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1. Introdução 

 

O Grupo Temático (GT) de Educação Popular em Saúde (EPS) da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) consiste em uma comunidade de trabalho 

constituída por professores(as), pesquisadores(as), protagonistas de movimentos sociais 

e trabalhadores(as) da saúde, necessariamente dedicados(as) e inseridos(as) 

cotidianamente em iniciativas como estudos, pesquisas, ações sociais, trabalhos 

educativos e processos formativos nos vários campos de atuação na saúde.  

 

 

IMAGEM 1: Colagem de registros fotográficos de diferentes momentos de encontro e de 

trabalho do GT. 

 



Cada uma das pessoas que compõe o GT empenha-se, em esforços cotidianos, no 

desenvolvimento e no aprimoramento da perspectiva pedagógica freiriana e dos 

princípios da concepção da Educação Popular nos fazeres do âmbito da Saúde, 

particularmente pela Saúde Coletiva. 

A EPS significa, para os/as que fazem o GT, uma concepção orientadora do agir 

em saúde que perfaz, em essência, uma epistemologia orientadora da pesquisa e da 

produção do conhecimento na área, além de ser um referencial ético, teórico e 

metodológico para o trabalho em saúde e para a ação de movimentos e de práticas sociais 

na área. Seu arcabouço teórico envolve o entendimento da produção do conhecimento 

como um processo que deve ter como ponto de partida a realidade social e suas 

determinações, mediatizado pelo trabalho criativo, criador e crítico, empenhado na 

transformação dessa realidade em seus problemas e agentes impeditivos da emancipação 

humana. 

É propriedade metodológica da EPS o desvelamento de um diálogo autêntico, 

transformador, amoroso, crítico e emancipador com os protagonistas da realidade social, 

em especial os grupos populares que estejam vivenciando situações concretas de 

opressão, exclusão, preconceito, marginalização e subalternidade. Na compreensão das 

pessoas que fazem o GT, são os atores sociais populares, tanto quanto os(as) cientistas e 

pesquisadores(as), os(as) protagonistas do processo de compreensão profunda da 

realidade. Suas vozes, saberes, fazeres, interesses e posições precisam estar contemplados 

ampla e horizontalmente nos processos de produção de conhecimentos e de ação social 

na realidade e nos serviços de saúde. 

O presente relatório constitui o último contemplado no período da gestão 

Outubro/2016 a Fevereiro/2020 do GT de EPS da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO). Nesse ínterim, compuseram o Núcleo de Coordenação o professor 

Pedro Cruz (da Universidade Federal da Paraíba), a professora Vanderléia Pulga (da 

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

Universidade Estadual do Ceará).  

 

1.1. Contextualizando os caminhos da organização interna do GT na atualidade 

 

Como dito anteriormente, a atual gestão do GT EPS teve início no mês de outubro 

do ano de 2016 no contexto do 7º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas 

em Saúde (CBCSHS). Naquela ocasião, após realização de reuniões para avaliação e 



planejamento dos caminhos futuros a serem trilhados pelo GT, seus membros deliberaram 

pela composição de algo inovador no contexto do Grupo até então, que seria a 

constituição de um colegiado gestor composto por um núcleo com três membros do GT 

que se responsabilizariam pela articulação e mediação das atividades do GT, tanto no 

sentido da mobilização dos seus membros como na articulação da comunicação com a 

ABRASCO, particularmente com os demais GTs e com a equipe da Secretaria Executiva.  

Nessa mesma ocasião, pactuaram-se, em especial, três princípios orientadores da 

condução do Colegiado Gestor do GT, os quais foram centrais para a condução da 

dinâmica interna de organização e de construção do Grupo desde então até o atual 

momento. 

O primeiro princípio consistiu da própria concepção da coordenação do GT em 

constituir-se como um colegiado, não se reduzindo, portanto, à liderança de apenas uma 

pessoa na qualidade de referência para gestão e condução organizativa política do grupo, 

mas sim de um conjunto de atores. Dessa maneira, além do aspecto colegiado, outra 

dimensão que se fortalecia nesse desenho político-organizativo era uma composição com 

pessoas de diferentes regiões do país, que agregassem também diferentes potenciais, 

experiências, trazendo cada um e cada uma trajetórias e contribuições singulares na 

perspectiva de condução do GT. Pactuou-se, naquele momento, com um membro do GT 

do Ceará, outro da Paraíba e outro do Rio Grande do Sul, composição essa que foi também 

interprofissional, contemplando uma pessoa com formação inicial em enfermagem, outra 

pessoa com formação em nutrição e uma pessoa com formação em história. Assim, por 

mais que suas ênfases de atuação e de contribuição fossem distintas, todos possuíam 

dedicação expressiva ao campo da EPS, e, portanto, se potencializaram pela 

complementaridade, inclusive pelo fato de seus percursos no movimento de educação 

popular perfazerem diferentes tempos e diferentes origens.  

Outro elemento a ser destacado como princípio fundante da condução do GT a 

partir de 2016 foi a deliberação pela realização de reuniões sistemáticas como forma de 

condução regular, permanente e processual de suas atividades e propostas GT. Um dos 

maiores problemas que o GT enfrentava até então era descontinuidade de suas ações, 

principalmente pela dificuldade em realizar encontros presenciais, dado o perfil inter-

regional de seus membros e a dificuldade financeira em conseguir apoio de passagens e 

diárias para reuniões frequentes. Além disso, até então, pouco se investia no sentido de 

se realizarem reuniões virtuais. Muitos dos membros do GT avaliaram, a priori, que 

encontros a distância não dariam certo. Assim, grande parte das ações do GT acabavam 



sendo marcadas pela não continuidade, de modo que, em uma determinada reunião, uma 

série de frentes de ação e de possibilidades de mediação eram pactuadas. Mas, logo após 

sair da reunião, esse conjunto de atividades não tinha uma continuidade. Assim, os 

trabalhos pensados não conseguiam ser frequentemente abordados, tecidos, cuidados e 

considerados pelos membros do GT. Apenas quando se tinha uma nova oportunidade de 

reunião presencial, tentava-se continuar, mas, muitas vezes, o “fio condutor” ou o “fio da 

meada” era perdido e, assim, era frequente o fato de as atividades anteriormente pactuadas 

não serem devidamente conduzidas e encaminhadas, ficando a impressão de que “estava 

começando tudo de novo”.  

Dessa forma, as reuniões virtuais foram estratégicas desde sua implementação em 

2016, no sentido de permitir que, a cada dois meses, no mínimo, pudesse haver uma 

reunião do colegiado gestor e do conjunto dos membros do GT, de maneira que pudessem 

sistematicamente acompanhar o andamento ou não das atividades, verificar entraves que 

ocorreram no processo e ainda apoiar de forma solidária uns aos outros e umas às outras 

no sentido de que as ações originalmente pensadas continuassem a ser tecidas e 

desenvolvidas até o fechamento de seus respectivos ciclos.  

Com o apoio essencial da secretaria-executiva da ABRASCO, o GT passou a ter 

reuniões sistemáticas. Em determinados tempos e contextos, não foi possível fazer 

reuniões com periodicidade bimestral, mas o GT, a partir de então, não passou mais do 

que quatro meses sem ter um encontro para diálogo, planejamento e avaliação. Assim, 

superamos um desafio grande, uma vez que reuniões presenciais do GT, muitas vezes, 

aconteciam apenas após o intervalo de alguns anos.  

Outro aspecto fundamental na condução do núcleo gestor na atualidade, em nosso 

ver, foi a construção coletiva de eixos e frentes de trabalho como dimensões estruturantes 

da construção do próprio GT. Ao longo das já citadas reuniões virtuais, foram 

desenvolvidos debates e discussões no sentido de que, coletivamente, os membros do GT 

chegassem à definição de eixos de ação e frentes de trabalho comuns aos quais se 

dedicariam. Isso fez com que houvesse, ao longo das primeiras reuniões virtuais do atual 

contexto do colegiado gestor, a possibilidade do conjunto dos membros do GT 

construírem consenso de quais eram os eixos de ação e as frentes de trabalho do GT para 

o ano vivenciado e para os próximos períodos. Assim, aberta e coletivamente, as pessoas 

foram se colocando para contribuir de acordo com seu perfil, com suas potencialidades e 

seus desejos, em cada frente de ação específica.  



Foi dessa maneira que o GT conseguiu ter algo que, há muito tempo, não tinha. 

Ou seja, a possibilidade de, com clareza, se identificar quais eram as frentes do GT. 

Frentes essas que, mais importantemente, não foram tecidas e construídas por nenhum 

membro ou nenhuma instituição externa ao grupo, mas foram tecidas, construídas 

consensuadas e deliberadas em reuniões internas do próprio GT, sendo facultada a todos 

a possibilidade de nelas se inserir, contribuir e participar. Constituiu-se, ao nosso ver, 

uma sistemática potente no âmbito do grupo, juntando-se a periodicidade regular das 

reuniões com a definição clara de eixos de ação e frente de trabalho, além da própria 

possibilidade de participação ativa e positiva de seus membros no próprio GT. Sentimos 

que, aos poucos, as pessoas foram se sentindo mais à vontade para interagir, se colocar e 

participar.  

Aos poucos, foi se tecendo o que chamamos de, com base na concepção de 

Waldenez Oliveira, uma comunidade de trabalho, deflagrando o que compreendemos por 

ser efetivamente um GT. É uma comunidade na perspectiva de ser um conjunto de 

pessoas, cada uma com potências e com contribuições, com protagonismo dentro do 

campo de produção e de ação na EPS. Mas, ao mesmo tempo, uma comunidade cujos 

sujeitos não se contentam em ser simplesmente um “ajuntamento” de pessoas que se 

identificam por uma perspectiva epistemológica. É, portanto, uma comunidade de pessoas 

que, em movimento, se reúnem e se articulam para trabalhar na construção amorosa, 

dialógica e crítica de atos-limite capazes de construir outros horizontes para os desafios 

do viver. O trabalho é, portanto, o elemento fundamental de mediatização que dá sentido 

a essa comunidade. O trabalho como dedicação humana, criativa e criadora, em esforços 

e ações de superação, de transformação, de proposição, capazes de fazer a EPS incidir 

profundamente em mudanças concretas nas políticas públicas brasileiras e no 

fortalecimento do SUS, bem como na potencialização dos movimentos sociais e das 

práticas populares de saúde. 

Nessa perspectiva, aos poucos, foi se sistematizando no âmbito do grupo a 

concepção de que ser membro do GT não é uma condição de apenas estar listado como 

tal. Mas, para ser membro, é condição essencial trabalhar na perspectiva de, junto com 

outros colegas, contribuir na construção de ações e de frentes de trabalho que consigam 

contribuir com o campo da educação popular. 

Desse modo, entende-se que o GT não é apenas uma rede de pessoas de locais e 

regiões distintas, com ações e produções importantes. Efetivamente, o GT também é isso 

na medida em que seus protagonistas são potentes em seus diferentes territórios. Mas, a 



partir de 2016, o grupo não se contentou em ser apenas uma reunião de pessoas 

protagonistas e potentes, mas colocou como condição sine qua non a possibilidade desse 

conjunto de pessoas ter uma ação coletiva, crítica e propositiva, mediatizada pelo trabalho 

solidário e compartilhado.  

Desse modo, um outro elemento importante destacado dentro da caminhada do 

GT nesses últimos anos foi a possibilidade de que as atividades de construção 

compartilhada em seu âmbito pudessem ser cada vez mais sistematizadas e registradas, 

de modo que a memória e a história da construção do GT, ao longo do tempo, não 

pudessem ser perdidas. Pelo contrário, que ficassem registradas e à disposição das 

próximas gerações, para que todo o processo seja disponível à análise crítica no campo 

da educação popular. 

Por essas preocupações, nos últimos anos, colocamos como prioridade a 

possibilidade de o GT fazer sistematicamente relatórios anuais e, assim, conseguir 

registrar todas as ações coletivamente desenvolvidas, bem como aquelas atividades 

individualmente realizadas por seus membros em seus diferentes contextos. Desde 2017, 

relatórios têm sido construídos e publicizados através do site da ABRASCO. 

Sendo assim, frentes de ação para o trabalho coletivo e colaborativo foram 

pactuadas coletivamente, de modo que as pessoas componentes do GT passaram a se 

dedicar em diferentes eixos, conforme suas disponibilidades, criatividades, experiências 

e potências em saberes, fazeres, ideias e práticas. O presente relatório registra, apresenta, 

socializa e contextualiza as ações desenvolvidas no transcorrer do ano de 2019.  

O documento aborda o relatório do GT em um período de continuidade de uma 

série de ações e frentes de trabalho deflagradas anteriormente, bem como de fechamento 

de importantes ciclos do GT, conforme o leitor acompanhará nas próximas páginas. 

 



 

IMAGEM 2. Momento de confraternização do GT em João Pessoa-PB, em 2019. 

 

2.  Frentes de ações desenvolvidas 

 

2.1. Participação e contribuição na Comissão Científica e Organizadora do 8º Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde   

 

Desde o início da construção do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde (CBCSHS), a Educação Popular − enquanto concepção do processo 

educacional, teoria do conhecimento e, principalmente, enquanto epistemologia 

orientadora do fazer científico − esteve sempre marcada como um dos principais pilares 

para orientar a organização do evento.  

A própria possibilidade de o evento ser realizado no Campus da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), em muito, se deveu pela história que essa Universidade, ao 

longo dos vários anos, tem no sentido de desenvolver ações de pesquisa, de ensino e, 

principalmente, de extensão, orientados pela concepção da educação popular. Destacava-

se também, pela UFPB, uma série de iniciativas de produção do conhecimento pautadas 

pela Educação Popular, especialmente aquelas ancoradas em seu Programa de Pós-

graduação em Educação pela linha de Educação Popular. 

Dessa forma, a Comissão de CSHS da ABRASCO enxergou que a Paraíba, 

através de seus atores e atrizes, suas experiências e os conhecimentos produzidos, tinha 

um potente portifólio no qual a educação popular ensejava uma construção de 

conhecimentos de forma socialmente referenciada, com metodologias e perspectivas 

teóricas voltadas ao reconhecimento do protagonismo dos atores sociais e das dinâmicas 



dos vários territórios da vida. Na história desse Estado, a pesquisa e a produção do 

conhecimento foram sendo crescentemente pautadas pelas demandas dos grupos e dos 

movimentos sociais populares. Tal fato constitui, assim, um importante marco identitário 

da UFPB e de sua contribuição para a formação profissional em saúde. 

Essa identidade da UFPB com a produção do conhecimento pela educação 

popular e em diálogo com os movimentos sociais populares teve importância ainda mais 

amplificada no Brasil quando o país começa a entrar, principalmente a partir de 2016, em 

delicados processos de crise política, econômica e social, sobretudo, a partir de um Golpe 

civil parlamentar que tirou do governo um projeto democraticamente eleito e orientado 

por uma visão progressista, civilizatória e de políticas sociais inclusivas, participativas e 

democráticas. 

Diante disso, no ano de 2016, desde a Plenária Final do 7º Congresso da Área, 

em Cuiabá-MT, na UFMT, foi de avaliação da Comissão de Ciência Sociais e Humanas 

ser necessário que o próximo Congresso (a ser realizado no ano de 2019) fosse sediado 

em João Pessoa-PB, por ser um local onde a possibilidade de construção de conhecimento 

humanizador e emancipador está marcada em sua história. Uma instituição pública de 

ensino superior que, nacionalmente, se destaca, dentre outros aspectos, pela produção de 

um conhecimento que é tecido de forma inclusiva, participativa, dialógica e, 

principalmente, orientado pelos princípios de uma Pedagogia da Autonomia, conforme 

fundamentado por Paulo Freire, dentre outros autores e autoras nesse sentido.  

Assim, ficou muito claro que, considerando principalmente a sede do evento, a 

educação popular teria um papel fundamental na construção do mesmo. Sobretudo por 

considerar também que a educação popular poderia constituir uma metodologia 

extremamente útil no sentido de desenhar, do ponto de vista metodológico, um evento 

que conseguisse efetivamente trazer para a cena do debate da saúde coletiva brasileira, 

particularmente pelas CSHS, a atual conjuntura, seus caminhos e possibilidades. 

Especialmente, como a ciência e os cientistas, em seu fazer acadêmico, viam sua 

contribuição concreta para a superação desse atual momento, que é permeado por 

processos de intensificação da exclusão social, pela retirada de direitos sociais e pelo 

estabelecimento de políticas pautadas pela promoção da morte, na medida em que levam 

à desigualdade e à vulnerabilidade social pelos caminhos de uma agenda econômica 

ultraliberal e de uma agenda cultural e social na linha do ultraconservadorismo, as quais 

excluem as pessoas, negando seu direito à diversidade cultural, às suas realizações de 

felicidade e à sua subjetividade. 



Dessa forma, entendeu-se que a educação popular poderia constituir um fio 

capaz de orientar a promoção das atividades do evento, desde as mesas redondas, 

passando pelos grandes debates e até mesmo as apresentações de trabalhos nos Grupos 

Temáticos.  

Cabe destacar também que, nesse processo, também a educação popular, a partir 

dos seus atores e atrizes na UFPB, em muito aprendeu com os saberes constituídos ao 

longo dos anos pela Comissão de CSHS da ABRASCO, a qual protagoniza, há vários 

congressos, iniciativas potentes no sentido de alargar a concepção de produção do 

conhecimento em saúde, como também aproximando os processos de construção do 

conhecimento com a luta concreta da população, principalmente através dos movimentos 

sociais populares e dos seus grupos representativos. Isso pôde ser visto, por exemplo, pela 

realização, desde o Congresso de 2016, em Cuiabá, de um Ato Público, onde se abriu 

espaço para o posicionamento crítico e político dos vários atores e atrizes participantes 

do congresso, além da realização de um GT chamado Ampliando Linguagens, o qual 

acolheu a produção de conhecimento em várias perspectivas, expressões e linguagens 

diferentes. Portanto, não apenas a visão tradicional acadêmica, mas aquelas traduzidas 

com linguagens poéticas, relatos individuais, narrativas orais e vídeos, o que permitiu 

ampliar bastante o acesso e a possibilidade de que outras pessoas pudessem contribuir e, 

concretamente, apresentar trabalhos no evento. 

Desse modo, podemos dizer que o Congresso realizado em João Pessoa foi um 

encontro propositivo entre as lutas e as caminhadas que a Comissão de CSHS já vinha 

fazendo com as experiências e produções de diversos protagonistas (professores, 

estudantes, técnicos e movimentos sociais) da Paraíba. Estes que já se dedicavam ao 

desenvolvimento da pesquisa, da formação e da ação social pela concepção de educação 

popular.  

Nesse contexto, o GT de EPS da ABRASCO teve também um papel 

fundamental, pois o empenho histórico de seus membros vem possibilitando que a 

educação popular ganhe cada vez mais espaço, força, legitimidade e reconhecimento 

dentro da Saúde Coletiva. Em especial, por demonstrar a potência da educação popular 

como uma vertente importante no campo de ideias, de saberes, práticas, de reflexões e de 

produção de conhecimentos em saúde coletiva, podendo subsidiar, inclusive, a ação de 

políticas públicas de saúde em suas várias dimensões. No contexto da ABRASCO e de 

seus vários Grupos Temáticos, isso deu ainda mais legitimidade e possibilidade para que 

esse evento ocorresse no local em que ocorreu e com a metodologia empregada.  



Dois membros do GT estavam na organização local e na comissão organizadora 

nacional do evento, particularmente na Presidência da Comissão Organizadora Local 

(Pedro Cruz) e na Vice-presidência (Eymard Vasconcelos). Para ampliar as participações 

do GT no evento, construiu-se coletivamente no GT o entendimento de que outros 

membros deveriam se inserir na Comissão Organizadora Nacional bem como na 

Comissão Científica, de modo que outros membros pudessem trazer suas vozes e suas 

ideias, inclusive, aqueles vindos de outros estados do país, os quais trazem consigo outras 

potências e possibilidades para a prática da educação popular e seu arcabouço teórico. 

