – Práticas Integrais de 

Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica (PINAB), vinculado ao 

Departamento de Nutrição (DN) e Departamento de Promoção da Saúde 

(DPS) do Centro de Ciências Médicas (CCM) da UFPB. Será realizado 

semanalmente por dez encontros, no Salão Paroquial da Igreja São Lucas, 

situada na comunidade de Jardim Itabaiana, no Cristo Redentor. O curso tem 

como objetivo introduzir a formação de cuidadores de saúde a partir da prática 

de auriculoterapia, contextualizando e qualificando o uso dessa Prática 

Integrativa e Complementar em Saúde (PICS) através da introdução dos 

princípios da racionalidade da Medicina Tradicional Chinesa, promovendo a 

ampliação da abordagem clínico-terapêutica dos cuidadores. Além disso, 

tornar acessível à prática de auriculoterapia na comunidade do Cristo Redentor 

e fomentar o protagonismo comunitário relacionado as práticas integrativas 

para a promoção da saúde. Poderão participar do curso os moradores das 

comunidades de Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança, no Cristo 

Redentor, e profissionais e estudantes da área de saúde. 

http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus


 Curso de formação em Pesquisa aplicada à Extensão 

 

O Curso de Formação em Pesquisa aplicada à Extensão constitui uma 

iniciativa do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular (EXTELAR), vinculado 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação e ao Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisa e Extensão em Economia Solidária e Educação Popular, ambos da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O presente curso tem enquanto seu 

objetivo principal possibilitar a formação científica de estudantes 

universitários que integram práticas de Extensão Universitária e atuam em 

campos de trabalho junto à sociedade. Em tal sentido, pretende-se viabilizar o 

debate e a reflexão em torno de metodologias e técnicas de pesquisa que 

possam colaborar com o aprimoramento da dimensão da investigação no 

cotidiano do trabalho extensionista; Assim como incentivar o registro e a 

sistematização das experiências, evidenciando suas potencialidades, limites, 

desafios e aprendizados adquiridos; Além de estabelecer caminhos para a 

melhor forma de sistematizar atividades de Extensão a partir da escolha de 

técnicas que sejam pertinentes para cada caso. O curso consistirá em seis 

encontros presenciais, ministrados nas quintas feiras das 17h00 às 19h00, em 

um ambiente localizado no Centro de Ciências Médicas da UFPB. Poderão 

participar do curso tanto estudantes quanto técnicos administrativos e docentes 

dos diversos cursos de graduação da UFPB e exterior à instituição. As 

inscrições serão gratuitas e poderão ser efetuadas por meio do preenchimento 

de um formulário eletrônico disponível no Sigaa. A participação 

corresponderá a uma carga horária de 30 horas/aula e será certificada na 

modalidade de participação em Curso de Extensão. No presente curso, serão 

abordados as seguintes temáticas: 1) Os desafios da integração entre pesquisa 

e extensão; 2) A perspectivas da pesquisa de natureza qualitativa; 3) Estudo 

de caso; 4) Pesquisa documental e pesquisa bibliográfica; 5) Pesquisa-ação; 6) 

Grupos de discussão e grupo focal. 