Assim, para a construção do evento, não viriam apenas possibilidades de educação 

popular dos lados na Paraíba, mas também de outros estados do país. Assim, ocorreu com 

o pleito e a consequente aprovação pela Comissão de CSHS da ABRASCO da 

participação de Vera Dantas (CE) na Comissão Organizadora Nacional e da participação 

de Marcos Lemos (RS) e de Carla Albuquerque (RJ) na Comissão Científica do evento.  

Todos e todas trouxeram contribuições importantes, tanto na estrutura do evento 

e no desenho de programação, como pela possibilidade de que as apresentações de 

trabalhos fossem efetivamente produzidas no contexto de grupos temáticos de forma 

dialógica, onde as apresentações seriam apenas o ponto de partida para que grandes temas 

pudessem ser discutidos, debatidos e aprimorados entre diferentes atores e atrizes do país. 

Ensejando, assim, que o conhecimento no campo das CSHS fosse ampliado e novas 

possibilidades pudessem ser desveladas, assim como, para o próprio campo da EPS, 

pudessem ser verificadas as possibilidades concretas de se realizar um evento de escala 

nacional e com público bastante significativo (cerca de 2500 pessoas) com o modo de 

fazer da educação popular. 

Isso foi verificado também em espaços como as rodas de conversas, nos quais 

temas dos grandes debates e das mesas redondas eram repercutidos, amplificados e 

dialogados em grupos menores de pessoas, dando espaço para se refletir e dialogar mais 

profundamente sobre aquelas temáticas. Ademais, destacou-se a participação de atores e 

atrizes da cultura popular, da cenopoesia e outros artistas populares, que puderam trazer 

formas dinâmicas e criativas de conduzir os vários espaços de discussão, contribuindo 

para que os mesmos não fossem orientados por uma lógica racionalista, mas trazendo à 

tona os sentimentos, as emoções, a criatividade e outras formas de expressar o 

conhecimento que não apenas a forma tradicional acadêmica. Isso pôde ser visto ao longo 

de várias atividades, onde artistas e cenopoetas puderam entrar em cena para facilitar o 



processo que as pessoas poderiam implementar e qualificar, perfazendo, assim, uma 

elaboração do pensamento crítico a partir de outras linguagens.  

Destacou-se também a produção de um Ato Público bastante potente, com a 

possibilidade de as pessoas participantes do evento se manifestarem em suas posições 

críticas diante de questões palpitantes na sociedade. Desse modo, estando unidos e unidas 

para destacar a defesa incondicional do Sistema Único de Saúde, do direito à saúde, das 

Universidades públicas brasileiras, da ciência e da tecnologia, do direito à educação e de 

um posicionamento político firme contra o fascismo e contra toda forma de autoritarismo 

na pauta da agenda pública brasileira. 

 

2.2. Atividades do GT de EPS da Abrasco no 8° CBCSHS 

 

No contexto do Congresso, as reuniões do GT de EPS tiveram como principal 

pauta as ações que vêm sendo realizadas pelo coletivo no último ano, especialmente a 

organização do VI Encontro Nacional e I Encontro Latino Americano de Educação 

Popular e Saúde, em parceria com os outros coletivos nacionais de EPS, Aneps, Anepop 

e Redepop. O encontro foi realizado de 06 a 09 de fevereiro de 2020, em Parnaíba/PI. 

Foram também temas as publicações que estão sendo organizadas pelo GT, como a 

Coletânea “Agir Crítico em Saúde: Saberes e Trilhas pela educação popular”, em parceria 

com a Revista Interface (Botucatu) - Comunicação, Saúde, Educação. 

O grupo também discutiu sobre as ações a serem implementadas no próximo ano. 

Dentre elas, a construção de um projeto de pesquisa sobre a memória da EPS e outro 

sobre a formação, especialmente em duas perspectivas: a educação de base e a construção 

de ferramentas de formação e mobilização. O grupo fez um balanço da gestão colegiada 

dos últimos 3 anos. A avaliação foi muito positiva, especialmente com o protagonismo 

da EPS no 8° CBCSHS, em João Pessoa, e com a culminância da gestão no VI ENEPS, 

onde deverá ser realizada a transição para o próximo coletivo gestor. Outro ponto positivo 

avaliado pelo GT foi a ampliação do diálogo com a diretoria da ABRASCO, ocupando 

na gestão atual uma vice-presidência, e da ampliação da articulação com outros GTs e 

Comissões da Associação. 

Assim foi feita a Oficina interna do Pré-Congresso EPS - Debatendo os Rumos 

para Participação Popular no SUS − coordenada por Luanda de Oliveira Lima  (EPSJV 

e IFF/FIOCRUZ - RJ), Pedro José Santos Carneiro Cruz (UFPB), Maria Rocineide 

Ferreira e Silva  (Universidade Estadual do Ceará)  e Vanderleia a distância. 



Além disso, destaca-se que o GT participou do Grupo de Trabalho Ampliando 

Linguagens - Saberes e Práticas Tradicionais em Saúde: Diálogos com a Cultura 

Popular, com a participação da médica e arteducadora Vera Lucia de Azevedo Dantas  

(Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza-CE) − na coordenação de uma de suas 

sessões. 

 

 

IMAGEM 3. Oficina interna do GT durante o 8º CBCSHS, em João Pessoa-PB, 2019. 

 

No dia 29 de setembro, domingo, foi realizada uma das mesas propostas pelo GT 

EPS:  

 

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

 

Coordenadora: Carla Pontes de Albuquerque - (UNIRIO-RJ)  

Expositor: Marcos Aurélio Matos Lemões - (UFPel-RS)  

Expositora: Luanda de Oliveira Lima - (EPSJV e IFF/FIOCRUZ - RJ) 

Expositora: Jocineide Maria Cajueiro - (Movimento Popular de Saúde - MOPS-PB) 

 

https://cshs.com.br/programacao/index_programado.php


 

IMAGEM 4. Mesa MR 9 durante o 8º CBCSHS, em João Pessoa-PB, 2019. 

 

A mesa trouxe importantes reflexões sobre a importância da obra de Paulo Freire 

para a formação e a produção do conhecimento em saúde. Ademais, o GT coordenou duas 

rodas de conversa sobre as Epistemologias do sul e a mesa redonda 54, proposta pela 

Comissão Nacional de Organização do evento, que contou com a coordenação da 

professora Maria Rocineide, uma das coordenadoras do GT de EPS. 

 

 MR 54 - Os Espaços, os Públicos e os Sentidos Políticos das CSHS 

 

Coordenadora: Maria Rocineide Ferreira e Silva - (UECE) 

Expositor: Luis Eduardo Batista - (SES - SP) 

Expositora: Raquel Maria Rigotto - (UFC - CE) 

Expositor: Renan Soares de Araújo - (UFPB) 

Expositor: Eduardo Simon - (Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - PB) 

 

A mesa buscou debater o papel de profissionais de saúde, estudantes da área em 

formação, pesquisadores(as) e ativistas sociais, pessoas que convivem, trabalham e lutam 

cotidianamente no contexto da expansão e do aprofundamento de condições concretas de 

exclusão social. Para tanto, contando com a intensificação de uma agenda ultraliberal na 

política econômica do Estado, retrocessos no âmbito das políticas sociais de cunho 

inclusivo e/ou emancipador e processos de ultraconservadorismo no meio social.  

No dia 30 de setembro, segunda, outras duas mesas redondas foram coordenadas 

pelo GT. 

https://cshs.com.br/programacao/index_programado.php


 

MR 23 - Profissões da Saúde, Informação e Debate Político: Que Fazer em Tempos de 

fake news? 

 

Coordenadora: Maria Rocineide Ferreira e Silva - (UECE) 

Expositora: Helena Maria Scherlowski Leal David  - (UERJ) 

Expositor: Renan Soares de Araújo - (UFPB) 

Expositor: Rafael da Silveira Moreira - (FIOCRUZ - PE e UFPE) 

Expositor: Alan Raymison Tavares Rabelo - (Levante Popular da Juventude - CE) 

 

 

IMAGEM 5. Mesa MR23 durante o 8º CBCSHS, em João Pessoa-PB, 2019. 

 

A mesa buscou apresentar diferentes perspectivas a respeito de como seu campo 

profissional integra o debate político nacional e local, considerando as práticas 

profissionais como práticas sociais que contribuem para afirmar projetos de sociedade em 

disputa, buscando construir respostas potenciais e reais sobre como as profissões podem 

contribuir para enfrentar tempos de obscurantismo e retrocessos sociais. 

 

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

 

Coordenadora: Sonia Acioli de Oliveira - (Faculdade de Enfermagem da UERJ) 

Expositor: Eymard Mourão Vasconcelos - (Rede de Educação Popular e Saúde - PB) 

Expositor: José Ivo Pedrosa - (UFPI) 

Expositora: Gislei Knierim - (Movimento dos Trabalhadores Rurais - MST - DF) 

 

https://cshs.com.br/programacao/index_programado.php
https://cshs.com.br/programacao/index_programado.php
https://cshs.com.br/programacao/index_programado.php


A mesa buscou apresentar o histórico do movimento de Educação Popular no 

campo da Saúde e suas importantes contribuições na construção de políticas públicas, 

visando estabelecer estratégias em uma agenda de resistências em defesa da vida, 

afirmando a saúde como um direito e assumindo a educação popular orientadora destas 

práticas. 

 

 

IMAGEM 6. Mesa MR 42 durante o 8º CBCSHS, em João Pessoa-PB, 2019. 

 

2.3. Editoração da coletânea “Agir crítico em saúde”   

  

O debate em torno de um agir crítico em saúde constitui destaque no âmbito da 

produção científica e das reflexões acadêmicas e profissionais em Saúde Coletiva desde 

muitas décadas. Todavia, pode-se apontar especificamente os anos de 1970 como marco, 

onde um amplo movimento de reorientação do fazer e do pensar a saúde e sua prática 

profissional passou a ganhar ênfase. Nas últimas duas décadas, esse movimento foi 

especialmente impulsionado por diversos fatores de interesse social e científico, dentre 

os quais se destacam: a persistência do fenômeno da exclusão social no mundo, que 

patrocina a fome, a pobreza e a miséria, e as recentes mudanças políticas, econômicas, 

sociais e culturais, que resultam diretamente em transformações nos modos de vida da 

população. 



O objetivo central desta coletânea foi o de contribuir com esse debate, 

evidenciando, particularmente, caminhos e potencialidades de um agir crítico em saúde 

pela perspectiva pedagógica freiriana da Educação Popular. Com isso, pretende-se 

mobilizar algumas reflexões comprometidas com a expansão e a qualificação do debate 

sobre os atuais desafios, as possibilidades e as lacunas da Saúde Coletiva em seu agir. 

Organizado desde outubro de 2018, a organização desse novo livro do GT teve 

como base, em tempos de golpe e de ressurgimento do fascismo, a necessidade de, 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 na pauta central do livro o agir crítico em Saúde 

Coletiva enseja a abertura do agir para profissionais da ponta, de movimentos e práticas 

populares e de estudantes. 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 seria abrir espaço para que, inicialmente, no mínimo, cada membro do GT 

escrevesse (ou coescrevesse, em parceria com outros membros do GT ou outras pessoas 

de sua escolha e afinidade) dois capítulos. O primeiro capítulo com uma experiência de 

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

Um outro capítulo seria um ENSAIO desse membro sobre o tema.  

Assim, esse manuscrito partiu de inquietações e de questões significativas para 

muitos dos atuais membros do GT, em decorrência de suas experiências como 

participantes de trabalhos sociais e processos formativos em saúde à luz da educação 

popular. 

O livro, em abril de 2020, está em processo de diagramação na Hucitec Editora, 

de São Paulo-SP. Seu sumário ficou organizado da seguinte forma: 

 

SUMÁRIO 

 

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 

na Atenção Primária à Saúde, 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 

 



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, 

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, 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 Gomes 

Menezes, Maria da Conceição Reis, Barbara Bernardino dos 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, Luciane 

Prado Kantorski 

 

La subjetivación en la intervención comunitaria. explorando una lectura, por Ricardo 

Zúñiga B. 

 

 

2.4. Reuniões virtuais do GT 

 

Ao longo do ano de 2019, os membros do GT procuraram manter sua dedicação 

em realizar reuniões de modo sistemático e regular, como forma de permitir maior 

sistematicidade na organização e na condução das ações, bem como maiores 

oportunidades de encontro, de trocas de ideias, de escuta de seus participantes, assim, 

colaborando para uma maior construção participativa do coletivo. 

 

Data Pauta Participantes 

20/02/2019 1) Andamento das frentes de ação do 

GT; 

2) Pactuação para iniciar projeto de 

pesquisa do GT; 

3) Andamento das construções do VI 

ENEPS; 

4) Andamento das construções de nossa 

participação no 8º CBCSHS; 

5) Participação do GT nas Conferências 

de Saúde. 

Vanderléia Pulga, 

Grasiele Nespoli, Iraí 

Teixeira, César Paro, 

Carlos Silvan, Luanda 

Lima, Anna Carolina, 

Helena David e Carla 

Albuquerque  

30/04/2019 1) Informes; 

2) Repasses dos andamentos de nossas 

frentes de ação; 

Luanda Lima, César Paro, 

José Ivo Pedrosa, Pedro 

Cruz, Helena David, 



3) Pactuação do início de nossa pesquisa 

conjunta; 

4) Solicitação de entrada no 

GT/critérios de permanência no GT e 

dos critérios de inclusão definitiva no 

GT dos membros do GT ampliado; 

5) Parceria de publicação com a Revista 

Interface. 

Sônia Acioli, Theresa 

Siqueira, Carla 

Albuquerque, Rocineide 

Ferreira, Vanderléia 

Pulga, Carlos Silvan, 

Vera Dantas 

28/06/2019 1) discussão sobre os critérios de 

permanência no GT e dos critérios de 

inclusão definitiva no GT dos membros 

do GT ampliado, considerando e 

respeitando os critérios já pactuados em 

reunião nossa desde o Abrascão 2019; 

2) repasses dos andamentos de nossas 

frentes de ação; 

3) Projeto de pesquisa do GT; 

4) Parceria de publicação de um Dossiê 

com a Revista Interface; 

5) Seminário Desafios de EPS para a 

década de 2020. 

Pedro Cruz, César Paro, 

Luanda Lima, Carlos 

Silvan, Renata Pekelman, 

Carla Albuquerque, Vera 

Dantas, Munah Odeh, 

Vanderléia Pulga 

21/08/2019 1) Educação em saúde Afrocentrada – 

Feita para e pelo povo negro; 

2) Realização de um seminário sobre os 

Diálogos Sul-Sul no âmbito da Saúde 

(UFSB); 

3) Realização de um seminário sobre os 

Diálogos Sul-Sul no âmbito da Saúde 

(UFSB); 

4) Número especial de EPS da Revista 

de Educação Popular (UFU); 

5) Repasses das frentes de ação do GT, 

em especial da organização das 

atividades do grupo no 8º CBCSHS, em 

João Pessoa-PB. 

Carlos Silvan, César 

Paro, Luanda Lima, 

Marcos Lemões, Pedro 

Cruz, Vera Dantas, 

Waldenez Oliveira. 

25/10/2019 1) Elaboração de objetivos (geral e 

específicos) e de eixos de ação para o 

próximo Núcleo de Coordenação do 

GT; 

2) Definição da composição do núcleo 

de coordenação do GT; 

3) Discussão do projeto de pesquisa do 

GT; 

4) Dentro do projeto de pesquisa, 

pactuação de divisão de tarefas para o 

primeiro volume da Antologia da EPS 

brasileira; 

5) Discussão de eixos, de objetivos e de 

responsáveis pelo projeto de formação; 

 



6) Proposta de seminário temático do 

GT em Dezembro de 2019. 

12/12/2019 1) Informes; 

2) Repasses das frentes de ação; 

3) VI ENEPS; 

4) Seminário Temático do GT; 

5) Pactuação quanto a datas e Processos 

para a transição do Núcleo de 

Coordenação; 

6) Pactuação de datas para o relatório do 

GT de 2019; 

7) Avaliação do GT em 2019. 

Carla Albuquerque, César 

Augusto Paro, Helena 

David, Pedro Cruz e 

Marcos Lemões. 

24/01/2020 1) Breves informes; 

2) Repasses das frentes de ação; 

3) VI ENEPS; 

4) Seminário Temático do GT; 

5) Avaliação do GT em 2019; 

6) Pactuação de datas para o relatório do 

GT de 2019. 

Rocineide Ferreira, Pedro 

Cruz, Luanda Lima, 

Muna Odeh, César Paro, 

Grasiele Nespoli, Carla 

Albuquerque, Renata 

Pekelman, Helena David, 

Vanderleia Pulga 

 

2.5. Processo de transição para novo colegiado gestor do GT  

 

Um ciclo se encerra, outro tem início. O GT de EPS da ABRASCO construiu 

coletivamente a alternância de seu colegiado gestor, a partir de reuniões individuais, 

reuniões coletivas presenciais e reuniões coletivas virtuais. Nessas discussões, decidimos 

que a alternância no espaço de coordenação do GT é um princípio fundamental, assim 

como que o desenho político e organizativo do GT seja dialogado e pactuado com todo o 

coletivo do GT, tomando por base não nomes, mas os objetivos do Grupo, projeto coletivo 

de ações e articulações e procedimentos metodológicos participativos. Resultante da 

definição dessas linhas gerais, seguiu-se a discussão de nomes a partir da identificação de 

pessoas companheiras do GT que tivessem disponibilidade de mediar, facilitar e 

mobilizar o grupo nos termos coletivamente pensados. 

Após três anos, Rocineide Ferreira da Silva, Vanderléia Pulga e Pedro Cruz 

concluíram sua contribuição no coletivo, e as companheiras Vera Dantas (CE), Renata 

Pekelman (RS) e Luanda Lima (RJ) iniciam sua caminhada de animação, mediação e 

facilitação do colegiado gestor de nosso Grupo.  



 

IMAGEM 7. Novas componentes do Núcleo Gestor do GT, sendo “empossadas” 

simbolicamente com fita de chita, em Parnaíba-PI, em 2020. 

 

 

IMAGEM 8. Momento de confraternização após avaliação do GT em Parnaíba-PI, em 

2020. 

 



Essa transição foi tecida com muito carinho, solidariedade, problematização e 

discussão coletiva. Temos a clareza que nós, enquanto GT de EPS da ABRASCO, temos 

muito trabalho pela frente. Porém, para além disso, temos muitas conexões humanas para 

cultivar, estabelecer. Temos pela frente muitas iniciativas e ações para, em tempos de 

crise, dar vazão à poeisis, à criatividade libertadora, para apoiarmos e promovermos 

processos formativos, iniciativas de luta e mobilização e caminhos de pesquisa e produção 

do conhecimento. Que tais processos do GT e de seus participantes − em integração com 

os vários GT, Comissões e Fóruns da ABRASCO − contribuam com a constituição de 

conhecimentos e com a formação permanente de sujeitos compromissados com um agir 

crítico em saúde, com o enfrentamento pedagógico das situações-limite e das 

determinações sociais da saúde. Principalmente, com o desvelamento do trabalho em 

saúde como um agir compartilhado, dialógico, problematizador e compromissado com os 

movimentos, as práticas populares de saúde e seus/suas protagonistas. 

Entendemos que, nesse momento de crise e de desconstrução pública dos direitos 

sociais e humanos, muitas das principais saídas serão desveladas na valorização dos 

saberes populares, dos saberes dos povos originários e ancestrais e no saber que brota da 

experiência e do concreto vívido. E, para além disso, as saídas estarão no diálogo 

respeitoso, crítico, amoroso e propositivo da ciência e do fazer profissional com esses 

saberes populares, suas vivências e experiências. Continuaremos, como coletivo, 

resistindo, criando, dialogando, ensinando, aprendendo e superando − passo a passo, 

verso a verso − os desafios de hoje e do amanhã. 

 

2.6. Construção de e-Book de EPS 

 

Durante o ano de 2019, demos continuidade aos processos editoriais da coletânea 

virtual EPS. A abertura da chamada ocorreu em 05 de dezembro de 2018 e finalizou em 

05 de fevereiro de 2019. Houve a submissão de 67 manuscritos, que receberam, no 

mínimo, duas avaliações cegas por pares de uma equipe de avaliação que foi composta 

por 50 pesquisadores do campo da EPS (dentre membros do GT e convidados externos, 

que foram sugeridos pelos próprios membros do GT). Quando o manuscrito recebia 

pareceres discrepantes, um terceiro parecerista fora acionado. 

Destes, 23 trabalhos foram rejeitados, o que representa um índice de 34,3%. Os 

demais 44 trabalhos foram aprovados, ou na íntegra ou com sugestão de alteração pelos 

avaliadores. Destes, um autor retirou interesse em compor a obra. Três autores não 

retornaram com as alterações solicitadas e/ou replicaram com uma carta aos avaliadores 



para explicitar a manutenção do texto tal como estava. Como foram contatados por duas 

vezes e não houve nenhum retorno, essas produções foram excluídas da obra. Vale 

ressaltar que os pareceres com sugestões ou com rejeição tiveram caráter formativo, de 

modo a possibilitar a melhoria da produção técnico-científica por parte dos atores 

interessados e/ou com práticas acadêmicas ou profissionais no campo da EPS. 

A revisão ortográfica e diagramação dos textos já aprovados teve início no 

segundo semestre e continua no começo de 2020. Os 40 trabalhos que irão compor a 

coletânea serão distribuídos por afinidade temática nos três volumes que comporão a obra. 

Dado o volume de submissões acima do esperado, não foi possível o cumprimento 

de lançamento original que tinha sido divulgado na chamada com previsão para o 

primeiro semestre de 2019. Todos os autores foram informados sobre a situação. A nova 

previsão de publicação final está para o primeiro semestre de 2020, o que irá depender 

também de fatores como a geração de registro ISBN junto à editora, que pode ter tido a 

sua atuação pausada devido à quarentena que o país segue em virtude do COVID-19. O 

lançamento oficial que estava sendo previsto para dois grandes eventos do campo (14º 

Congresso Internacional da Rede Unida e Encontro Internacional Educação Popular: 

Experiências e Desafios) também não ocorrerá mais nestes espaços, dado que ambos os 

eventos foram adiados. Caso a finalização da edição da obra pela editora seja realizada 

ainda no primeiro semestre, há previsão de que haja um lançamento virtual entre os meses 

de maio e junho de 2020. 

Para o começo de 2020, os organizadores ainda irão definir o layout de capa e a 

distribuição dos textos entre os três volumes da coletânea. Todos os pareceristas já 

receberam declaração de que desenvolveram este trabalho técnico-científico. Todos os 

autores com versão final aprovada pelos pareceristas já receberam carta de aceite. Há 

ainda uma pequena parcela de manuscritos que estão sendo finalizados a partir das 

contribuições apontadas na avaliação. 

A organização deste processo tem sido realizada pelos membros do GT César 

Augusto Paro, Marcos Lemões e Renata Pekelman. A membra Muna Odeh também 

apoiou na organização durante o ano de 2019, mas teve que se retirar da equipe por 

motivos de afastamento do país para realização de estágio de pesquisa. 

 

2.7. Número especial de EPS da Revista de Educação Popular/UFU 

 



A ideia de organizar uma edição temática sobre EPS da Universidade Federal de 

Uberlândia no periódico “Revista Educação Popular” emerge no primeiro semestre de 

2019 durante as reuniões do GT, dada a importância que este periódico vem tendo no 

campo da educação popular no contexto nacional. Essa parceria tem como objetivo 

incentivar a produção técnico-científica e a análise dos processos relacionados à EPS 

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 SUS. 

Em outubro, apresentamos à editora Regina Nascimento proposta de projeto para 

a edição temática (texto na íntegra abaixo). Como a revista já havia publicado uma edição 

especial no ano de 2019, houve a contraproposta de fazermos essa nova edição no 

primeiro semestre de 2020. A chamada final, que foi publicada em primeiro de fevereiro 

de 2020, é apresentada integralmente a seguir. 

A organização deste processo tem sido realizada pelos membros do GT César 

Augusto Paro, Grasiele Nespoli e Luanda Lima, contando com apoio de 18 avaliadores, 

dentre membros internos do GT e outros pesquisadores do campo da educação popular. 

 



PROJETO PARA SUBMISSÃO DE EDIÇÃO TEMÁTICA SOBRE “EPS” NO 

PERIÓDICO “REVISTA EDUCAÇÃO POPULAR” PELO GT DE EPS DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA 

 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) foi criada em 1979 com o 

objetivo de atuar como mecanismo de apoio e articulação entre os centros de 

treinamento, ensino e pesquisa em Saúde Coletiva, buscando o fortalecimento mútuo 

das entidades associadas e para ampliação do diálogo com a comunidade técnico-

científica e desta com os serviços de saúde, as organizações governamentais e não 

governamentais e a sociedade civil. Sua forte participação na 8ª Conferência Nacional 

de Saúde estabeleceu sua postura intransigente de defesa da proposta ali consagrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), aprovada na Constituição de 1988. 

 

Esta associação tem como missão apoiar indivíduos e instituições ocupados com o 

ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa, a cooperação e a prestação de 

serviços em Saúde Pública/Coletiva, objetivando a ampliação da qualificação 

profissional, o fortalecimento da produção de conhecimento e o aprimoramento da 

formulação de políticas de saúde, educação e ciência e tecnologia para o enfrentamento 

dos problemas de saúde da população brasileira. 

 

Dentre as suas formas de organização, destaca-se a composição de Comissões e Grupos 

Temáticos (GT) articulados nas principais subáreas temáticas que compõem o campo 

de Saúde Coletiva. Pautado na importância dos princípios conceituais e metodológicos 

da EPS (EPS) na trajetória da Saúde Coletiva brasileira, nasce, em 2000, o GT de EPS 

da ABRASCO, com vistas a: 

 

– inserir e fortalecer o tema EPS na formação ampliada de recursos humanos em saúde 

em nível de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu; 

– desenvolver projetos integrados de pesquisa, organizados em torno de linhas de 

pesquisa, vinculando grupos de diferentes instituições acadêmicas; e 

– divulgar reflexões teórico-metodológicas do campo por meio de publicações (livros, 

artigos, hipertextos, etc.) e espaços de discussão. 



 

A EPS pode ser compreendida como prática político-pedagógica comprometida com o 

combate às desigualdades sociais e interessada em promover a participação dos 

indivíduos nas questões relativas à saúde e à vida da população. Neste sentido, vem se 

constituindo um campo estratégico para a atuação dos que trabalham junto à população, 

cuja finalidade é inserir na sua prática cotidiana um espaço de reflexão da sua ação. A 

tarefa fundamental é a de agir junto com os usuários, como sujeito e não como objeto 

de transformação. 

 

O GT de EPS é formado por pesquisadores de distintas universidades brasileiras e 

profissionais de saúde com grandes contribuições para o campo. Para subsidiar espaços 

de visibilidade e reflexão das contribuições desta área do conhecimento, o GT tem 

somado esforços em participar na organização de eventos científicos da ABRASCO e 

promover a construção da Tenda Paulo Freire nestes, bem como organizar coletâneas 

de textos impressos e/ou eletrônicos e edições temáticas de periódicos. 

 

Dada a grande contribuição que a Revista Educação Popular da Universidade Federal 

de Uberlância (UFU) vem tendo desde 2001 com a publicação de manuscritos que 

contemplem abordagens e análises sobre a produção nos campos da educação, da saúde 

e das culturas populares, acreditamos que esta poderia ser uma potencial parceira para 

a publicação de uma edição temática em EPS, para a qual, nós, do GT de EPS da 

ABRASCO, nos colocamos em parceria para o processo de avaliação e editoração. 

 

A presença sistemática de artigos oriundos de esforços de pesquisa e reflexão sobre o 

cotidiano da educação popular na saúde publicados na Revista Educação Popular revela 

que esta tem sido um importante veículo de registro e divulgação para o campo. Deste 

modo, a publicação de edição temática poderia ampliar ainda mais a visibilização deste 

periódico entre pesquisadores, profissionais, estudantes e participantes de movimentos 

sociais ligados à EPS. 

 

Submetemos esta proposta, portanto, para favorecer o intercâmbio entre a Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e o GT de EPS da ABRASCO, dado o engajamento de 

ambas com a produção acadêmica e dos movimentos sociais na perspectiva popular. 

Esta edição temática poderia ser na forma de uma das três publicações regulares que 

vocês realizam ao ano, por suplemento temático ou como julgarem conveniente. 

 

Nos colocamos abertos para o diálogo com o corpo editorial desta revista para a 

apreciação e construção coletiva desta proposta, seja por meio de e-mail, telefone ou 

reunião virtual. Os membros do GT responsáveis por este contato são César Augusto 

Paro (cesaraugustoparo@iesc.ufrj.br) e Pedro José Santos Carneiro Cruz 

(pjcruzpb@gmail.com). 

  

 

 

 

 

  

CHAMADA DE EDIÇÃO TEMÁTICA SOBRE EPS 

mailto:cesaraugustoparo@iesc.ufrj.br
mailto:pjcruzpb@gmail.com


O GT de EPS da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), em parceria 

com a Revista Educação Popular da Universidade Federal de Uberlândia, convidam 

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 

participar de chamada de edição temática sobre “EPS”. 

 

A publicação deste suplemento visa incentivar a produção técnico-científica e 

a análise dos processos relacionados à EPS 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 SUS. 

 

Poderão ser encaminhados textos nas seguintes modalidades: artigos originais, 

relatos de experiência, comunicados de pesquisa e ponto de vista. 

 

Os manuscritos submetidos serão avaliados seguindo as normas da revista, 

conforme descrito em sua página no endereço eletrônico: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/about/submissions. 

 

O prazo para submissão de contribuições se estenderá da data de publicação da 

presente chamada até o dia 20 de março de 2020. O resultado da análise dos artigos 

será publicado até o dia 20 de maio de 2020. A publicação ocorrerá até o dia 30 de 

junho de 2020. 

 

Os conceitos e opiniões emitidos pelos autores são de sua exclusiva 

responsabilidade, não refletindo, necessariamente, a opinião dos editores da revista ou 

do GT de EPS da Abrasco. 

 

As submissões, inicialmente, são apreciadas pelos editores para garantir 

padrões acadêmicos e profissionais mínimos. Após esta pré-seleção, os artigos são 

atribuídos a dois revisores de diferentes afiliações institucionais. Os originais recebidos 

são submetidos à apreciação da Comissão e/ou rejeitados ad hoc, cabendo aos editores 

a decisão final da publicação dos originais, adotando-se, em qualquer circunstância, o 

sistema de blind review. 

 

Os originais enviados devem estar de acordo com as normas. Os originais 

aceitos e publicados tornam-se propriedade da Revista Educação Popular sendo vedada 

sua reprodução total ou parcial, sem a devida autorização da Comissão Editorial, exceto 

para uso de estudo e pesquisa. 

 

Os editores se reservam o direito de introduzir eventuais alterações nos 

originais, de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com o fim de manter a 

homogeneidade e qualidade da publicação, respeitados o estilo e as opiniões dos 

autores, sem que seja necessário submeter essas alterações à aprovação dos autores. 

 
 

2.8. Construção de e-Book “Democracia, participação e controle social na saúde”  

 

http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/about/submissions


Em 2019, foi dada continuidade ao processo editorial para publicação do livro. A 

chamada recebeu manuscritos entre 14 de dezembro de 2018 a 15 de abril de 2019, após 

prorrogação de 15 dias. A publicação terá como principal objetivo apresentar as reflexões 

realizadas pelo o GT de EPS da ABRASCO durante o 12º Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva da Associação, que ocorreu em julho de 2018, no Rio de Janeiro. Para tanto, 

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 EPS (PNEPS-SUS).  

O livro, intitulado “Democracia, Participação e Controle Social com foco nas 

ações dos territórios no  contexto da Atenção Primária à Saúde”, está em fase final de 

editoração e aprovação pelos autores nesse início de 2020. O e-book contará com 11 

trabalhos que consideram os impactos negativos em saúde, educação e assistência social, 

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

últimos anos, especialmente naquelas 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, inicialmente prevista para o segundo semestre de 2019, recebeu 14 

submissões que foram avaliadas por pareceristas associados, abordando desde o controle 

social a Tecnologias Sociais, com relatos sobre experiências locais e com grande relação 

com a conjuntura atual. 

 

2.9. Organização do VI Encontro Nacional de Educação Popular e Saúde e do I 

Encontro Latino-americano de Educação Popular e Saúde 

 

No ano de 2019, o GT de EPS deu continuidade ao processo, iniciado em 2018, 

de organização do VI Encontro Nacional de Educação Popular e Saúde (VI ENEPS). A 

proposta de realização do encontro foi encaminhada na plenária da Tenda Paulo Freire, 



no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro 

no final do mês de julho de 2018.  

Durante o ano de 2019, participamos de reuniões permanentes de planejamento 

dos encontros, em grande parte, virtuais, mas também presenciais, como as que 

aconteceram durante o Encontro Estadual de Educação Popular e Saúde e Conferência 

Livre de Educação Popular e Saúde, no final de maio, em Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul, e durante o 8º CBCSHS, realizado em João Pessoa, Paraíba, no mês de setembro.  

No início do ano, foi definido que o evento aconteceria em Parnaíba, no Piauí, dos 

dias 6 a 9 de fevereiro de 2020, e que seria presidido pelo Professor José Ivo Pedrosa e 

organizado por uma comissão nacional composta por membros deste GT e por 

representantes da ANEPS, da ANEPOP, do MOPS, REDEPOP e UFPI. Foram também 

organizadas as seguintes comissões estratégicas: de Comunicação e Mobilização, 

responsável pela organização do site e sistema de inscrição de trabalhos, divulgação e 

mobilização; de Trabalhos, responsável pela proposição das regras de submissão dos 

trabalhos nos eixos temáticos, análise e distribuição dos mesmos nas rodas de conversa; 

de Cultura, responsável pela organização das atividades culturais com o propósito de 

serem provocadoras e sistematizadoras das reflexões; e a Local, responsável por toda 

articulação e organização da logística e dos apoios necessários para a realização dos 

encontros na UFPI.  

Todo processo de organização aconteceu de forma dialogada, participativa e em 

compartilhada entre os coletivos. Foi também criado um grupo no Whatsapp, nomeado 

de Rumo ao ENEPS, aberto à participação de educadores populares, trabalhadores da 

saúde, estudantes e mais pessoas interessadas nessa construção.  

Vale lembrar que o primeiro Encontro Nacional de Educação Popular e Saúde 

aconteceu em 1991, em São Paulo, quando foram criadas a Articulação Nacional da EPS 

(posteriormente transformada na Rede de Educação Popular e Saúde) e uma Comissão 

Nacional para coordená-la e dinamizá-la. O evento gerou um rico processo de interação 

e troca de experiências entre educadores populares. Participaram 400 pessoas entre 

inscritos e convidados pertencentes a diversas instituições de saúde, universidades, 

entidades e movimentos populares. De lá para cá, aconteceram mais quatro encontros: em 

2001, em Brasília; 2007, em São Carlos (SP); 2008, em Caucaia no Ceará; e em 2012, no 

Rio de Janeiro.  

A organização do VI ENEPS desafiou-nos a pensar e atuar de forma ampla, diante 

da conjuntura política de retrocessos nos campos da educação e da saúde, alcançando 



maior articulação dos movimentos comprometidos com o fortalecimento da luta por 

democracia, autonomia e bem viver. Nesse horizonte, junto ao VI ENEPS, propomos a 

realização do I Encontro Latino Americano de Educação Popular e Saúde (ELAEPS), 

com articulação da participação de professores e pesquisadores do campo da educação 

popular de outros países da América Latina.   

Foi elaborado o Termo de Referência do VI ENEPS e I ELAEPS, que registra o 

compromisso do evento com os princípios do SUS e da Educação Popular, e com a luta 

histórica em defesa do direito à saúde. O Termo de Referência define que: 

O VI Encontro Nacional e I Encontro Latino Americano de Educação 

Popular e Saúde busca revigorar o movimento de EPS na América 

Latina, fortalecendo o movimento na sua luta por democracia, 

autonomia e bem viver. Promovendo 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 EPS em todo o continente, 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. (UFPÍ/UFDPAR, 2019, p. 06).  

 

Com o tema “Caminhos para a democracia, a autonomia e o bem viver”, optou-se 

por uma programação diversificada, com oficinas, cursos, rodas de conversa, diálogos em 

rodas, reuniões, itinerância terapêutica e de convivência nos territórios e ações culturais. 

O primeiro dia foi aberto às propostas de realização de reuniões, fóruns e oficinas. O 

segundo dia teria como eixo temático a Democracia; o terceiro, a Autonomia; e o quarto, 

o Bem Viver.  

As atividades foram distribuídas na seguinte programação: 

 
Horário/Dia 06/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 09/02/2020 

8 às 10h  

 

 

 

 

Pré-Encontros 

(fóruns, oficinas e 

reuniões) 

Cerimonial de Abertura Diálogo em roda 

(Autonomia) 

Roda de conversa (Bem 

Viver) 

10 às 10h30 Ação cultural 

problematizadora 

Ação cultural 

problematizadora 

Ação cultural 

problematizadora 

10h30 às 

12h30 

Diálogo em roda 

inaugural (Democracia) 

Roda de conversa  Roda de conversa 

13h30 às 15h Roda de conversa 

(diálogos com relatos 

de pesquisas e de 

experiências) 

Roda de conversa 

(diálogos com relatos de 

pesquisas e de 

experiências) 

Diálogo em roda de 

encerramento 



 

 

-- 

Itinerários em busca do 

Bem Viver 

-- 

Itinerários em busca do 

Bem Viver 

15 às 16h30 Roda de conversa 

(diálogos com relatos 

de pesquisas e de 

experiências) 

Roda de conversa 

(diálogos com relatos de 

pesquisas e de 

experiências) 

16h30 às 17h Ação cultural 

sintetizadora 

Ação cultural 

sintetizadora 

Ação cultural 

sintetizadora 

17 às 19h Abertura Diálogo em roda  Diálogo em roda  Plenária final 

 

Em dezembro de 2019, foram abertas as inscrições de participantes e o envio de 

trabalhos para partilha em rodas de conversa, pensadas como espaços dialógicos para 

abordar, a partir das experiências, os desafios da EPS no que diz respeito aos caminhos 

para a democracia, a autonomia e o bem viver. Foram criadas três categorias de 

apresentação de trabalho: sistematização de experiências; relatos de pesquisa; ensaios, 

estudos e revisões. 

 

 

IMAGEM 9. Comissão organizadora do VI Eneps, em Parnaíba-PI, em 2020. 

 

 O evento foi organizado no sentido de promover diálogos interculturais, 

fortalecendo possibilidades para a educação popular como estratégia política e 

pedagógica na defesa e consolidação do SUS e de outros sistemas universais e públicos 

de saúde. A proposta desenhou um encontro para reflexão crítica das experiências e 

produções acadêmicas na área de educação popular e saúde, de aprofundamento do debate 



em torno de questões contemporâneas relativas aos processos de participação popular na 

saúde e na construção de políticas públicas.  

 

 

IMAGEM 10. Roda de diálogo durante o VI Eneps, em Parnaíba-PI, em 2020. 

 

 

IMAGEM 11. Abertura do VI Eneps, em Parnaíba-PI, em 2020. 

 



 

IMAGEM 12. Mesa de abertura do VI Eneps, em Parnaíba-PI, em 2020. 

 

 

IMAGEM 13. Roda de conversa durante o VI Eneps, em Parnaíba-PI, em 2020. 

 

O Termo de Referência reforça o compromisso da EPS com a formação humana, 

que “implica abrir-se para o mundo, para experiências de conhecer e buscar compreender 

o que se expõem diante dos olhos, tudo que se abre aos sentidos, as racionalidades, aos 

sentimentos e que  por meio de reflexão se constitui em processo que não se conclui 

jamais.” (UFPI/UFDPAR, 2019, p. 7).  

 



 

 

 

2.10. Finalização e publicação do Relatório de 2018 do GT 

 

Como tem sido pauta do GT de EPS da ABRASCO desde o início da última gestão 

colegiada, no final do ano de 2016, o relatório1 referente ao ano de 2018 foi publicado na 

página da ABRASCO e em outras mídias, com ampla socialização.  