 II Curso de Práticas Integrativas em Saúde 

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICSs) consistem em 

terapias e processos de cuidado em saúde inspirados em saberes e 

conhecimentos da Medicina Tradicional Chinesa, bem como da Medicina 

praticada em outras culturas orientais e até mesmo, em alguns casos, em 

processos educativos, em práticas populares e experiências comunitárias 

nascidas no Brasil e na América Latina. Seu foco está na mobilização da 

qualidade de vida das pessoas e de seu bem viver, não exclusivamente na 

recuperação das doenças. Nessa direção, sua ênfase vai em constituir bases 

para um cuidado integral, humanizado, participativo e holístico vem 

merecendo destaque por abrir caminhos e alternativas ao modelo 

hospitalocêntrico e biomédico. Diante do exposto, o conjunto de estudantes e 

de docentes vinculados ao Módulo Horizontal A2 - Atenção Primária, do 

Departamento de Promoção da Saúde/CCM, constituiu essa proposta de Curso 

de Extensão de modo integrado a suas atividades curriculares na Unidade de 

Saúde da Família (USF) Vila Saúde, como forma de potencializar as práticas 

educativas coletivas na USF e de aprimorar os processos de estabelecimento 

da USF como cenário de aprendizagem conjunta em saúde na direção do bem 

viver e da qualidade de vida. Desse modo, o II Curso de Práticas Integrativas 

em Saúde tem como objetivos apresentar diferentes práticas complementares 



e integrativas em saúde, de alcance amplo, de modo a abranger tanto a 

população, como também, os profissionais de saúde. Seu foco estará voltado 

para a provocação da mudança dos olhares tanto dos profissionais de saúde 

atuantes na USF, como de estudantes da área de saúde e também moradores 

do território adscrito à USF. A partir da disponobilização de vivências em 

diferentes PICs, enfatizar a desconstrução da visão geral tecnicista em saúde, 

em que a formação dos profissionais de saúde é baseada nas especializações; 

do modelo biomédico de saúde, no qual o corpo humano é visto como uma 

máquina formada por peças que se pode analisar interferir através do saber e 

técnicas racionais, de modo que a doença é vista como um mau funcionamento 

dos mecanismos biológicos, cujo causador é um agente específico, unicausal. 

Além disso, promover a visão do indivíduo como um ser ativo, que deve 

participar do processo de promoção a sua saúde, bem como ser tratado de 

maneira integral, buscando englobar a mente, as condições sociais e 

ambientais. Outrossim, busca-se gerar outras formas de encarar o cuidado, a 

partir da tradição de medicinas de inspiração oriental, reavivamento da 

medicina popular e o discurso da medicina social e da epidemiologia que 

colocam em pauta o caráter multifacetado e processual das doenças. Somado 

a isso, propagar uma relação ao cuidado de saúde para um modo prático e 

acessível de promoção da mesma. O Curso será promovido em 10 aulas, cada 

uma com 2h/aula, e contemplará ainda o tempo de 2h para leitura e estudo de 

textos relativos ao aprofundamento de cada prática apresentada. 

 

Participação na 

organização de 

evento. 

II Seminário de Educação Popular e Construção do Conhecimento 

 

Desde o ano de 2017, o Grupo de Pesquisa em Extensão Popular (EXTELAR) 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

vem promovendo um evento semestral. Tem o intuito de socializar estudos, 

pesquisas e reflexões tecidas por pessoas que estejam dedicadas aos processos 

de construção de conhecimentos à luz da perspectiva teórico-metodológica da 

Educação Popular. O “II Seminário de Educação Popular e Construção do 

Conhecimento” se constituiu em um espaço de debates e de aprendizagens 

com foco nos desafios e trilhar da Educação Popular como caminho de 

produção de pesquisas e também como temática/objeto das mesmas. 

Ocorreu no dia 24 de agosto, no auditório do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal da Paraíba (PPGE/UFPB), no Centro de 

Educação (CE), Campus I, em João Pessoa.    

Este Seminário é uma realização do EXTELAR, que integra parte do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa, Extensão e Ensino em Economia Solidária e 

Educação Popular (NUPLAR), e que se vincula ao Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da UFPB. 

O tema central girou em torno de socialização de experiências de produção de 

conhecimento em Educação Popular. 

 III Seminário de Educação Popular e Construção do Conhecimento 

 

O Grupo de Pesquisa em Extensão Popular – EXTELAR (CNPq) foi criado 

em 1999. Dentre outras ações, desde 2017 passou a promover um evento 

semestral com o intuito de incentivar a socialização de estudos, pesquisas e 

reflexões tecidas por pessoas que estejam dedicadas aos processos de 

construção de conhecimentos à luz da concepção teórico-metodológica da 



Educação Popular. Espera-se constituir um espaço de debates e de 

aprendizagens com foco nos desafios da Educação Popular como temática, 

objeto e produção de pesquisas. 

Nesse contexto, o EXTELAR convidou a todas e a todos para o “III Seminário 

de Educação Popular e Construção de Conhecimento”, no qual os debates 

serão provocados, preponderantemente, por reflexões do Prof. Oscar Jara 

Holliday (CEAAL - Consejo de Educación Popular de América Latina y el 

Caribe), que participará por webconferência. 

A fala inicial do Prof. Oscar terá como tema "Os desafios da Educação Popular 

na atualidade da América Latina". O evento aconteceu no dia 07 de novembro 

de 2018, das 14h às 18h00, no Auditório do PPGE, no Centro de Educação da 

UFPB, no Campus I, em João Pessoa-PB. 

Este Seminário é uma realização do EXTELAR, que conforma parte do 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Extensão e Ensino em Economia 

Solidária e Educação Popular – NUPLAR e se vincula ao Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal da Paraíba − UFPB. 

O NUPLAR está ancorado institucionalmente na Coordenação de Educação 

Popular da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC) e, por 

sua vez, o PPGE está vinculado ao Centro de Educação. 

 

 Seminário Nacional da ABRASCO - "O SUS diante das violências: vivências, 

resistências e propostas" 

 

O Grupo de Pesquisa de Educação Popular em Saúde, vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação/CE/UFPB, e à Comissão de Ciências Sociais 

e Humanas em Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) coordenará o processo de construção de Seminário preparatório 

para o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (a ser realizado no Rio de 

Janeiro entre 24 a 29 de julho de 2018). Ocorrendo em paralelo com outros 

Seminários temáticos promovidos por todo o país, por diferentes grupos e 

coletivos vinculados à ABRASCO, o Seminário com o tema “O SUS diante 

das violências”, ocorrerá em 20 a 22 de Março de 2018 em João Pessoa-PB. 

A realização desse evento preparatório constitui, também, uma oportunidade 

para que se inicie o processo de organização do 8º Congresso Brasileiro de 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde da ABRASCO, que será sediado em 

João Pessoa-PB, em setembro de 2019. Pela primeira vez, a Paraíba irá sediar 

um Congresso Brasileiro da ABRASCO, o que será muito significativo para 

nosso Estado. 

Participação em 

projetos de extensão 

Programa de Extensão “PINAB – Práticas Integrais de Promoção da Saúde 

e da Nutrição na Atenção Básica” (Departamento de Promoção da 

Saúde/CCM e Departamento de Nutrição/CCS da UFPB) 

 

Este Programa destina-se a apoiar a mobilização de ações de extensão 

empreendidas em comunidades e instituições do bairro do Cristo Redentor, 

desenvolvido sob a coordenação de docentes do Departamento de Promoção 

da Saúde/CCM e do Departamento de Nutrição/CC/UFPB, no qual esta ação 

foi criada em 2007. Assim, são articuladas por meio da proposta em tela ações 

realizadas a partir da atuação de grupos operativos. No ano de 2018, foram: 

Horta na USF, Fórum Intersetorial Segurança Alimentar e Nutricional e Saúde 

na Comunidade. Atuam estudantes das diversas áreas do conhecimento, além 



de nutricionistas e docentes. Pretende-se com tais ações possibilitar uma 

intervenção humanizada e um agir crítico da nutrição no cotidiano da 

comunidade, de maneira articulada cotidianamente à busca da Promoção à 

Saúde com participação, emancipação e qualidade de vida. O Programa é 

desenvolvido segundo o referencial teórico-metodológico da educação 

popular, no sentido de contribuir para a Promoção da Saúde, da Segurança 

Alimentar e Nutricional no âmbito comunitário e do Cuidado em Saúde, bem 

como favorecer o desenvolvimento social nas comunidades envolvidas, 

valorizando ainda a interdisciplinaridade possibilitando aos extensionistas a 

percepção do trabalho em saúde como um ato de compromisso social e 

construção coletiva de cidadania. 

 

Participação em 

projetos de pesquisa 

Coordenação do projeto de pesquisa “Reconstituindo a história e registrando 

a memória da Educação Popular na Paraíba: estudo com base em trajetórias, 

produções, ideias e reflexões de diferentes atores”, o qual irá constituir a obra 

“Uma Antologia da Educação Popular Paraibana”. 

 

A presente pesquisa tem como objeto central a reconstituição da história da 

Educação Popular (EP) no estado da Paraíba a partir do reconhecimento, 

valorização e registro da memória de alguns de seus principais atores, em um 

processo investigativo que promova a explicitação e, consequentemente, 

sistematização das ideias, reflexões e trajetórias desses protagonistas. Para 

tanto, o processo de estudo prioriza a explicitação das percepções desses 

sujeitos, por meio de entrevistas semiestruturadas pautadas pelo referencial da 

história oral, e assim tanto enfoca os principais marcos históricos da EP na 

Paraíba como analisa as principais contribuições das várias práticas e trabalhos 

sociais orientados por essa perspectiva teórico-metodológica para o 

pensamento educacional brasileiro e para o desenvolvimento de ações sociais 

e de políticas sociais públicas. 