Essa prática tem importância singular para aqueles e aquelas que fazem o GT, na 

medida em que permite socializar com outros companheiros e companheiras do campo 

da educação popular o quanto o GT, como comunidade de trabalho, vem desenvolvendo, 

vem articulando e vem trabalhando, ano a ano, com ações, estudos e pesquisas em EPS. 

Assim, as pessoas podem conhecer também as atividades individuais dos membros do 

GT. Socializar permite às pessoas do campo terem uma opinião e, inclusive, poderem 

formular sugestões para essa caminhada do GT.  

Outro ponto fundamental é o principio ético da publicização e da transparência de 

todas as atividades que o GT faz, de modo que as pessoas do campo podem conhecer e, 

caso se interessem, pleitear se inserir, participando do grupo e contribuindo também com 

a sua caminhada.  

Fazer o relatório constitui, também, a possibilidade de que a história e a memória 

das ações do GT fiquem registradas não apenas nas lembranças de quem participou, mas 

em documentos que consigam ser consultados conforme seja necessário resgatar o fio 

condutor da história e da construção ao longo do tempo das ações do GT, suas 

intervenções e contribuições em cada momento histórico vivido pelo país na área da 

Saúde Coletiva. 

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. 

 

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

content/uploads/sites/14/2019/12/Relat%C3%B3rio-GT-EPS-ABRASCO-2018.pdf>  

 



 

2.11. Participação nos Processos de Mobilização Social em Defesa do SUS e nas 

Conferências de Saúde para a 16ª Conferência Nacional de Saúde 

 

 Os integrantes do GT Educação Popular e Saúde da Abrasco em articulação com 

entidades, coletivos de educação popular e saúde, grupos, movimentos sociais e conselhos 

de saúde tiveram atuação marcante durante o processo preparatório e de realização da 16ª 

Conferência Nacional de Saúde com o Tema Democracia e Saúde. 

A participação ocorreu em todas as regiões do Brasil nas pré conferências locais 

ou temáticas de saúde, nas conferências Municipais, Estaduais, na realização da 

Conferência Livre Nacional de Educação Popular em Saúde e na Tenda Paulo Freire na 

16a Conferência Nacional de Saúde realizada em Brasília que mobilizou mais de 20 mil 

pessoas no Brasil. 

Dentre as conferências livres organizadas diretamente por membros do GT, 

podemos destacar a Conferência Livre de Educação Popular em Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro, a Conferência Livre de Voz às Minorias em Pelotas/RS, Conferência Livre 

Nacional de Educação Popular e Saúde em Passo Fundo/RS. 

A realização da Conferência Livre Nacional de Educação Popular e Saúde em 

Passo Fundo/RS em 31 de maio e 01 de junho de 2019 foi um espaço de formulação de 

propostas com participação de aproximadamente 200 participantes de diversas regiões do 

Brasil. Foram discutidos os desafios da Educação Popular em Saúde e levantadas algumas 

propostas para a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Dentre os desafios foi mencionada 

a dificuldade de mobilizar os diferentes profissionais de saúde para as conferências, 

muitos municípios não realizaram as conferências municipais de saúde, além de ter sido 

citada uma incerteza em relação à ida dos delegados estaduais à 16ª Conferência Nacional 

de Saúde por não saber se os estados financiarão tal deslocamento. Ademais, apontaram 

a falta de conhecimento dos médicos e dos outros profissionais da saúde sobre o tema 

educação popular em saúde. 

 

  



 

IMAGEM 14- Conferência Municipal de Saúde de Passo Fundo (mesa de abertura). 

 

 

 

 

IMAGEM 15- Conferência Municipal de Saúde de Marau 



 

IMAGEM 16- Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul 

 

 

 

IMAGEM 17: Conferência Livre Nacional de Educação Popular em Saúde e Encontro Estadual 

de Educação Popular em Saúde 



 

IMAGEM 18: Corredor do Cuidado  na Conferência Livre Nacional de Educação Popular 

em Saúde e Encontro Estadual de Educação Popular em Saúde  

 

 

IMAGEM 19: Conferência Livre Nacional de Educação Popular em Saúde e Encontro Estadual 

de Educação Popular em Saúde - Grupo 



 

IMAGEM 20: Conferência Livre Nacional de Educação Popular em Saúde e Encontro Estadual 

de Educação Popular em Saúde 

 

A Conferência Livre de Educação Popular em Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

contou com etapas mobilizatórias para que coletivos de educação popular e profissionais 

de saúde pudessem realizar preparações locais. Em 16/05/2019, estes participantes 

puderam se encontrar na capital para apresentar suas discussões relativas às duas 

questões-geradoras propostas pelos organizadores: “Na sua prática, como você vem 

vivenciando o desmonte do nosso SUS?” e “Como você acha que a EPS pode contribuir 

para superar esta situação?”. Tais discussões geraram o relatório-síntese que pode ser 

acessado no link a seguir, bem como puderam contribuir na formação de participantes das 

conferências de saúde desenvolvidas no nível distrital, municipal, estadual e nacional:  

https://drive.google.com/file/d/1IaHeFfgvRL_ulAqFpYcGg2odWz_gviPR/view?fbclid

=IwAR0q4qxreZXzZmCFzC7vHkOewbb_YuFvCnzhkSGeTuOUv4VEi_CEpbk_aJ4  

 

https://drive.google.com/file/d/1IaHeFfgvRL_ulAqFpYcGg2odWz_gviPR/view?fbclid=IwAR0q4qxreZXzZmCFzC7vHkOewbb_YuFvCnzhkSGeTuOUv4VEi_CEpbk_aJ4
https://drive.google.com/file/d/1IaHeFfgvRL_ulAqFpYcGg2odWz_gviPR/view?fbclid=IwAR0q4qxreZXzZmCFzC7vHkOewbb_YuFvCnzhkSGeTuOUv4VEi_CEpbk_aJ4


 

IMAGEM 21 – Participantes em roda de conversa durante a Conferência Livre de 

Educação Popular em Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A Conferência Livre de Voz às Minorias em Pelotas/RS foi realizada com tema 

“Conferência Livre de Voz às Minorias: em defesa da democracia, da liberdade de 

expressão e do direito a ter direitos”, no Campus II do ICH/ UFPel, dia 9 de maio de 2019 

em Pelotas – RS.   

Protagonizaram esse espaço o Fórum Gaúcho de Saúde Mental (FGSM), a 

Comissão de Constituição da Associação de Pós-Graduandos(as) em Enfermagem da 

Universidade Federal de Pelotas (CCAPGENF-UFPel), a Coletiva de Mulheres 

Ouvidoras de Vozes (CMOV), o Coletivo Povaréu Sul, Grupo de Estudos e Pesquisas É’ 

LÉÉKo, Mobilização Pela Vida das Mulheres Pelotenses e a  Associação de Usuários e 

Usuárias dos Serviços da Saúde Mental de Pelotas (AUSSMPE), apoiadores da mesma, 

os quais foram Associação dos Servidores da UFPel (ASUFPel), Associação dos 

Docentes da UFPel (ADUFPel), Faculdade de Enfermagem da UFPel, Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem e Conselho Estadual de Saúde. 

Foram distribuídos 200 cartazes pela cidade, considerando comunidades, serviços 

de saúde, universidades, contando com ampla divulgação nas rádios comunitárias de 

Pelotas, também a AUSSMPE passou em assembléias na associação, bem como, nos 



serviços da RAPS, salientamos que encontramos dificuldades em colocar cartazes em 

alguns serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

A referida Conferência foi realizada por movimentos sociais diversos, com apoio 

da UFPel, por entender que muitas demandas sociais, principalmente referentes à 

minorias não estavam contempladas na 14ª Conferência Municipal de Saúde realizada 

nos dias 5, 6 e estendida para dia 11 de abril de 2019 em Pelotas. Acresce-se a isso, 

inúmeros descontentamentos dos movimentos sociais que representam as minorias, em 

relação ao Controle Social em Saúde de Pelotas, principalmente no que se refere ao 

processo de organização e execução da 14ª Conferência Municipal de Saúde, realizada 

pelo Conselho Municipal de Saúde do município. 

Neste contexto, fomos a público anunciar que nós, como movimentos sociais, 

chamamos outros movimentos organizados e realizamos a Conferência Livre de Voz às 

Minorias, trabalhando com os seguintes Eixos: (I) A Saúde Mental na conjuntura atual; 

(II) Saúde em defesa da vida das mulheres; (III) Saúde das Minorias: População Negra, 

Quilombola, Indígena, LGBTTQI+, Carcerária e de Rua (IV) Autonomia universitária 

em defesa do SUS e da educação pública e permanência das Categorias profissionais de 

base.  

Da Conferência Livre Voz às Minorias foram aprovadas propostas, moções e 

delegação. Das propostas, foram aprovadas quatro que serão levadas para a Conferência 

Estadual e Nacional de Saúde, e as demais encaminhadas para compor o Plano Municipal 

de Saúde; 12 moções de repúdio e uma moção de apoio. Sendo que 7 delas, incluindo 

uma moção de apoio, já oriundas da 14ª Conferência Municipal de Pelotas, não aceitas 

em detrimento do regulamento, outras seis delas adicionadas as demais no ato da 

conferência livre. 

Obtivemos 203 inscritos, sendo que somente assinaram a lista de presença 195 

pessoas e 47 pessoas não assinaram a lista de presença, mesmo tendo participado 

exaustivamente da mesma. Justificamos que no ato da inscrição pegamos os contatos de 

todas as pessoas e a lista de presença foi passando nos grupos, uma dificuldade que 

encontramos depois de coletar as assinaturas em ambos os turnos. 

Neste sentido, foram garantidos dois delegados (as) e suplentes para participantes 

conforme o documento orientador das Conferências Livres do Conselho Nacional da 

Saúde, que dispõe sobre a organização das mesmas como legitimidade dos movimentos 



sociais. Acabamos por eleger três delegados e suplentes considerando as 203 inscrições 

e a análise que será realizada pela comissão organizadora do Conselho Nacional da Saúde. 

Deste modo a Conferência Livre realizada em Pelotas cumpre o regulamento 

balizado no site do Conselho Nacional de Saúde - 

http://conselho.saude.gov.br/16cns/conf_livre.html. “As indicações devem ser 

proporcionais ao número de participantes das conferência livre, sendo: até 50 

participantes: nenhuma indicação - de 51 a 100 participantes: uma indicação; de 101 a 

200 participantes: duas indicações; a partir de 201 participantes: três indicações” (CNS, 

2019). 

O CNS aconselha que as conferências livres sejam realizadas até a data de 10 de 

junho de 2019 - Até 15 de junho será enviada a lista dos participantes “com a cópia da 

lista de presença, registros fotográficos e a síntese dos debates da Conferência Livre e a 

ficha de pré-inscrição (modelo no documento critérios para as inscrições de participantes 

livres)” (CNS, 2019).  

Composição da mesa de abertura do evento: Larissa Dall’ Agnol da Silva - Pelo 

Fórum Gaúcho de Saúde Mental (FGSM) e Conselho Estadual de Saúde (CES); Niara 

Luiza Ramos de Oliveira - Pela Mobilização Pela Vida das Mulheres Pelotenses (MOB);  

Claudionei Fernando Oliveira Ferreira - Pela Associação de Usuários/as dos Serviços da 

Saúde Mental de Pelotas (AUSSMPE); Roberta Antunes Machado - Pela Comissão de 

constituição da Associação de Pós-Graduandos(as) em Enfermagem da Universidade 

Federal de Pelotas (APGENF-UFPel);  Liamara Denise Ubessi - Pela Coletiva de 

Mulheres Ouvidoras de Vozes (CMOV);  Marcos Aurélio Mattos Lemões - Pelo Coletivo 

Povaréu Sul; Professora Valéria Coimbra; Faculdade de Enfermagem da UFPel - Diretora 

da Faculdade; Maria Tereza Tavares Fujii - representante da ASUFPel Sindicato dos 

Servidores da Universidade Federal de Pelotas;  Celeste Pereira - representante da 

ADUFPel Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas.  

Deste modo, apresentam-se as propostas por Eixo, bem como as pessoas 

escolhidas para delegados votadas ao final da Conferência Livre e também de novas 

propostas foram aceitas para construção durante os grupos de trabalho. Foram utilizados 

equipamentos de datashow e notebook para fazer as leituras das propostas e 

encaminhamentos no início da Conferência Livre em grupos de trabalho. Outras 



propostas emergiram no decorrer dos eixos dispostos na Conferência Livre de voz às 

minorias ocorrida na Universidade Federal de Pelotas no Campus II do ICH/UFPel. 

 

 
IMAGEM 22 – Conferência Livre de Voz às Minorias: em defesa da democracia, da 

liberdade de expressão e do direito a ter direitos, no Campus II do ICH/ UFPel, dia 9 de 

maio de 2019 em Pelotas – RS 

 

 



 
IMAGEM 23 – Conferência Livre de Voz às Minorias: em defesa da democracia, da 

liberdade de expressão e do direito a ter direitos, no Campus II do ICH/ UFPel, dia 9 de 

maio de 2019 em Pelotas – RS 

 
IMAGEM 24 – Conferência Livre de Voz às Minorias: em defesa da democracia, da 

liberdade de expressão e do direito a ter direitos, no Campus II do ICH/ UFPel, dia 9 de 

maio de 2019 em Pelotas – RS 



 

 

 
IMAGEM 25 – Conferência Livre de Voz às Minorias: em defesa da democracia, da 

liberdade de expressão e do direito a ter direitos, no Campus II do ICH/ UFPel, dia 9 de 

maio de 2019 em Pelotas – RS 

 

Destacam-se abaixo propostas levantadas para a 16ª Conferência Nacional de 

Saúde com o Tema Geral “Democracia e Saúde. 

 

 Eixo I – Saúde como direito:  

 Reafirmar o Brasil como Nação com afirmação da Democracia e da defesa da Vida 

digna a todos (as) como essencial para a Saúde da População; 

 Reafirmar o Sistema universal de saúde através do fortalecimento do SUS com 

universalidade, equidade, integralidade e participação social, com a garantia efetiva de 

financiamento para sua sustentabilidade;  

 Reafirmar o Sistema de Seguridade Social integrando a Saúde, a Assistência Social e 

a Previdência Social como base dos direitos de cidadania;  



 Reafirmar os Conselhos de Saúde e de todas as políticas públicas a fim de fortalecer a 

participação popular, a democracia e a cidadania. 

 

Eixo II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

  Implementar a Política Nacional de Educação Popular em Saúde com a garantia de 

financiamento adequado para sua efetivação; 

  Incorporar as diferentes linguagens nos processos de trabalho e de produção do 

cuidado em saúde;  

 Manter e ampliar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PICs,) 

no SUS, garantindo espaços de desenvolvimento destas práticas, bem como, capacitação, 

formação dos profissionais e recursos adequados;  

 Manter e ampliar os Programas de Residência Multiprofissional no SUS com a 

construção de Política Nacional de Residências em Saúde, ter politicas de reconhecimento 

e valorização desta formação no SUS e nos concursos públicos;  

 Construir linhas de cuidado em saúde mental qualificada, utilizando-se das orientações 

previstas a partir da reforma psiquiátrica com ações que reafirmem o cuidado em 

liberdade, que garanta a qualificação dos profissionais para o atendimento destas 

demandas, bem como, o atendimento integral e humanizado desta população; 

 Garantir o acolhimento e a atenção integral à saúde da população imigrante nas diversas 

regiões do Brasil, espaços de formação e capacitação dos agentes públicos no que se 

refere as diferentes questões que dizem respeito ao fenômeno da imigração e suas 

implicações na saúde; 

  Garantir educação permanente para os profissionais da saúde do município abordando 

temas como: saúde da população negra, população LGBT-I, saúde da mulher, utilização 

de sistemas de cadastro no que se refere a obrigatoriedade do preenchimento da auto 

declaração racial;  

 Criar estratégias e ferramentas de levantamento de dados para realização de 

monitoramento de indicadores de saúde e formulação de metas a nível local, regional e 

estadual;  



 Implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da população em situação 

de rua, bem como, garantir formação dos agentes públicos para esta situação;  

 Garantir por meio de ações integradas de formação, pesquisa, vigilância no 

enfrentamento ao agrotóxico e análise e fiscalização da química da água do município 

por meio da vigilância nos municípios do país a fim de reduzir o uso e seus efeitos na 

saúde da população;  Implementar a Política Nacional de Saúde Indígena em todos os 

níveis de atenção; 

 

Eixo III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS  

 Garantir financiamento adequado para a Saúde através do SUS nas três esferas de 

governo;  

 Revogar a Emenda Constitucional 29 e a Emenda Constitucional 241/2016 que congela 

gastos por 20 anos. 

  A etapa nacional contou com a participação de mais de 3 mil participantes de todos 

os estados com muita disposição e mobilização em defesa do SUS.  

Inspirados na 8ª Conferência Nacional de Saúde com o tema “Democracia e 

Saúde” a 16ª também buscou resgatar os ideários da mesma assim expressa: 

“que [as pessoas] tenham direito à casa, ao trabalho, ao salário 

condigno, à água, à vestimenta, à educação, às informações 

sobre como dominar o mundo e transformá-lo. (...) ao meio 

ambiente que não os seja agressivo, e que, pelo contrário, 

permita uma vida digna e decente. (...) a um sistema político 

que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de 

organização e autodeterminação de um povo, e que não esteja 

todo tempo submetido ao medo da violência, daquela violência 

resultante da miséria, e que resulta no roubo, no ataque. Que 

não esteja também submetido ao medo da violência de um 

governo contra o seu próprio povo, para que sejam mantidos 

interesses que não são do povo (...)". (Sergio Arouca, 1986) 

 

 A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8+8) foi um marco na defesa do SUS e da 

Democracia reafirmando que o Brasil deve continuar com o Sistema Universal de 

Atenção Integral, Equânime e Participativo de Saúde.  

O relatório final com as propostas aprovadas consta na página 

http://conselho.saude.gov.br/16cns/assets/files/relatorios/Relatorio_Nacional_Consolidado.pdf 

http://conselho.saude.gov.br/16cns/assets/files/relatorios/Relatorio_Nacional_Consolidado.pdf


 A Tenda Paulo Freire demarcou as ações da Educação Popular e Saúde com oficinas, 

rodas de conversa, debates, ato em defesa do SUS. Além disso, a Tenda da Cultura e das Práticas 

Integrativas de Cuidado também foram construções feitas pelo campo da educação popular em 

saúde junto à Conferência. 

 Nossa atuação se deu na Tenda Paulo Freire, nas ações de Arte e saúde, na Comissão de 

Relatoria das propostas que deram origem ao Relatório Final, na realização da Pesquisa Nacional 

sobre Participação e Controle Social na Saúde, no Ato em Defesa do SUS, nos grupos e Plenárias 

e na Tenda de Cuidados com as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. 

 

 

 

IMAGEM 26: Logomarca da 16ª Conferência Nacional de Saúde – Brasília/DF 

 

IMAGEM 27:  Abertura 16ª Conferência  Nacional de Saúde – Brasília/DF 

 



 

 

 

 

 

IMAGEM 28:  Tenda Paulo Freire na 16ª Conferência  Nacional de Saúde – Brasília/DF 

 

 

 



 

IMAGEM 29:  Ato em Defesa do SUS na 16ª Conferência Nacional de Saúde – Brasília/DF 

 

3. Reflexões gerais sobre a caminhada do GT em 2019 

 

Na reunião mantida pelo GT em 24 de janeiro de 2020, tecemos uma avaliação 

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

destaque no presente relatório. 