 Coordenação da pesquisa “Reconstituição da história dos Movimentos 

Sociais e das Práticas Populares de Saúde na Paraíba: estudo com base em 

experiências, produções, ideias e reflexões de seus protagonistas” 

 

Os Movimentos Sociais e as Práticas Populares de Saúde constituem espaços 

e experiências significativas no processo histórico de construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e na busca pela consolidação de um paradigma 

humanizador e crítico para o pensar e o agir em Saúde. No campo da Saúde 

Coletiva, é primordial o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que 

explicitem os saberes, as ações e os conhecimentos desvelados no interior 

dessas iniciativas e de seus processos de construção nos territórios, de modo a 

se evidenciar outras perspectivas sobre o cuidado, a gestão, a formação e a 

participação social em saúde, bem como sobre os caminhos de aprimoramento 

dos serviços e das políticas do SUS. Sobretudo, perspectivas que estão 

profundamente vinculadas aos modos de sentir, de pensar e de agir da 

população, contemplando o protagonismo de seus sujeitos e de seus grupos 

(organizados ou informais) no sentido de produzirem cuidado, de enfrentarem 

os determinantes sociais de saúde e de mobilizarem caminhos de construção 

da saúde de forma atrelada a qualidade de vida e ao bem viver. Para mais, a 

Educação Popular em Saúde (EPS) assume importância singular nesse 

contexto, considerando as contribuições da pedagogia estudada e 



desenvolvida teoricamente por Paulo Freire e outros importantes autores para 

o desenvolvimento - desde os anos 1970 - de ações dos movimentos e das 

práticas populares em saúde. Na atualidade, a instituição da Política Nacional 

de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) pelo Ministério da Saúde em 

2013 traz potencialidades e desafios para o agir desses movimentos e práticas 

diante do SUS (BRASIL, 2013). Em quase cinco décadas, a Paraíba é um dos 

estados que mais se destacou no sentido de abrigar trabalhos sociais, 

comunitários e pedagógicos, nos quais se empreendem atividades educativas 

e espaços públicos para a dinamização da promoção da saúde (BRASIL, 2002) 

de modo integrado a promoção da cidadania, onde o “paciente” deixa esse 

papel social no sentido de se constituir como sujeito co-construtor do processo 

de cuidado. Os conhecimentos trazidos pelas experiências dos movimentos 

sociais e das práticas populares destacam a singularidade de priorizar nas 

ações de saúde, em todos os níveis: a pró-atividade da população, a interação 

cultural e o fortalecimento da capacidade de crítica, de luta e de autonomia das 

pessoas e dos grupos – condições vitais para a emancipação e a conquista da 

saúde de forma articulada a condições de trabalho e de vida com qualidade, 

dignidade e alteridade. Por sua vez, as abordagens educacionais orientadas 

pela EPS procuram desenvolver uma formação das pessoas para a atuação em 

saúde direcionada com um processo coletivo de produção e socialização do 

conhecimento que possibilita a leitura crítica da realidade como ponto de 

partida do cuidar. Suas práticas educativas se inserem em uma concepção 

emancipatória e se vinculam a um projeto político e social de defesa da 

transformação da realidade em curso, particularmente no que tange aos 

processos de exclusão. A presente proposta de pesquisa tem como objeto 

central a reconstituição da história dos movimentos sociais e das práticas 

populares de saúde no estado da Paraíba a partir do reconhecimento, 

valorização e registro da memória e das contribuições de alguns de seus 

principais atores e atrizes, em um processo investigativo que promova a 

explicitação e, consequentemente, a sistematização das ideias, reflexões, 

produções, experiências e trajetórias desses protagonistas. O processo de 

pesquisa priorizará as percepções dos sujeitos por meio de entrevistas pautadas 

pelo referencial da história oral, e assim tanto enfocará os principais marcos 

históricos desses movimentos e práticas na Paraíba como analisará as 

principais contribuições das várias práticas e trabalhos sociais orientados pela 

perspectiva teórico-metodológica da EPS para o pensamento brasileiro. 

Autoria, participação 

e/ou orientação de 

monografias de 

graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Renan Soares de Araújo. Extensão universitária em educação popular no 

campo da saúde: um estudo bibliográfico. 2019. TCC (Nutrição) - 

Universidade Federal da Paraíba 

Produções e 

publicações: 

Livros publicados/organizados ou edições 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; SOUSA, E. S. S.; SAMPAIO, 

J.; LIMA, R. R.; ARAGAO, R. M. C.; XAVIER FILHO, M. C. S. Anais [do] 

III Encontro de Extensão do Centro de Ciências Médicas. João Pessoa: Editora 

do CCTA, 2018, v.1. p.65. 