− Luanda agradece o acolhimento do coletivo do GT aos novos membros. Avalia 

o grupo como ativo, participativo. É um grupo onde se trabalha com prazer, onde surgem 

boas ideias e apontam-se perspectivas políticas coerentes com a educação popular. O GT 

teve um papel fundamental para que o VI ENEPS ocorresse, tanto pela figura de José Ivo 

Pedrosa como anfitrião, como de participações como as de Grasieli Nespoli, Luanda 

Lima, Renata Pekelman e Helena David. Os processos desenvolvidos ao longo do ano de 

2019 no GT foram ricos. A comunicação com as pessoas externas ao GT é muito boa, o 

que se dá por iniciativas como as coletâneas e os eventos (como o II Seminário Temático), 

o que cumpre o papel de permeabilidade do GT e de sua comunicação com os sujeitos e 

as práticas. Avalia que o GT vem cumprindo a maioria dos objetivos e das ações que se 

compromissou e que apontou. 

− Helena avalia que houve um crescimento significativo do GT nos últimos anos, 

inclusive pela agregação de novos atores, com novas ideias, novas propostas, dinamismo 

e provocações mobilizadoras do aprimoramento das ações. Em sua visão, os novos 

protagonistas no GT são pessoas que agregam substancialmente com um volume 

significativo de contribuições, de ideias e de participação para tornar possíveis sonhos e 

objetivos coletivamente projetados. O GT é composto por pessoas que garantem que a 

base de seus princípios éticos e políticos do sejam mantidos, aprimorados e 

desenvolvidos. 

− Grasieli diz que o GT tem um papel importante de aglutinar as instituições 

formadoras no sentido de desenvolver a EPS e de articular experiências e iniciativas, 

fortalecendo as mesmas. O GT constitui um espaço de militância nacional e de articulação 

intersetorial muito caro a seus membros, pois permite o trabalho das pessoas em espaços 

e processos que extrapolam o contexto local e amplia suas possibilidades de articulação, 

de construção compartilhada em um âmbito regional e nacional, com incidência nas 



políticas públicas na defesa da educação e da saúde em diálogo com as classes populares. 

Mas, ao mesmo tempo, é uma articulação que alimenta e mobiliza os atores em seu 

cotidiano. 

− César diz que as reuniões do GT sempre contribuem para a energização e a 

dinamização das ações no cotidiano local de trabalho. O espaço coletivo dá incentivo para 

fazer mais e melhor. Ressalta que o contexto político atual não é fácil, e, muitas vezes, é 

desafiador cuidar para não cairmos em uma lógica produtivista. César pontua que é 

necessário ao GT destacar com mais ênfase seus posicionamentos políticos diante do atual 

contexto. Comparando com outros espaços da ABRASCO, o GT posiciona-se mais 

timidamente em situações, por exemplo, como o recente ataque a Paulo Freire. É 

necessário talvez diminuir um pouco a energia nos processos de produção científica e 

formativa e dedicar mais tempo em espaços políticos e em manifestações políticas via 

ABRASCO, aproveitando que estamos em uma instituição amplamente reconhecida. Não 

apenas sendo através de cartas e notas, mas de vídeos, por exemplo. Destaca também que 

é importante ao GT pubiclizar mais suas ações e a participação de seus membros em 

espaços políticos e estratégicos, aproveitando as mídias e os espaços da ABRASCO. O 

GT é uma referência de resistência no campo da saúde coletiva, mas é preciso aprimorar 

mais essa dimensão. 

− Rocineide destaca a importância da chegada de novos membros do GT para 

reforçar a dimensão de luta, de participação política e de posicionamento, na linha do que 

César fala. Ressalta também o quanto a chegada de novos participantes contribuiu 

substancialmente para a dinamização e a ampliação das ações do GT e da sua potência de 

trabalho coletivo. Destaca o quanto foi difícil nas Conferências de Saúde garantir a 

presença e a publicação de uma palavra como "solidariedade", revelando o quanto 

coletivos próximos muitas vezes acentuam distanciamentos por conta de uma palavra. O 

GT é exemplo da capacidade de, em meio a diferenças, construir aproximações e ações 

coletivas que façam o campo e o movimento ser mais potente. Também concorda que a 

participação dos membros do GT em vários espaços de protagonismo e de militância seja 

mais destacada nas mídias e nos espaços, principalmente pela ABRASCO. 

− Helena pontua que, muitas vezes, não se sente mobilizada a se posicionar 

politicamente diante de alguns ataques, dado seu absurdo anticivilizatório e a pouca 

possibilidade de diálogo e de contraponto com quem ataca. Porém, ressalta que é sim 

fundamental fazer essas pontuações e se posicionar, como forma de, historicamente, 



registrar contrapontos a esses ataques e falas absurdas, uma vez que vivemos em uma 

sociedade de massas, com mídias e debates bastante diversos e ampliados. 

− Renata destaca as dificuldades de participar durante o ano de 2019, uma vez que 

esteve vivenciando um processo importante de transição para uma nova realidade, que é 

sua inserção como docente no contexto universitário. Destaca o desafio de contribuir 

agora no lugar de coordenação do GT e dar continuidade aos movimentos iniciados no 

período anterior. É desafiador para ela fazer a ponte de nossos trabalhos e ações com a 

realidade dos territórios, dos agentes comunitários, dos usuários, dos movimentos em 

defesa da saúde..  

− Vanderleia destaca o quanto foi difícil participar das ações do GT em 2019, pois, 

além da coordenação da Residência Multiprofissional, coordenou um projeto de educação 

popular com recursos do Ministério da Saúde, e tudo isso contribuiu muito para uma 

sobrecarga de suas ações. Especialmente na região Sul, esses projetos vêm contribuindo 

para dar maior visibilidade para a educação popular. Reflete que é preciso pensar com 

cautela as ações do projeto de pesquisa para não assumirmos ações que não possamos dar 

conta. Agradece ao conjunto de pessoas do GT pelo protagonismo, por participar sempre 

nas várias ações coletivamente pactuadas, assim, mantendo esse grupo como uma 

comunidade viva, ativa e dinâmica de trabalho coletivo. Ela destaca a produção de um 

vídeo discutindo a saúde na perspectiva da educação popular no contexto dos territórios, 

do SUS e do direito à saúde. Irá compartilhar o processo de produção para que os 

membros do GT possam ajudar. Ademais, o projeto do qual faz parte está dinamizando 

uma campanha em defesa do SUS. Em março, haverá vários eventos envolvendo 

secretarias de educação, secretarias de saúde, conselheiros de saúde, entre outros, na 

região Sul. 

− Pedro destaca a confiança no trabalho que será desenvolvido por Renata, por 

Luanda e por Vera Dantas, relembrando a experiência que elas têm no próprio GT e em 

outros coletivos como ANEPS e REDEPOP. Certamente, agregarão novas perspectivas 

para o jeito de pensar e de fazer a organização do GT enquanto comunidade de trabalho, 

o que contribuirá muito para a ampliação das possibilidades de ação do GT, trazendo 

novas ideias e diferentes nuances e possibilidades para o grupo nos próximos anos. Ainda 

ressalta a gratidão a Vanderleia e a Rocineide pela parceria, pela confiança, pela 

participação e pela solidariedade, quando, juntos, mediaram o núcleo gestor do GT. 

Avalia que o trio conseguiu trabalhar de forma coesa, e que uma amizade se fortaleceu, 

suficiente para que continuem trabalhando juntos em projetos futuros. Avalia 



positivamente a dimensão participativa e de ação compartilhada do trabalho coletivo do 

GT nos últimos anos, onde se ampliou fortemente o caráter inclusivo e proativo do GT e 

de seus membros, sobretudo pelo protagonsimo dos vários membros e pela inclusão com 

critérios claros e definidos para ingresso de novos membros do GT. Ademais, foi 

fundamental uma gestão de grupo tocada pela socialização ampliada e transparente das 

iniciativas, das frentes de ação, das articulações e das possibilidades, de modo que todas 

as pessoas tinham oportunidade de serem escutadas, acolhidas e de contribuir conforme 

suas possibilidades e potências. Para isso, as reuniões virtuais frequentes foram 

fundamentais por permitir a condução das ações, por terem uma sequência e ritmo de 

encontros, diálogos e combinações coletivas do mais orgânico e sistemático possível. 

Concorda com César no sentido de ser necessário ao GT se posicionar politicamente com 

mais frequência, aproveitando-se dos vários canais da ABRASCO, em especial, diante 

dos ataques da extrema direita. Ademais, concorda também que isso seja feito de forma 

criativa, não só com cartas e notas, mas com vídeos, poesias etc. 

 

 

IMAGEM 30:  Membros e membras do GT durante o Ato Público do 8º CBCSHS em 

João Pessoa-PB, 2019. 
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RELATÓRIOS INDIVIDUAIS 

 

 

  



 

GT de EPS 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Helena Maria Scherlowski Leal David 

Vinculação institucional 

atual: 

UERJ 

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 

não 

  

  

Oferta de cursos: Curso de Formação Histórica e Política  - para residentes de 

enfermagem da UERJ 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

Comissão organizadora nacional do VI ENEPS 

 

 Participação pelo GT na Comissão Científica do 8º CBCSHS 

 Seminário – Educación Popular y Salud Coletvia en Brasil en 

entornos de ultraderecha. Universidade de Alicante, Espanha, 

junho de 2019. 

Participação em projetos de 

extensão 

não 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

Mapeamento do campo e das práticas de EPS – projeto em elaboração 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Acolhimento, redes sociais e produção do cuidado na Atenção Básica 

– Tarciso Feijó da Silva (doutorado 2019) 

Competência de pensamento crítico na formação acadêmica do 

enfermeiro  pelo prisma das redes sociais de conhecimentos – Joana 

Angélica Andrade Dias (doutorado) 

Submissão, dominação e resistência dos trabalhadores de enfermagem 

no  contexto neoliberal à luz de Pierre Bourdieu – Eugênio Fuentes 

Pérez Júnior (doutorado) 

Estratégia de Saúde da Família e pessoas com hipertensão e diabetes: 

redes sociais e longitudinalidade – Ana Carolina Lopes Neves 



Gestantes de risco habitual: a influência das redes sociais na atenção 

pré-  natal – Tatiana Cabral Ramos 

  

  

Produções e publicações: Xavier, Amanda, David, Helena. Crise e enfermagem na atenção 

primária: notas da prática social pelo materialismo histórico dialético 

– Revista Enfermagem UERJ, (27) e42472, 2019 

 David, HMSL, Martínez-Riera JR. Crisis, austeridad y impacto para 

las enfermeras de Atención Primária en España y Brasil. Revista ROL 

de Enfermería v42(10), p.60-64 

 Pérez Jr EF, David HMSL. O poder em Foucault e a precarização do 

trabalho em enfermagem. Rev Enfermagem UERJ, 27 (1) e38527 

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  

 

 

 

  



 

GT de EPS 

 

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 EPS, EdpopSUS 

 Organização do currículo e plano do curso Educação Popular e Plantas 

Medicinais na Atenção Básica à Saúde 

Participação na 

organização de evento. 

Encontro Estadual Preparatório para o VI Encontro Nacional de 

Saúde: Educação Popular Sempre viva, 14 e 15 de novembro de 2019, 

na EPSJV, Fiocruz, RJ.  

 Mostra do EdpopSUS Rio de Janeiro 

  

Participação em projetos de 

extensão 

Educação popular: semeando o cuidado e fortalecendo o direito à 

saúde (Projeto com recurso de Emenda Parlamentar de 

desenvolvimento de experiências de EPS e construção de hortas 

comunitárias e caseiras com plantas medicinais da região Serrana, Rio 

de Janeiro. 

  

  



Participação em projetos de 

pesquisa 

Saberes da experiência: sistematização do Curso de Aperfeiçoamento 

em EPS (CAAE 70731217.0.0000.5241) 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Uma análise das potencialidades e limites das práticas integrativas e 

complementares de saúde na construção do cuidado em saúde no SUS  

(Orientação de monografia de conclusão do curso de especialização 

em saúde pública, ENSP/Fiocruz)  

 

A clínica no âmbito da biopolítica e o processo de medicalização da 

vida  (Orientação de monografia de conclusão do curso de 

especialização em saúde pública, ENSP/Fiocruz).  

 

História e medicalização da sexualidade (Orientação de monografia 

de conclusão do curso Técnico em Gerência em Saúde 

(EPSJV/Fiocruz) 

 

  

  

Produções e publicações: Artigo: 

 

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. Debates Insubmissos, v. 2, p. 48-59, 2019. 

 

Resumo publicado em anais de Congresso: 

 

NESPOLI, G.. A educação popular e o despertar da participação 

social e popular. In: 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas na Saúde, 2019, João Pessoa. Anais do 8º Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde, 2019. 
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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  

 

 

 

  



 

GT de EPS 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Maria Rocineide Ferreira da Silva 

Vinculação institucional 

atual: 

Universidade Estadual do Ceará 

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 

Facilitadora de grupos de discussão na Conferência de Saúde da regional  4 

/Fortaleza Ceará 

 

Facilitadora Conferência Livre de Educação Popular e Saúde/ Fortaleza 

 

Facilitadora e Delegada da Conferência Municipal de Saúde - Fortaleza 

  

  

Oferta de cursos: SILVA, F. R. F. ; SILVA, MRF . UMA VISÃO SISTÊMICA DE SAÚDE A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA, PROJETO PAULO FREIRE MAIS SAÚDE',. 2019. 

(Curso de curta duração ministrado). 

 

SILVA, MRF; ALENCAR, O. M. ; ANJOS, S. J. S. B. . OFICINA CLÍNICA 

AMPLIADA NO CUIDADO À PESSOA COM HANSENÍASE. 2019. (Curso de 

curta duração ministrado). 

 

SILVA, MRF; CAVALCANTE, A. S. P. . INTERPROFISSIONALIDADE NA 

SAÚDE: OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS E 

USUÁRIOS. 2019. (Curso de curta duração ministrado). 

 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

Encontro loco Regional da Rede Unida.diálogos rede Unida. 2019.Mossoró/RN 

 Seminário Desafios da produção acadêmica no campo da saúde coletiva. 

Fortaleza/CE 

  

Participação em projetos de 

extensão 

Coordenadora projeto de extensão “Comunidade Universitária em Ação – 

COMUNA” 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

CARTOGRAFIA DOS ESTÁGIOS E VIVÊNCIAS NA REALIDADE DO SUS: 

A PRODUÇÃO DE DESEJOS E SENTIDOS 

  

  

http://lattes.cnpq.br/6463145896403157
http://lattes.cnpq.br/6463145896403157


Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Orientação Dissertação de mestrado 

MAYANA DE AZEVEDO DANTAS. O ?APRENDIZADO SENTIDO NO 

CORPO, UMA POTÊNCIA DE CUIDADO, ESCUTA E CURA?: a 

(trans)formação dos educadores populares do EdPopSUS Ceará. 2019. Dissertação 

(Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Estadual do Ceará, . Orientador: 

Maria Rocineide Ferreira da Silva 

Orientação  Monografia de especialização 

Mayana de Azevedo Dantas. Espaço Ekobé em reconstrução: diálogo entre 

educação popular e permacultura na perspectiva da promoção da saúde. 2019. 

Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Promoção e vigilância em saúde, 

ambiente e trabalho) - Fundação Oswaldo Cruz. Orientador: Maria Rocineide 

Ferreira da Silva. 

 

Orientação Monografias de Graduação 

Jamille Rolim Canuto. Aleitamento Materno e imprensa: análise de notícias em 

jornal de grande circulação na cidade de fortaleza. 2019. Trabalho de Conclusão 

de Curso. (Graduação em Enfermagem) - Universidade Estadual do Ceará. 

Orientador: Maria Rocineide Ferreira da Silva. 

 

Alana Kelly Áfio Caetano. Sífilis e imprensa: análise de notícias em um jornal de 

grande circulação no estado do Ceará, no período de 2013 a 2018. 2019. Trabalho 

de Conclusão de Curso. (Graduação em Enfermagem) - Universidade Estadual do 

Ceará. Orientador: Maria Rocineide Ferreira da Silva. 

 

  

  

Produções e publicações:  

artigos CASTRO JUNIOR, A. R. ; ABREU, L. D. P. ; LIMA, L. L. ; ARAUJO, A. F. ; 

TORRES, R. A. M. ; SILVA, M. R. F. da . Consulta de Enfermagem no cuidado 

ambulatorial às juventudes. Revista de Enfermagem UFPE on line, v. 13, p. 1157-

1166, 2019. 

 

CASTRO JUNIOR, A. R. ; ARAUJO, A. F. ; ABREU, L. D. P. ; TORRES, R. 

Augusto. M. ; SILVA, Lucilane Maria Sales da ; MARINHO, M. N. A. S. B. 

; FERREIRA DA SILVA, MARIA ROCINEIDE . Conceptual map: a reflective 

analysis about adolescence, youth, and youths and its implications in the nursing 

schedule. International Journal of Development Research, v. 09, p. 27889-27893, 

2019. 

 

CRUZ, PEDRO ; FERREIRA DA SILVA, MARIA ROCINEIDE ; PULGA, 

VANDERLEIA LAODETE . EDITORIAL - A EPS NA ATUALIDADE: OS 

CAMINHOS E OS DESAFIOS DE SEU GT NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO). TEMAS EM EDUCACAO, v. 28, p. 138-

149, 2019. 

 

PEREIRA, THAYZA MIRANDA ; SILVA, Lucilane Maria Sales da ; DIAS, 

MARIA SOCORRO DE ARAÚJO ; MONTEIRO, LORENA DIAS ; Silva, Maria 

Rocineide Ferreira da ; ALENCAR, OLGA MARIA DE . Temporal trend of 

leprosy in a region of high endemicity in the Brazilian Northeast. REVISTA 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, v. 72, p. 1356-1362, 2019. 

 

ANJOS, SAIWORI DE JESUS SILVA BEZERRA DOS ; Silva, Maria Rocineide 

Ferreira da ; BANDEIRA, MIRELLE VARELA RODRIGUES ; FERREIRA 

JUNIOR, ANTONIO RODRIGUES ; BELARMINO, ADRIANO DA COSTA . 

Colaboración interprofesional para el seguimiento odontológico prenatal en 

atención primaria de la salud. Salud Colectiva , v. 15, p. e2224, 2019. 

 

SOUZA, EDUARDO CARVALHO DE ; CASTRO JÚNIOR, ANDRÉ RIBEIRO 

DE ; CAVALCANTE, ANA SUELEN PEDROZA ; TORRES, RAIMUNDO 

http://lattes.cnpq.br/0607966051343374
http://lattes.cnpq.br/0607966051343374
http://lattes.cnpq.br/0607966051343374
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AUGUSTO MARTINS ; Silva, Maria Rocineide Ferreira da . Projeto Vivências 

e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde: linha de fuga na formação em 

saúde para uma atuação na saúde coletiva. SAÚDE EM DEBATE, v. 43, p. 897-

905, 2019. 

 

ARAÚJO, ARETHA FEITOSA DE ; CASTRO JÚNIOR, ANDRÉ RIBEIRO DE ; 

FREITAS, MARIA CÉLIA DE ; PEREIRA, Maria Lúcia Duarte ; RODRIGUES, 

DAFNE PAIVA ; TORRES, R. Augusto. M. ; SILVA, M. R. F. da ; 

MARINHO, MIRNA NEYARA ALEXANDRE DE SÁ BARRETO . Jovens em 

web rádio: representações sociais sobre papiloma vírus humano. Revista de 

Enfermagem UFPE on line, v. 13, p. 1-9, 2019. 

 

CASTRO JUNIOR, A. R. ; SILVA, M. A. O. ; SILVA, M. R. F. da . Promovendo 

Educação em Saúde com adolescentes: estratégia didática e experiência discente. 

REVISTA SAÚDE EM REDES, v. 5, p. 175-184, 2019. 

 

CASTRO JÚNIOR, ANDRÉ RIBEIRO ; PAULA SANTOS, MARCOS 

AUGUSTO ; RIBEIRO, FERNANDA CLARA DA SILVA ; SANTOS, ISADORA 

CATUNDA ; FELÍCIO, JOSÉ ROGÉRIO ; FERREIRA DA SILVA, MARIA 

ROCINEIDE . Habitando territórios: construções e desconstruções na educação em 

saúde sobre a sexualidade junto a adolescentes. Brazilian Journal of Health Review, 

v. 2, p. 4710-4718, 2019. 

 

DO LAGO, PAMELA NERY ; DE SOUSA, ALBERTINA ANTONIELLY 

SYDNEY ; RODRIGUES, DAFNE PAIVA ; DA SILVA, MARIA ROCINEIDE 

FERREIRA ; DE MESQUITA, NAYARA SOUSA . A atenção primária em saúde 

como fonte de apoio social a gestantes adolescentes. ENFERMAGEM BRASIL, v. 

18, p. 75, 2019. 

 

Capítulos de livros TORRES, J. D. M. ; SILVEIRA, G. M. ; ABREU, L. D. P. ; TORRES, R. A. M. 

; SILVA, M. R. F. da . Analise dos saberes e dizeres de jovens escolares sobre o 

uso de álcool e outras drogas. In: Ivanio Dickmann. (Org.). Vozes da Educação. 

2ed.Sao Paulo: Dialogo Freiriano, 2019, v. 1, p. 55-66. 

 

MOREIRA, M. A. ; AZEVEDO, E. S. ; FIGUEIRO, R. K. S. ; SILVA, M. R. F. 

da . A saúde em processo no coração do Rio Solimões: Município de Tefé. In: Maria 

Adriana Moreira; Renata Figueiró; Alcindo Antônio Ferla; Júlio Cesar 

Schweickardt. (Org.). ducação permanente em saúde em Tefé/AM: qualificação do 

trabalho no balanço do banzeiro. 1ed.Porto Alegre: Editora Rede Unida, 2019, v. 1, 

p. 32-42. 

 

AZEVEDO, E. S. ; LOPES, K. E. F. ; SOUZA, L. S. ; SOUZA, M. A. L. ; 

FIGUEIRO, R. K. S. ; SILVA, M. R. F. da . Educação Permanente em Saúde em 

Tefé: construção de uma política para produção de encontros no trabalho em saúde. 

In: Maria Adriana Moreira; Renata Figueiró; Alcindo Antônio Ferla; Júlio Cesar 

Schweickardt. (Org.). Educação permanente em saúde em Tefé/AM: qualificação 

do trabalho no balanço do banzeiro. 1ed.Porto Alegre: Rede Unida, 2019, v. 1, p. 

43-65. 

 

SILVA, M. R. F. da; SILVA, L. M. S. ; MARINHO, M. N. A. S. B. ; ALENCAR, 

O. M. ; CAVALCANTE, A. S. P. ; PEREIRA,T.M. . A importância dos gestores de 

enfermagem na defesa do sistema único de saúde. Programa de Atualização em 

Enfermagem Gestão. 1ed.Porto Alegre: Artmed/Panamericana Editora Ltda., 2019, 

v. 2, p. 37-59. 

 

Outras atividades:  

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

Livros e materiais escritos  
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Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

Pesquisa: 
Cartografia dos estágios e vivências na realidade do sus: a produção de desejos e 

sentidos 

Projeto de extensão:  

“Comunidade Universitária em Ação – COMUNA” 

 

 

  



 

GT de EPS 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: SONIA ACIOLI 

Vinculação institucional 

atual: 

Prof. Associada Faculdade de Enfermagem da UERJ 

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: 

- Professora da Sub-Área de Políticas de Saúde – graduação em 

Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UERJ 

 - Prof. Permanente dos cursos de mestrado e doutorado da Pós-

Graduação em Enfermagem da UERJ: 

 - PRODUÇÃO SOCIAL E PSICOSSOCIAL DA SAÚDE E DA 

ENFERMAGEM – curso de Mestrado 
- POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SAÚDE E TECNOLOGIAS DE 

TRABALHO EM SAÚDE COLETIVA E ENFERMAGEM – cursos de 

Mestrado e Doutorado 

  

Participação na 

organização de evento. 

26 Pesquisando em Enfermagem - 13 a 17/05 – EEAN/UFRJ 

20 Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem – SENPE 

1 Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem – SINPE –  

24 a 28 de junho de 2019  ABEn/CAPES/CNPq 

II Seminário de Integração Ensino – Serviço – 09/10 – ENF/UERJ 

  

  

Participação em projetos de 

extensão 

A Enfermagem em Saúde Pública e a Prática Educativa: uma 

experiência a nível local 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE: CONSTRUÇÃO DE PROJETOS 

EMANCIPATÓRIOS NUMA PERSPECTIVA COMPARADA ENTRE 

RIO DE JANEIRO, COIMBRA e ALICANTE Financiamento: Bolsa de 

Produtividade em Pesquisa – PQ 2 CNPq e Prociencia UERJ - Coordenação 

 A enfermagem na Atenção Primária à Saúde em perspectiva comparada 

entre Brasil e Espanha: conjunturas de crise e impactos na saúde e no 

trabalho – Participação na equipe 

  



Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Glaucia Bohusch. Práticas do Enfermeiros no atendimento à demanda 

espontânea em equipes de saúde da famíliano município do Rio de Janeiro. 

2019. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Enfermagem) - Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior. Orientador: Sonia Acioli de Oliveira. 

 

 Flavia Pedro dos Anjos Santos. Práticas de cuidado do Enfermeiro da 

Atenção Primária à Saúde e sua interface com a formação profissional. 

2019. Tese (Doutorado em Doutorado em Enfermagem) - Faculdade de 

Enfermagem da UERJ, Orientador: Sonia Acioli de Oliveira.  

 

Lucimara Alves Silva. Saberes de usuários com diagnóstico de hanseníase 

na Atenção Primária à Saúde. 2019. Tese (Doutorado em Curso de 

Mestrado e Doutorado da UERJ) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Orientador: Sonia Acioli de Oliveira.  

 

Produções e publicações: 2.  
KOOPMANS, F. F. ; DAHER, Donizete Vago ; SABÓIA, Vera 

Maria ; RIBEIRO, C. ; ACIOLI, S. ; C. Silvestrini . Living on the 

streets: An integrative review about the care for homeless people. 

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, v. 72, p. 211-220, 

2019.  

 

ARAUJO, M. C. C. ; ACIOLI, S. ; NETO, M. ; DIAS, J. R. ; 

BOHUSCH, G. . Aspectos éticos no uso dos protocolos como 

potencializadores das práticas dos enfermeiros na Atenção Primária. 

SAÚDE COLETIVA (BARUERI), v. 09, p. 1077-1083, 2019.  

 

SOUZA, L. A. ; DEPRET, D. G. ; GOULART, R.R ; NETO, M. ; 

ACIOLI, S. ; RAFAEL, R. M. R. . A atenção primária na 

perspectiva de usuários de um hospital universitário. NURSING 

(SÃO PAULO), v. 22, p. 2844-2847, 2019.  

NOGUEIRA, IARA SESCON ; ACIOLI, Sonia ; CARREIRA, 

LIGIA ; BALDISSERA, VANESSA DENARDI ANTONIASSI . 

Atenção ao idoso: práticas de educação permanente do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família. REVISTA DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA USP , v. 53, p. 1-9, 2019.  

 

GERALDO, M. C. H. M. ; FERREIRA, V. A. ; FREIRE, M. A. M. ; 

DIAS, J. R. ; MELLO, A. S. ; ACIOLI, S. . Popular Education 

Policy: practices in the Family Health Strategy. Revista de 

Enfermagem UFPE on line, v. 13, p. e243335, 2019.  

 

 

Martins, Amanda de Lucas Xavier ; ACIOLI, S. . Crise e 

enfermagem na atenção primária: notas da prática social pelo 

materialismo histórico dialético. REVISTA ENFERMAGEM UERJ, 

v. 27, p. e42472, 2019.  

 

Outras atividades:  

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

http://lattes.cnpq.br/7857772205627304
http://lattes.cnpq.br/7909961730537284
http://lattes.cnpq.br/7857772205627304
http://lattes.cnpq.br/7909961730537284
http://lattes.cnpq.br/7857772205627304
http://lattes.cnpq.br/4359379737404230
http://lattes.cnpq.br/7857772205627304
http://lattes.cnpq.br/7857772205627304
http://lattes.cnpq.br/7857772205627304


Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

 

 

 

  



 

GT de EPS 

 

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 da Comissão 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 2019:  

1) Articulação com o executivo para  formalização legal em 

Ato do Secretário de Saúde de nomeação da Comissão 

Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e EPS, 

publicado em fevereiro de 2019.  

2) 3ª turma do EdPopSUS; 

3) 1 Turma Curso de Auriculoterapia âmbito regional - DRS 

(parceria UFSCar, Ministério da Saúde e Universidade 

Federal de Santa Catarina).  

4) Mostra Itinerante de Educação Popular e Saúde; 

5) Captação de verba por ementa parlamentar Dep Ivan Valente 

no valor de R$500.000,00. 

6) Inauguração do Espaço de Cultivo de Plantas Medicinais  

7) Aprovação no Edital Público “Farmácia Viva” (Ministério da 

Saúde) com R$450.000,00 (3 anos) para implantação desse 

programa no município de São Carlos. Já como parte deste 

projeto, a comissão inaugurou em 2019 o Espaço Municipal 

de Cultivo de Plantas Medicinais.  

8) Participação na Conferência Municipal de Saúde que aprovou 

deliberações voltadas para as PICs e EPS no município, entre 

elas, implementar e fortalecer as Politicas Nacionais de PICs 

e EPS; implantar e fortalecer as PICs e a EPS de acordo com 

a Lei Municipal e as Políticas Nacionais; ampliar o 

investimento nas 3 esferas de governo para implantação das  

Politicas Nacionais de PICs e de EPS ;  promover ações de 

EPS.  



9) Realização da IV Semana de Fitoterapia, com oficinas 

relacionadas a ervas medicinais, e debates sobre os desafios 

na implantação da Política Municipal de PICs e EPS.  

Oferta de cursos: a) Coordenadora pedagógica da 3ª turma de São Carlos no curso 

Nacional de “Aperfeiçoamento em Educação Popular e Saúde”, 

promovido pelo Ministério da Saúde.  

Com 25 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.   

 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 10  concluintes. 

Participação na 

organização de evento. 

a)Mostra Municipal Itinerante de Educação Popular e Saúde; 

realizada em Unidade de Saúde da Família, com organização dos 

educadores do EdPopSUS. Houve oficinas, debates, atendimento em 

PICs e inauguração de horta de ervas medicinais na Unidade.  

 b) IV Semana Municipal de Fitoterapia, com oficinas relacionadas a 

ervas medicinais, e debates sobre os desafios na implantação da 

Política Municipal de PICs e EPS. Com participação total, somando-

se todas as atividades, de 270 pessoas 

Participação em projetos de 

extensão 

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) 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: 

Tese de doutorado “Cantos, danças, rodas e resistência na Comunidade Coral Trovadores do 

Vale”de Pedro Augusto Dutra de Oliveira. Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Universidade Federal de São Carlos. 

Produções e publicações:  

Outras atividades: Consultora ad hoc de revistas: 

a)Revista Eletrônica em Educação do PPGE- UFSCar 

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 

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 

de artigos, capítulos de livros, relatórios de Iniciação Científica, Dissertações e 

Teses além de vídeos e fotos.  

 

 

 

  



 

GT de EPS 

 

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 EPS do Estado do Rio de Janeiro 

Grupo Comunitário de Referência Rio de Janeiro no World Mosquito 

Program, Fundação Oswaldo Cruz 

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

saúde, profissionais do sistema de garantia de direitos e organizações 

não-governamentais 

Oficina Educação Ambiental e Arte e Cultura 

Oficina EPS 

Participação na 

organização de evento. 

Conferência Livre de EPS do Estado do Rio de Janeiro, com 

representação na Conferência Nacional de Saúde 

VII Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade 

Participação em projetos 

de extensão 

Abordagens dos Direitos Humanos na Saúde (IESC/UFRJ) 

Inovando práticas de prevenção e promoção da saúde a partir da 

análise local de vulnerabilidades à saúde, no contexto do vírus Zika 

(IESC/UFRJ) 

Crianças e adolescentes em situação de rua e acolhimento 

institucional: construindo estratégias de territorialização afetiva 

(ISC/UFF) 

Participação em projetos 

de pesquisa 

Tecnologia social para educação em saúde no contexto Zika 

(IESC/UFRJ) 

Participatory mosquito control intervention using students as drivers 

of change: cocreation of school-based curriculum through community 

involvement (University of Copenhagen; State University of 

Zanzibar) 

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

- 



Produções e publicações: SILVA, N. E. K. e; PARO, C. A.; SILVA, M. V. da. Terapia 

comunitária integrativa como tecnologia social: avanços e desafios. 

Temas em Educação (UFPB), v. 28, p. 150-170, 2019. 

PARO, C. A.; MATTOS, C.; SARAPECK, H. Por um teatro em todos 

os cantos, por um teatro de todos nossos cantos: uma entrevista com o 

GESTO - Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido. CADERNOS DO 

GIPE-CIT (UFBA), v. 23, p. 7-21, 2019. 

SILVA, N. E. K.; SILVA, M. V.; PARO, C. A. Dos focos 

domésticos à violência no território. Uma proposta de educação em 

saúde para análise de vulnerabilidades territoriais às arboviroses In: 

E-vigilância (Comunicação Oral) 

SILVA, N. E. K.; SILVA, M. V.; PARO, C. A.; PAULO, M. D. 

Comunicação científica: da divulgação ao engajamento científico. In: 

8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(Comunicação Oral) 

SILVA, N. E. K.; SILVA, M. V.; PARO, C. A. Desafios a uma 

prática crítica e problematizadora na educação permanente em saúde. 

In: 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(Comunicação Oral) 

SILVA, N. E. K.; SILVA, M. V.; PARO, C. A. Extensão e EPS: 

desafios à construção de inéditos viáveis. In: 8º CBCSHS 

(Comunicação Oral) 

VALÉRIO, I. D.; VELASCO, S. R. M.; PARO, C. A. 

Problematizando o cuidado em saúde mental em rede: reflexões e 

proposições a partir de uma vivência em uma cidade do Paraná. In: 

8º CBCSHS (Comunicação Oral) 

VELASCO, S. R. M.; VALÉRIO, I. D.; PARO, C. A. Percursos e 

desafios no enfrentamento da epidemia de HIV/aids em Curitiba/PR: 

reflexões a partir de uma vivência prática. In: 8º CBCSHS 

(Comunicação Oral) 

PARO, C. A. Tecnologia social para educação permanente em saúde 

de agentes comunitários de saúde e de vigilância em saúde no 

contexto das arboviroses. In: XXXV Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (Comunicação Oral) 

PARO, C. A. et al. Teatro do Oprimido: cenas e sonhações para a 

reconstrução das práticas de cuidado da/na/com a infância. In: VII 

Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade 

(Comunicação Oral) 

HAUN, J. P. C. A. et al. Narrativas: como me vejo na universidade? 

In: 10ª SIAC - Semana de Integração Acadêmica da UFRJ  

(Comunicação Oral) 

PARO, C. A.; VENTURA, M.; SILVA, N. E. K. Narrativas coletivas 

projetivas: relato de experiência em educação. In: Seminário 

Internacional Narrativas em Saúde (Pôster) 

PARO, C. A. CEPIA’s mHealth Project Digital Technologies: 

empowering youth on reproductive and sexual health. In: 

Symposium: Reaching the hard-to-reach - Sexual and reproductive 

health and rights in rural populations (Pôster) 

MONTEIRO, V.; PARO, C. A.; VENTURA, M.; SILVA, N. E. K. A 

importância da participação nas ações de educação em saúde, no 



contexto do zika vírus. In: 10ª SIAC - Semana de Integração 

Acadêmica da UFRJ  (Pôster) 

PARO, C. A. Teatro do Oprimido: cenas e sonhações para a 

reconstrução das práticas de cuidado da/na/com a infância. In: 

Encontro “É preciso uma cidade inteira para cuidar de uma criança!”: 

Conexões e Afetos (Oficina) 

PARO, C. A. Teatro do Oprimido, opressões de gênero e cuidado. 

In: I Semana Saúde do Estudante (Oficina) 

HAUN, J. P. C. A. et al. Grupo Balint. In: 10ª SIAC - Semana de 

Integração Acadêmica da UFRJ (Oficina) 

MESQUITA, L. G. et al. Performance artística e narrativa abordando 

a violência obstétrica na visão do estudante de medicina.  In: 10ª 

SIAC - Semana de Integração Acadêmica da UFRJ  (Performance 

artística) 

AMARAL, L. L. S. H. et al. Dança a subjetividade na formação em 

saúde.  In: 10ª SIAC - Semana de Integração Acadêmica da UFRJ  

(Performance artística) 

Outras atividades: Realização de Doutorado Sanduíche junto à Seção de Saúde Global da 

Universidade de Copenhagen, Dinamarca, de setembro de 2019 a 

fevereiro de 2020 

Parecerista da Revista de Educação Popular (UFU) 

Membro da Associação Científica Grupo de Estudos em Teatro do 

Oprimido (GESTO) 

Membro do Núcleo Rio de Janeiro da Articulação Nacional de 

Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (ANEPS-RJ) 

Participação no Harvard-Brazil Public Health Collaborative Field 

Course durante o mês de janeiro promovido pelo David Rockefeller 

Center for Latin American Studies (DRCLAS), Harvard University, 

com o desenvolvimento do trabalho de conclusão “Promoting 

Community Engagement to Improve Dengue Vector Control in 

Paranaguá, Paraná, Brazil” 

Participação no Curso Online Aberto e Massivo em Pesquisa de 

Implementação, ministrado pelo Programa Especial para Pesquisa e 

Treinamento em Doenças Tropicais (TDR) da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), apresentando como trabalho de conclusão de curso 

projeto que tem desenvolvido na tese de doutorado 

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 

Relatório Final Conferência Livre de EPS do Estado do Rio de Janeiro, com representação na 

Conferência Nacional de Saúde 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1IaHeFfgvRL_ulAqFpYcGg2odWz_gviPR/view?fbclid=IwAR0Zfd43Caf1_SKyfTphx0Z-ctLUtKiC0YgCoVJsF66UjyqdTTd_Zw7rZJM
https://drive.google.com/file/d/1IaHeFfgvRL_ulAqFpYcGg2odWz_gviPR/view?fbclid=IwAR0Zfd43Caf1_SKyfTphx0Z-ctLUtKiC0YgCoVJsF66UjyqdTTd_Zw7rZJM


 

GT de EPS 

 

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 em Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde 

  

  

Participação na 

organização de evento. 

- VI Jornada Universitária da Reforma Agrária no Estado do Rio de 

Janeiro 

- Seminário Universidade em Movimento: Diálogos entre 

Universidades e Movimentos Sociais (UNIRIO). 

- Seminário “PNPICS: Análises e Perspectivas de Aplicação das 

Práticas Integrativas e Complementares no Cenário Brasileiro”. 

  

  

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”. 
“A Pesquisa Emancipatória sobre o papel do Hospital Comunitário e o 

cuidado à pessoas com doenças crônicas”. 



  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

- TCC graduação: “Enfermagem frente às ações de EPS: uma revisão 

integrativa. 

- TCC graduação: “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). 

  

  

Produções e publicações: ALBUQUERQUE, C.P. & outros     Cartografando territórios em que 

se vive: percursos para uma formação médica com a perspectiva do 

cuidado nas diversidades. Anais do VIII Congresso Brasileiro de 

Ciências Sociais e Humana na Saúde. João Pessoa: ABRASCO, 2019. 

  

  

Outras atividades:  

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

Livros e materiais escritos  

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

“Uni-di-versidades” curta selecionado no edital Cinema e Mulher 

Negra da Casa das Pretas (Rio de Janeiro) 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

Vide acima. 

Coordenação do Núcleo Multidimensional Observatório de Políticas, 

Cuidado e Educação na Saúde (NOPCES) 

 

  



 

GT de EPS 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Luanda de Oliveira Lima 

Vinculação institucional 

atual: 

Doutoranda em Saúde da Mulher e da Criança (Saúde Coletiva) do 

Instituto Fernandes Figueira – IFF/Fiocruz 

Pesquisadora 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 

Membro do Comitê de EPS do Estado do Rio de Janeiro 

  

  

Oferta de cursos: Curso de aperfeiçoamento em EPS – EdPopSUS II. 

 Curso de qualificação profissional Educação, participação popular e 

direito à saúde. 

 Oficina EPS para a Residência Multiprofissional. 