Home page: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/documentos/extensao/anaisiiiencontro

deextensaodoccm_final.pdf 

 

ARAUJO, R. S.; CRUZ, P. J. S. C (Org). Educação popular e práticas sociais: 

ação, processo formativo e construção do conhecimento. João Pessoa: Editora 

do CCTA, 2018, v.1. p.298. 

 

CRUZ, PEDRO (Org). Educação Popular em Saúde: desafios atuais. São 

Paulo: Hucitec Editora, 2018, v.1. p.331. 

 

BOTELHO, B. O.; VASCONCELOS, E.M.; CARNEIRO, D. G. B.; PRADO, 

ERNANDE VALENTIN DO; CRUZ, P. J. S. C. (Org) Educação Popular no 

Sistema Único de Saúde. São Paulo: Hucitec, 2018, v.1. p.303. 

 Home page: http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus/wp-

content/uploads/2018/02/Livro-Educação-Popular-no-Sistema-Único-de-

Saúde-Hucitec-Editora-2018.pdf 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; RODRIGUES, A. P. M. E.; 

PEREIRA, E. A. A. L.; ARAUJO, R. S.; ALENCAR, I.C. (Org). Vivências 

de extensão em educação popular no Brasil, volume 1: extensão e formação 

universitária: caminhos, desafios e aprendizagens. João Pessoa: Editora 

CCTA, 2018, v.1. p.314. 

Home page: http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus/wp-

content/uploads/2018/02/Viv%C3%AAncias-de-Extens%C3%A3o-em-

Educa%C3%A7%C3%A3o-Popular-no-Brasil-Vol.1-Editora-do-CCTA-

2018-1.pdf 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; RODRIGUES, A. P. M. E.; 

PEREIRA, E. A. A. L.; ARAUJO, R. S.; ALENCAR, I.C. Vivências de 

extensão em educação popular no Brasil, volume 2: extensão e educação 

popular na reorientação da formação em saúde. João Pessoa: Editora do 

CCTA, 2018, v.1. p.222. 

Home page: http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus/wp-

content/uploads/2018/02/Viv%C3%AAncias-de-Extens%C3%A3o-em-

Educa%C3%A7%C3%A3o-Popular-no-Brasil-Vol.2-Editora-do-CCTA-

2018-1.pdf 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; RODRIGUES, A. P. M. E.; 

PEREIRA, E. A. A. L.; ARAUJO, R. S.; ALENCAR, I.C. Vivências de 

extensão em educação popular no Brasil, volume 3: extensão e educação 

popular na reorientação de práticas, políticas e serviços em saúde. João Pessoa: 

Editora do CCTA, 2018, v.1. p.464. 

Home page: http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus/wp-

content/uploads/2018/02/Viv%C3%AAncias-de-Extens%C3%A3o-em-

Educa%C3%A7%C3%A3o-Popular-no-Brasil-Vol.3-Editora-do-CCTA-

2018-1.pdf 

 

Capítulos de livros publicados 
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CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; VASCONCELOS, EYMARD 

MOURÃO. A pedagogia das práticas de extensão em educação popular na 

saúde: reflexões com base em depoimentos estudantis In: Educação Popular 

em Saúde: desafios atuais.1 ed.São Paulo: Hucitec Editora, 2018, v.1, p. 252-

297. 
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DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR E 
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 CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO. Apresentação: Educação 
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Artigos completos publicados em periódicos 

 

CRUZ, P. J. S. C.; VIRMES, D.; LEITAO, M. H.; ARAÚJO, RENAN 
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COM BASE EM UMA EXPERIÊNCIA. REVISTA DE APS (ONLINE). , 
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CRUZ, PEDRO; ARAÚJO, RENAN SOARES. Grupo de encontro 
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CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO. RESENHA CRÍTICA: 
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Outras atividades:  

Links de vídeos, documentos, livros, que narram/ilustram/registram essas experiências.  

Livros e materiais 

escritos 

https://issuu.com/vepopsus  

 

http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus/  

 

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

https://www.youtube.com/channel/UC6hsqTH3iIgvk1csQvXb90Q 

 

https://www.youtube.com/channel/UCj7M6djQ_1XkOEiRSkQmFdg  

 

https://www.youtube.com/user/pedrojosecruz  

Registros dos 

projetos de pesquisa 

e de extensão  

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=2884817  
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