 Trabalho de Integração: EPS (componente curricular dos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio da EPSJV). 

Participação na 

organização de evento. 

Conferência Livre de EPS do Estado do Rio de Janeiro, com 

representação na Conferência Nacional de Saúde, em 16 de maio de 

2019, no Rio de Janeiro/RJ. 

 Seminário Educação Popular Sempre Viva: Construindo novos 

caminhos. Encontro estadual preparatório para o VI Encontro 

Nacional de Educação Popular e Saúde, 14 e 15 de novembro de 2019, 

na EPSJV/Fiocruz - RJ. 

 Em defesa da vida: mulheres atingidas bordando a resistência. 

Exposição de painéis confeccionados por mulheres atingidas por 

barragens do Vale do Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu (RJ). Os 



painéis utilizam uma técnica de bordado surgida no Chile durante a 

ditadura militar (Arpilleras), 22 a 26 de outubro de 2019, Museu da 

Vida/Fiocruz. 

 Oficina - Pré-Congresso - EPS - Debatendo os Rumos para 

Participação Popular no SUS. 8º Congresso Brasileiro de Ciências 

Sociais e Humanas na Saúde, João Pessoa/PB, set 2019. 

 Fórum - Pré-Congresso - Ciências Sociais e Humanas e Saúde: Qual 

o Papel desses Profissionais na Saúde Coletiva? 8º Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde, João 

Pessoa/PB, set 2019. 

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 EPS (CAAE 70731217.0.0000.5241) 

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

 

  

Produções e publicações: Trabalho completo publicado em anais de Congresso: 

 

LIMA, L. O. Reflexões sobre a saúde da mulher: discutindo a 

emergência de outras medicinas. In: Anais do 19º Congresso 

Brasileiro de Sociologia. 19º Congresso Brasileiro de Sociologia, 

Florianópolis/SC, jul 2019. 

 

LIMA, L. O. Da ginecologista à curandeira: reflexões sobre 

“Ginecologia Natural” e (re)construção de saberes. In: Jean Segata, 

Ceres Gomes Victora (Orgs.). Antropologias do sul: anais da XIII 

Reunião de Antropologia do Mercosul [recurso eletrônico]. Porto 

Alegre: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -UFRGS, 2019. 

 

 Resumo publicado em anais de Congresso: 



 

LIMA, L. O.; CORBO, A. D. EdPopSUS e a construção de saberes, 

memórias e lutas a partir do território. In: Anais do 8º Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde, 8º Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde, João Pessoa/PB, 

set 2019. 

 

LIMA, L. O.; BONAN, C.; GAUDENZI, P. O cuidado de si como 

estratégia coletiva de emancipação: os coletivos de Ginecologia 

Natural. In: Anais do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas na Saúde, 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas na Saúde, João Pessoa/PB, set 2019. 

  

Outras atividades: Trabalho apresentado em Congressos e Reuniões: 

 

LIMA, L. O. O cuidado de si como estratégia coletiva de 

emancipação: os coletivos de Ginecologia Natural. In: III Reunião 

de Antropologia da Saúde – Saúde, Movimentos Sociais e Direitos, 

Natal/RN, set 2019. 

 

LIMA, L. O.; BONAN, C.; GAUDENZI, P. Se conhecer para se 

curar: reflexões sobre Ginecologia Natural, biomedicalização e 

autonomia feminina. In: XXXII Congreso Internacional ALAS 

Perú 2019: Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una 

civilización de vida. Ciudad de Lima, Peru, dez 2019. 

 

LIMA, L. O.; BONAN, C.; GAUDENZI, P. Do espéculo ao banho de 

assento: reflexões sobre Ginecologia Natural e (re)construção de 

saberes. In: XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019: 

Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización 

de vida. Ciudad de Lima, Peru, dez 2019. 

 

 Mesa Redonda em Congresso: 

 

Transdisciplinaridade: Formação e Atuação do Profissional de 

Ciências Sociais no Campo da Saúde Coletiva. 8º Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde, João 

Pessoa/PB, set 2019. 

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


 

Formação em Saúde e Produção de Conhecimento na Perspectiva 

Freiriana 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas 

na Saúde, João Pessoa/PB, set 2019. 

 

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://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/educacao-

popular-direito-e-saude-epsjvfiocruz-inicia-curso-em-cachoeiras 

http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/educacao-

popular-em-saude-0 

http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/epsjv-inicia-

nova-turma-do-curso-de-educacao-popular-para-trabalhadores 

 

 

 

  

http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/educacao-popular-direito-e-saude-epsjvfiocruz-inicia-curso-em-cachoeiras
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/educacao-popular-direito-e-saude-epsjvfiocruz-inicia-curso-em-cachoeiras
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/educacao-popular-em-saude-0
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/educacao-popular-em-saude-0
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/epsjv-inicia-nova-turma-do-curso-de-educacao-popular-para-trabalhadores
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/acontece-na-epsjv/epsjv-inicia-nova-turma-do-curso-de-educacao-popular-para-trabalhadores


 

GT de EPS 

 

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 

- 

Oferta de cursos: III Curso de Formação em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde 

 

O ?III Curso de Formação em Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde? constitui atividade oferecida pelo Módulo 

MHA2/Medicina UFPB, em conjunto com a Unidade de Saúde da 

Família (USF) Vila Saúde e apoiado pelo programa de extensão 

"Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção 

Básica (PINAB)", o qual está vinculado ao Departamento de 

Promoção da Saúde/CCM e ao Departamento de Nutrição/CCM. Será 

realizado através de 8 encontros, entre 08 e 22/05/2019, no Salão 

Paroquial da Igreja São Lucas , situada na Rua Maria Lourdes de 

Marciano, na comunidade de Jardim Itabaiana, no Cristo Redentor, 

João Pessoa. O curso tem o objetivo constitui processos formativos 

que ampliem os conhecimentos dos atores sociais envolvidos no 

campo da saúde sobre práticas de cuidado centradas na integralidade, 

na humanização e no vínculo, como o Yoga, a Fitoterapia e a 

Homeopatia. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

dizem respeito à práticas de cuidado orientadas por uma visão 

holística, uma perspectiva ampliada e integradora de olhar o processo 

saúde e pela diversa amplitude de cuidados e por linguagens próprias 

aplicadas ao indivíduo durante o tratamento. Opõem-se à visão 

biologicista, fragmentada e hospitalocêntrica da saúde, o que 

beneficia a visão do ser em sua totalidade e rema na direção da 

integralidade e da humanização. Assim, tais sistemas buscam 

estimular a prevenção e a recuperação natural do corpo, com uma 

olhar ampliado do processo saúde-doença, possuindo uma especial 

atenção à escuta acolhedora, ao desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e à integração do indivíduo com o meio em que se 

insere.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 da saúde. 

 Curso de Saberes, Práticas e Vivências em Fitoterapia 

 

O ?Curso de Saberes, Práticas e Vivências em Fitoterapia? vem para 

oportunizar aos participantes a ampliação dos conhecimentos sobre o 

tema, bem como criar espaços de integração e de diálogos sobre 

experiências exitosas que se direcionem ao estabelecimento de 

práticas de cuidado integral e de qualidade de vida. Constitui atividade 

oferecida pelo Módulo MHA2/Medicina UFPB, em conjunto com a 

Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde e apoiado pelo 

programa de extensão "Práticas Integrais de Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica (PINAB)", o qual está vinculado ao 

Departamento de Promoção da Saúde/CCM e ao Departamento de 

Nutrição/CCM. Será realizado através de 6 encontros, na USF Vila 

Saúde, no bairro do Cristo Redentor, João Pessoa. 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 da saúde. Com essa iniciativa, espera-se fomentar 

as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no território em 

questão, especialmente considerando que existe uma Horta 

Comunitária, que precisa ser fortalecida e sua utilização 

potencializada para a promoção local da saúde. A Fitoterapia dize 

respeito a uma práticas de cuidado orientadas por uma visão holística, 

uma perspectiva ampliada e integradora de olhar o processo saúde e 

pela diversa amplitude de cuidados e por linguagens próprias 

aplicadas ao indivíduo durante o tratamento. Opõe-se à visão 

biologicista, fragmentada e hospitalocêntrica da saúde, o que 

beneficia a visão do ser em sua totalidade e rema na direção da 

integralidade e da humanização. 

 III Curso de Formação em Auriculoterapia aplicada à Atenção 

Primária à Saúde 

 

O ?III 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 (PINA), 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. 

 II Curso de Saberes, Práticas e Vivências em Fitoterapia 

 

O II Curso de Saberes, Práticas e Vivências em Fitoterapia vem para 

oportunizar aos participantes a ampliação dos conhecimentos sobre o 

tema, bem como criar espaços de integração e de diálogos sobre 

experiências exitosas que se direcionem ao estabelecimento de 

práticas de cuidado integral e de qualidade de vida. Constitui atividade 

oferecida pelo Módulo MHA2/Medicina UFPB, em conjunto com a 

Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Saúde e apoiado pelo 

programa de extensão "Práticas Integrais de Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica (PINAB)", o qual está vinculado ao 

Departamento de Promoção da Saúde/CCM e ao Departamento de 

Nutrição/CCM. Será realizado através de 10 encontros, no Salão 

Paroquial da Igreja São Pedro, na Comunidade Boa Esperança, no 

bairro do Cristo Redentor, João Pessoa. 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 da saúde. Com essa iniciativa, espera-se fomentar as Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde no território em questão, 

especialmente considerando que existe uma Horta Comunitária, que 

precisa ser fortalecida e sua utilização potencializada para a promoção 

local da saúde. A Fitoterapia dize respeito a uma práticas de cuidado 

orientadas por uma visão holística, uma perspectiva ampliada e 

integradora de olhar o processo saúde e pela diversa amplitude de 

cuidados e por linguagens próprias aplicadas ao indivíduo durante o 

tratamento. Opõe-se à visão biologicista, fragmentada e 

hospitalocêntrica da saúde, o que beneficia a visão do ser em sua 

totalidade e rema na direção da integralidade e da humanização. 

 Curso de Formação: Paulo Freire e o Cuidado em Saúde 

 

O ?Curso de Formação: Paulo Freire e o Cuidado em Saúde? é 

oferecido pelo programa de extensão ?Práticas Integrais de Promoção 

da Saúde e Nutrição na Atenção Básica? (PINAB) voltado à Ação 

Interdisciplinar de Apoio aos Movimentos e às Práticas de Educação 

Popular e Saúde na Paraíba, a partir de parceria com o Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE) através do Grupo de Pesquisa 

em Extensão Popular (EXTELAR) da Linha de Educação Popular. O 

Curso vem com a ideia de debater em rodas de conversa sob a 

perspectiva do livro base: ?Paulo Freire: uma vida entre aprender e 

ensinar? de Carlos Brandão, sendo intercalado em encontros para 

debater temas do livro e outros encontros mais lúdicos com a 

participação de projetos e movimentos sociais que constroem 

cotidianamente a aplicação da EPS.  O curso tem como objetivo, 

mediante o estudo e a pesquisa sobre o trabalho desenvolvido por 



Paulo Freire,  fortalecer espaços de formação de estudantes e de atores 

sociais na perspectiva da Educação Popular para formação crítica e 

política dos atores sociais inseridos na práticas de saúde, além da 

sensibilização e da mobilização para que novos protagonistas sejam 

capazes de atuar diante da conjuntura social na qual estão inseridos 

por meio da abertura de caminhos e possibilidades para emancipação 

e humanização nas práticas de saúde, passando a contribuir assim, 

para práticas de saúde mais autoconscientes direcionadas ao diálogo, 

à criatividade, ao vínculo afetivo, à criticidade e ao compromisso com 

os socialmente excluídos. 

 

 

IV Curso de Formação em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde 

 

O IV Curso de Formação em Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde constitui atividade oferecida pelo Módulo MHA2/Medicina 

UFPB, em conjunto com a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila 

Saúde e apoiado pelo programa de extensão "Práticas Integrais de 

Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica (PINAB)", o qual 

está vinculado ao Departamento de Promoção da Saúde/CCM e ao 

Departamento de Nutrição/CCM. Será realizado através de 10 

encontros, no Salão Paroquial da Igreja São Lucas, situada na Rua 

Maria Lourdes de Marciano, na comunidade de Jardim Itabaiana, no 

Cristo Redentor, João Pessoa. O curso tem o objetivo de constituir 

processos formativos que ampliem os conhecimentos dos atores 

sociais envolvidos no campo da saúde sobre práticas de cuidado 

centradas na integralidade, na humanização e no vínculo. As Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde dizem respeito à práticas de 

cuidado orientadas por uma visão holística, uma perspectiva ampliada 

e integradora de olhar o processo saúde e pela diversa amplitude de 

cuidados e por linguagens próprias aplicadas ao indivíduo durante o 

tratamento. Opõem-se à visão biologicista, fragmentada e 

hospitalocêntrica da saúde, o que beneficia a visão do ser em sua 

totalidade e rema na direção da integralidade e da humanização. 

Assim, tais sistemas buscam estimular a prevenção e a recuperação 

natural do corpo, com uma olhar ampliado do processo saúde-doença, 

possuindo uma especial atenção à escuta acolhedora, ao 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e à integração do indivíduo 

com o meio em que se insere.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 da 

saúde. 

Participação na 

organização de evento. 

8° CBCSHS da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) 

 

Participação como presidente da Comissão Organizadora Local, 

membro da Comissão Científica e membro da Comissão 

Organizadora Nacional. O 8o Congresso Brasileiro de CSHS foi 

sediado na UFPB. A ABRASCO é a entidade nacional mais 

importante da saúde pública e irá comemorar 40 anos durante o 

Congresso, tendo sido ator central na construção do SUS. Esse foi o 



segundo maior evento da saúde pública brasileira esse ano, após a 

Conferência Nacional de Saúde. Aconteceu entre os dias 26 e 30 de 

setembro de 2019, no Campus I da UFPB com previsão de 2.000 

participantes. O tema central do evento é “Igualdade nas diferenças: 

os enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e o 

SUS”. O Congresso foi organizado com uma metodologia inovadora 

para a valorização dos conhecimentos provenientes da experiência 

concreta dos diversos atores sociais e políticos envolvidos na luta pela 

saúde. A participação de trabalhadores de saúde, gestores e de 

integrantes de movimentos sociais foi não apenas incentivada, mas 

estimulada através de painéis, oficinas e relatos de experiências onde 

se evidenciem os atuais desafios sentidos por esses atores para a 

construção e a consolidação do SUS na perspectiva do tema central 

do evento. A discussão dessa temática se deu de uma maneira que 

integrasse saberes de várias ordens (pesquisadores, profissionais 

vivendo dilemas e iniciativas nos serviços, estudantes se deparando 

com o problema em sua formação, movimentos sociais, artistas com 

produções sobre o tema, dentre outros).  

Participação em projetos de 

extensão 

AÇÃO INTERDISCIPLINAR DE APOIO AOS MOVIMENTOS 

E ÀS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE NA 

PARAÍBA 

 

O projeto de extensão "Ação Interdisciplinar de Apoio aos 

Movimentos e às Práticas de Educação Popular e Saúde na Paraíba" 

se dedicará ao acompanhamento sistemático e ao desenvolvimento de 

ações junto a experiências no campo social que priorizem a Educação 

Popular (EP) como referencial pedagógico de relevância na 

construção de processos educacionais em trabalhos sociais, de forma 

articulada com a defesa e o aprimoramento do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Para tanto, esse projeto se estruturará em duas 

estratégias centrais de formação de atores sociais em EP e saúde e 

também buscará contribuir com o registro, a sistematização e a 

difusão das experiências dos ativistas populares no campo da saúde, 

em especial aqueles vinculados ao Movimento Popular de Saúde 

(MOPS) da Paraíba. Dentre as ações, será realizado um Curso de 

Formação sobre as concepções educativas de Paulo Freire e suas 

contribuições para a construção do cuidado em saúde, como também 

um Curso de Formação em EP para o Trabalho Social em 

Comunidades, o qual será desenvolvido no município de Jacaraú-PB, 

no Assentamento Novo Salvador. No que tange a sistematização das 

experiências, serão gravadas entrevistas em vídeo com ativistas da EP 

em saúde, com foco em suas narrativas acerca de suas trajetórias, lutas 

sociais, aprendizados, reflexões e saberes para a construção integral 

da saúde e a defesa do SUS. Dessa maneira, o Projeto tem como seu 

fundamento a formação crítica e política dos atores sociais que 

produzem práticas de saúde, além da sensibilização e da mobilização 

para que novos protagonistas sejam capazes de atuar diante da 

conjuntura social na qual estão inseridos por meio da abertura de 

caminhos e possibilidades para emancipação e humanização nas 

práticas de saúde, passando a contribuir assim, para práticas de saúde 



mais autoconscientes direcionadas ao diálogo, à criatividade, ao 

vínculo afetivo, à criticidade e ao compromisso com os socialmente 

excluídos. Espera-se que, tanto por meio dos processos educativos 

desenvolvidos, como pelo registro e sistematização das experiências, 

se consiga aprimorar o debate em torno da Educação Popular dentro 

do cenário da saúde e do trabalho social, na perspectiva do 

aprofundamento da concepção de saúde como direito e do cuidado em 

saúde como um agir essencialmente interdisciplinar e construído 

compartilhadamente pelo diálogo com os saberes e as práticas 

populares e sociais. 

 AÇÃO INTERDISCIPLINAR DE APOIO AOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS E ÀS PRÁTICAS DE EPS EM MUNICÍPIOS 

PARAIBANOS 

 

A Educação Popular (EP) vem constituindo um referencial 

pedagógico importante para a construção de processos educacionais 

em trabalhos sociais nos mais diferentes espaços e contextos, dentre 

os quais a área de saúde se destaca. Em experiências orientadas pela 

EP nos movimentos sociais e nos espaços do Sistema Único de Saúde 

(SUS), desvelam-se caminhos e possibilidades de exercícios de 

emancipação e de humanização nas práticas de saúde, através de 

metodologias que valorizam dimensões como cultura, criatividade, 

arte, vínculo afetivo, diálogo, compromisso com os socialmente 

excluídos e com pensamento crítico diante dos determinantes e 

condicionantes sociais do processo saúde/doença. O presente Projeto 

visa apoiar experiências educativas em saúde que se pautam pela EP 

junto a movimentos sociais atuantes em municípios do Estado da 

Paraíba, em especial nas cidades de Jacaraú, Nova Palmeira, Campina 

Grande. Esse apoio será promovido através de processos formativos, 

de subsídios a estudos e de estímulo ao registro, publicização e 

sistematização das ações e iniciativas desses movimentos sociais e 

suas práticas. Dessa forma, o Projeto constitui uma oportunidade de 

apoio da Universidade Federal da Paraíba aos movimentos e às 

práticas populares e de EPS na Paraíba, em especial o Movimento 

Popular de Saúde (MOPS) e a Articulação Nacional de Movimentos 

e Práticas de EPS (ANEPS) na Paraíba. O Projeto em tela deverá atuar 

com quatro frentes: a) promoção de cursos de formação para o 

aprimoramento teórico-metodológico de atores sociais na pedagogia 

freiriana, destinado aos protagonistas de diferentes experiências e 

movimentos sociais da Paraíba; b) editoração de uma publicação com 

textos oriundos de experiências de EPS vinculadas ao MOPS e a 

ANEPS na Paraíba (visando publicização, difusão e sistematização 

dessas iniciativas); c) produção de vídeos com entrevistas com os 

protagonistas das experiências, movimentos e práticas em EPS 

envolvidos, visando a socialização gratuita de sua trajetória para 

atores com desejo de aprimorarem estudos, pesquisas e ações no 

campo; d) realização de um estágio de vivência em comunidades, em 

parceria com o Projeto "Estágio Nacional de Extensão em 

Comunidades (ENEC)" do Programa Interdisciplinar de Ação 

Comunitária (COPAC/PRAC/UFPB), com a inserção de estudantes 



da UFPB e de outras instituições de ensino superior (inclusive de 

outros estados do país) em comunidades e experiências dos 

movimentos e grupos populares articulados ao projeto, desde que 

venham mantendo trabalhos sociais de relevância na perspectiva da 

EP. Com isso, o Projeto visa articular e integrar as diversas iniciativas 

e experiências de EP em saúde na Paraíba, o que se dará através de 

espaços formativos e da difusão de informações e do 

compartilhamento de publicações e materiais pedagógicos. Espera-se 

qualificar e ampliar as inciativas em EPS nos movimentos sociais e 

nos serviços do SUS no Estado, estimulando a EP como expressão da 

construção de caminhos e novas práticas de saúde, de maneira 

integrada com os espaços do SUS e comprometida com a formação de 

trabalhadores para atuação com postura ético-política humanística, 

interdisciplinar e participativa, sobretudo no que se refere à 

valorização dos saberes e práticas populares em saúde. 

 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. 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 

Movimentos Sociais e Práticas Populares de Saúde na Paraíba: 

sistematização de 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. Nessa direção, a 

EPS (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 EPS (PNEPS-SUS) pelo Ministério da Saúde em 2013 traz 

potencialidades e desafios para o agir desses movimentos e práticas 

diante do SUS (BRASIL, 2013). Há cerca de 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. 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 e experiências 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 na Paraíba para o pensamento brasileiro em 

Saúde Coletiva e para o desenvolvimento de ações sociais e de 

políticas públicas. A estratégia essencial de operacionalização da 

pesquisa constituirá de entrevistas estruturadas e individuais 

(MINAYO, 2008), tendo como pressuposto a garantia ao participante 

da possibilidade de, em cada tópico, discorrer com liberdade, 

tranquilidade e profundidade, com respostas livres (LIMA, 

ALMEIDA E LIMA, 1999; MANZINI, 1991). O corpo de 

entrevistados será composto por 20 (vinte) integrantes de movimentos 

sociais (sete), de práticas populares de saúde (sete) e de experiências 

de EPS (seis) na Paraíba. O critério utilizado para inclusão, de modo 

geral, deverá envolver aquelas pessoas que tenham papel histórico 



reconhecido no sentido de suas reflexões e ideias no campo. O 

material resultante deverá ser organizado para a produção de dois 

tipos de materiais - um caderno com a descrição e identificação das 

experiências levantadas a partir dos depoimentos; e um conjunto de 

artigos de cunho reflexivo, enfocando especificamente as 

potencialidades e os desafios dessas experiências para o cuidado, para 

a formação e para a participação em saúde. A análise crítica das 

entrevistas será desenvolvida da seguinte forma: a) transcrição 

integral do gravação; b) focalização (busca por núcleos de significado 

presentes nas falas que interajam com a pergunta de pesquisa em seus 

objetivos específicos e geral); c) discussão (inserção aplicada dos 

diferentes núcleos de sentido encontrados no desenvolvimento de 

reflexões e assertivas do estudo, dialogando com as hipóteses 

previamente formuladas e os estabelecimentos teóricos firmados). 

Essa análise concorrerá para a construção de sínteses, a partir da 

interpretação pontual de cada dado e de sua correlação com os demais, 

propiciando compreensões do conjunto de dados oriundos na 

pesquisa. A perspectiva de análise desenvolvida no decorrer desta 

pesquisa consistirá da dialética (HOLLIDAY, 2006). Acredita-se que 

esse estudo terá o papel de empreender uma análise crítica das 

potencialidades e dos desafios dos movimentos sociais e das práticas 

populares em saúde, nas suas várias realizações, tanto enquanto 

prática pedagógica, como enquanto ação de cuidado e enquanto 

processo de trabalho social, se desenvolveu no Estado da Paraíba do 

ponto de vista pedagógico, histórico e cultural. Da mesma forma, 

poderão ser evidenciados quais aspectos em comum e divergentes 

foram encontrados no percurso da história de vida e de construção de 

trabalhos sociais de cada pessoa entrevistada e cada protagonista 

integrante da 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 “Coleção 

Saberes e práticas em Educação Popular: autoras e autoras da 

Paraíba”. 

 

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. 

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

 



de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Produções e publicações: Artigos completos publicados em periódicos 

 

ALVES, A. S.; SANTOS, M. S.; CRUZ, P. J. S. C. 

Caminhos e desafios da articulação de projetos de extensão orientados 

pela educação popular: reflexões com base em experiência na 

Universidade Federal da Paraíba. REVISTA DE EDUCAÇÃO 

POPULAR. , v.17, p.43 - 54, 2019. 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; VASCONCELOS, 

E.M. 

Desvelando processos formativos das práticas extensionistas em 

educação popular na saúde. INTERAGIR (UERJ). , v.27, p.1 - 15, 

2019. 

 

CRUZ, PEDRO; FERREIRA DA SILVA, MARIA ROCINEIDE; 

PULGA, VANDERLEIA LAODETE 

Editorial - a EPS na atualidade: os caminhos e os desafios de seu GT 

na associação brasileira de saúde coletiva (ABRASCO). Temas em 

Educação (UFPB). , v.28, p.138 - 149, 2019. 

 

GOMES DA SILVA, IONE; SANTOS CARNEIRO CRUZ, PEDRO 

JOSÉ; FERNANDES FALCÃO, EMMANUEL 

EDUCAÇÃO POPULAR E PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: TECENDO ALGUMAS 

APROXIMAÇÃO. TEMAS EM EDUCACAO. , v.28, p.247 - 261, 

2019. 

 

CRUZ, P. J. S. C.; PRADO, E. V.; SARMENTO, D. S.; CARNEIRO, 

D. G. B.; COSTA, L. J. A.; VASCONCELOS, E. M.; ARAÚJO, R. 

S.; ALENCAR, I. C.; ALMEIDA, A. M. M.; SOUSA, L. M. P.; 

BOTELHO, B. O.; FALCÃO, E. F. 

MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO POPULAR 

NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS: UM 

ESTUDO DESCRITIVO EM ESCALA NACIONAL. REVISTA 

CONEXÃO UEPG. , v.15, p.7 - 16, 2019. 

 

CRUZ, PEDRO 

Potencialidades do agir crítico em Nutrição na Atenção Primária à 

Saúde a partir da perspectiva da Educação Popular. REVISTA DE 

EDUCAÇÃO POPULAR. , v.18, p.10 - 23, 2019. 

 

CARREIRO, BRUNO OLIVEIRA; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS 

CARNEIRO 

Reflexões sobre possibilidades e desafios da educação popular como 

referencial para o trabalho de residentes em Medicina de Família e 



Comunidade. REVISTA DE EDUCAÇÃO POPULAR. , v.18, p.209 

- 228, 2019. 

 Capítulos de livros publicados 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO 

A CENTRALIDADE DOS PROTAGONISTAS DO CAMPO 

POPULAR NO AGIR EM SAÚDE: APRENDIZADOS NA 

CONVIVÊNCIA COM PALMIRA LOPES In: Práticas populares de 

cuidado, ação comunitária e promoção da saúde: experiências e 

reflexões.1 ed.João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, v.1, p. 125-137. 

 

CRUZ, P. J. S. C. 

A CONVERSIDADE COMO CONCEITO CENTRAL NA 

REORIENTAÇÃO DO FAZER UNIVERSITÁRIO E SUA 

CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA COM OS GRUPOS 

POPULARES, AS PRÁTICAS COMUNITÁRIAS E OS 

MOVIMENTOS SOCIAIS In: Conversidade: diálogo entre 

universidade e movimentos sociais.1 ed.João Pessoa: Editora do 

CCTA, 2019, v.1, p. 9-15. 

 

LISBOA, J. G.; ARAUJO, R. S.; CRUZ, PEDRO 

AÇÕES EM APOIO À MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES: 

UMA EXPERIÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE UNIVERSIDADE E 

SOCIEDADE A PARTIR DA EXTENSÃO In: Extensão popular: 

caminhos em construção: caminhos para a construção de trabalhos 

sociais emancipatórios e humanizadores - volume II.1 ed.João Pessoa: 

Editora do CCTA, 2019, v.2, p. 29-52. 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; LACERDA, D. A. L. 

Apresentando - Pesquisa, EPS e o Projeto Vidas Paralelas In: Pesquisa 

e educação popular: construindo conhecimentos emsaúde apartir da 

extensão.1 ed.João Pessoa: Editora UFPB, 2019, v.1, p. 9-17. 

 

ABILIO, I. S.; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO 

AS POTENCIALIDADES DA TRAJETÓRIA E DOS 

CONHECIMENTOS DE PALMIRA SERGIO LOPES PARA A 

EDUCAÇÃO POPULAR E AS PRÁTICAS INTEGATIVAS DE 

CUIDADO In: Práticas populares de cuidado, ação comunitária e 

promoção da saúde: experiências e reflexões.1 ed.João Pessoa: 

Editora do CCTA, 2019, v.1, p. 173-179. 

 

ABILIO, I. S.; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO 

AS PRÁTICAS POPULARES DE SAÚDE, SEUS 

PROTAGONISTAS E DIMENSÕES EDUCATIVAS In: Práticas 

populares de cuidado, ação comunitária e promoção da saúde: 

experiências e reflexões.1 ed.João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, 

v.1, p. 147-171. 

 



ARAUJO, R. S.; PEREIRA, E. A. A. L.; CRUZ, PEDRO JOSÉ 

SANTOS CARNEIRO; VASCONCELOS, A. C. C. P.; 

BENEVIDES, P. M. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE PRÁTICAS DE EPS 

MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: ESTUDO DESCRITIVO COM 

BASE EM UMA EXPERIÊNCIA In: Extensão popular: caminhos em 

construção: caminhos para a construção de trabalhos sociais 

emancipatórios e humanizadores - volume II.1 ed.João Pessoa: 

Editora do CCTA, 2019, v.2, p. 165-201. 

 

ALVES, A. S.; CARDOSO, E. L. S.; FERNANDES, K. S.; ALVES, 

M. M. F.; NASCIMENTO1, N. F.; ALVES, P. K. O.; MENDONCA, 

S. C.; CARNEIRO, D. G. B.; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS 

CARNEIRO 

EDUCAÇÃO POPULAR A PARTIR DOS SABERES DA 

COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA In: Extensão 

popular: caminhos em construção: caminhos para a construção de 

trabalhos sociais emancipatórios e humanizadores - Volume II.1 

ed.João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, v.2, p. 69-83. 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO 

Extensão Popular e Cultura - um diálogo para transformar a formação 

universitária e seu compromisso social In: Pesquisa e educação 

popular: construindo conhecimentos emsaúde apartir da extensão.1 

ed.João Pessoa: Editora UFPB, 2019, v.1, p. 169-207. 

 

LACERDA, D. A. L.; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; 

HOEFEL, M. G. L.; COSTA, I. C. C.; BARBOSA, A. M.; 

ALENCAR, I.C.; LUNA, R. M. S.; LUCAS, S. L. 

Pesquisa e Extensão Popular em Saúde do Trabalhador a experiência 

do Projeto Vidas Paralelas Paraíba In: Pesquisa e educação popular: 

construindo conhecimentos emsaúde apartir da extensão.1 ed.João 

Pessoa: Editora UFPB, 2019, v.1, p. 18-44. 

 

SALERNO, A. A. P.; FRANCA, A. P.; SANTIAGO, A. D. B. R.; 

ANDRADE, I. C.; CAVALCANTI, N. G.; ALVES, P. K. O.; SILVA, 

T. P.; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO 

PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE TRABALHOS 

PEDAGÓGICOS COM ÊNFASE NA GESTÃO PARTICIPATIVA 

E EDUCAÇÃO POPULAR In: Extensão popular: caminhos em 

construção: caminhos para a construção de trabalhos sociais 

emancipatórios e humanizadores - volume II.1 ed.João Pessoa: 

Editora do CCTA, 2019, v.2, p. 85-94. 

 

ABILIO, I. S.; CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO 

UM OLHAR PARA AS PRÁTICAS POPULARES DE CUIDADO 

A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS DE PALMIRA SÉRGIO LOPES 

In: Práticas populares de cuidado, ação comunitária e promoção da 

saúde: experiências e reflexões.1 ed.João Pessoa: Editora do CCTA, 

2019, v.1, p. 31-37. 



 Livros publicados/organizados ou edições 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; XAVIER FILHO, M. 

C. S.; SOUSA, E. S. S.; SAMPAIO, J. 

Anais do IV Encontro de Extensão do Centro de Ciências Médicas. 

João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, v.1. p.36. 

 

ARAUJO, R. S.; BOTELHO, B. O.; CRUZ, PEDRO 

Extensão popular: caminhos em construção: caminhos para a 

construção de trabalhos sociais emancipatórios e humanizadores - 

Volume II. João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, v.2. p.229. 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; XAVIER FILHO, M. 

C. S.; LIMA, R. R.; ARAGAO, R. M. C. 

Extensão, saúde e formação médica: volume II: caminhos de 

construção de experiências extensionistas, suas possibilidades e 

limites para a promoção da saúde e a formação médica. João Pessoa: 

Editora do CCTA, 2019, v.1. p.852. 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; LACERDA, D. A. L. 

Pesquisa e educação popular: construindo conhecimentos emsaúde a 

partir da extensão. João Pessoa: Editora UFPB, 2019, v.1. p.207. 

 

CRUZ, PEDRO JOSÉ SANTOS CARNEIRO; VASCONCELOS, 

E.M.; FALCAO, E. F.; CARNEIRO, D. G. B.; SOUSA, L. M. P.; 

SARMENTO, D. S.; COSTA, L. J. A.; BOTELHO, B. O.; 

ALENCAR, I.C.; PEREIRA, E. A. A. L.; ARAUJO, R. S.; 

ALMEIDA, A. M. M.; RODRIGUES, A. P. M. E.; ALVES, A. S. 

Relatório final do projeto de pesquisa e extensão: vivências de 

extensão em educação popular e saúde (Vepop-Sus): termo de 

cooperação nº 383/2013. João Pessoa: Editora do CCTA, 2019, v.1. 

p.774. 

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 

 

http://lattes.cnpq.br/7902195437806023  

 

 

https://issuu.com/vepopsus
http://www.ccm.ufpb.br/vepopsus/
https://www.youtube.com/channel/UC6hsqTH3iIgvk1csQvXb90Q
https://www.youtube.com/channel/UCj7M6djQ_1XkOEiRSkQmFdg
https://www.youtube.com/user/pedrojosecruz
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=2884817
http://lattes.cnpq.br/7902195437806023


 

  



 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 2019 

Nome do membro do GT: Vanderléia Laodete Pulga 

Vinculação institucional 

atual: 

Integrante do Núcleo de Coordenação do GT  

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 Titular do Conselho Universitário 

(CONSUNI/UFFS) como conselheira pelo segmento docente 

a partir de setembro de 2017 a agosto de 2019, conforme 

Termo de Posse Nº 75/CONSUNI/UFFS/2017 e  Membro 

Titular da Câmara Técnica de Graduação e Assuntos 

Estudantis do CONSUNI/UFFS a partir de setembro de 2017 

até setembro de 2019 e depois Membro suplente. 

                                                                                                                    

  Integrante do Conselho de Campus, do Conselho Comunitário 

e do Colegiado de Curso de Medicina e da UFFS Campus 

Passo Fundo. 

                                        

 Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional 

em Saúde – COREMU da UFFS conforme Portaria Nº 

1076/GR/UFFS/2016 e Coordenadora do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde: Área de 

Concentração: Atenção Básica da UFFS.                                        

 Integrante do Centro de Referência em Direitos Humanos 

UFFS pelo Campus Passo Fundo conforme  PORTARIA Nº 

0970/GR/UFFS/2015. 



                                                                                  

 Membro Titular do Comitê Assessor de Extensão e Cultura da 

UFFS – Campus Passo Fundo conforme PORTARIA Nº 

455/GR/UFFS/2018                                       

 Membro da Comissão organizadora local do IX SEPE 

 Participação no Processo de realização das Conferências 

Municipais, Estadual e Nacional de Saúde em 2019. 

 Coordenação da Conferência Livre Nacional de Educação 

Popular e Saúde.                                                                 

 

Oferta de cursos: Curso de Facilitadores de Educação Popular e Saúde 

 Curso de Práticas Integrativas e Populares de Saúde 

  

Participação na 

organização de evento. 

Encontro Estadual de Educação Popular e Saúde do Rio Grande do 

Sul realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2019 em Passo 

Fundo/RS. 

Conferência Livre Nacional de Educação Popular e Saúde realizada 

nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2019 em Passo Fundo/RS. 

Encontro Estadual de Educação Popular e Saúde de Santa Catarina e 

Seminário de Extensão e Mostra de Cultura realizada nos dias 14 e 15 

de junho de 2019 em Chapecó/SC. 

Encontro Estadual de Educação Popular e Saúde do Paraná realizado 

nos dias 11 e 12 de outubro  de 2019 em Laranjeiras do Sul/PR. 

    Curso de Facilitadores em Educação Popular e Saúde, realizado nos dias 09/05/2019, 

10/05/2019 e 11/05/2019; com 30 participantes; e nos dias 30/05/2019 e 31/05/2019, 

com 30 participantes; tendo sido realizada a última etapa entre os dias 09/03/2020 e 

13/03/2020, com 96 participantes. 

2.       Participação no Seminário Internacional “Cuidados Intermediários na Atenção 

Básica e Hospitais de Pequeno Porte”, realizado nos dias 27/11/2019 e 28/11/2019, 

na Universidade Federal Fluminense- Niterói/RJ e o compartilhamento das 

temáticas abordadas em Oficina realizada no dia 09/01/2020; 

3.  Organização e coordenação do I Colóquio Internacional de Educação Popular em 

Saúde e Mobilização para 14º Congresso Internacional da Rede Unida nos dias 

09/03/2020 a 14/03/2020, com a participação de 700 pessoas presencialmente e 

2100 pessoas assistindo virtualmente as palestras através das redes sociais. 

1.  Encontro Estadual de Educação Popular em Saúde do Estado Rio Grande do Sul 

realizado em 31/05/2019, com participação de 64 participantes no turno da manhã, 

67 no turno da tarde e 65 no turno da noite e no dia 01/06/2019, com participação 

de 55 participantes no turno manhã e tarde; e Conferência Livre Nacional de 

Educação Popular em Saúde, com 171 participantes, com representação das 

principais regiões do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

2.   Encontro Estadual de Educação Popular em Saúde do Estado de Santa Catarina, III 

Seminário Integrador de Extensão e IV Mostra de Extensão e Cultura realizado nos 

dias 18/06/2019 e 19/06/2019, na cidade de Chapecó/SC, com a participação de 

444  participantes. 



3.       Encontro Estadual de Educação Popular em Saúde do Estado do Paraná, nos dia 

11/10/2019 e 12/10/2019, na UFFS na cidade de Laranjeiras do Sul/PR, com a 

participação de 70 participantes. 

1.    Pré conferência Políticas de Equidade no SUS e Educação Popular em Saúde, 

realizada no dia 21/03/2019, das 19:00 às 22:30, na UFFS, Campus Passo 

Fundo/RS, com 65 participantes 

2.       Oficina de Promoção da Equidade e Preceptoria no SUS, realizada em 25/03/2019, 

com 7 participantes 

3.       Oficina de Promoção da Equidade com População Indígena, na Comunidade 

Indígena Carreteiro, município de Água Santa/RS, no dia 17/05/2019, com 45 

participantes  

4.       Oficina de Promoção da Equidade com População Quilombola, Comunidade de 

Arvinha, no município de Sertão/RS,  no dia 17/05/2019, com 59 participantes 

5.       Oficina com Estudantes/Ricardo Ceccim, com 16 participantes, realizada no dia 

16/08/2019, das 19:00 às 22:00 horas 

6.       Oficina de Promoção da Equidade e Preceptoria no SUS, realizada no dia 

15/08/2019, com 15 participantes 

7.       Oficina de Formação com as Equipes de Saúde da cidade Marau/RS, realizada no 

dia 16/08/2019, das 07:30 às 11:30 horas, com 46 participantes 

8.       Oficina de Formação de Preceptoria no SUS, sobre Promoção da Equidade no 

cuidado em Saúde e na Formação ensino- serviço- comunidade, realizada no dia 

16/08/2019, das 13:00 as 17:00 horas na Secretaria da Saúde da cidade Marau/RS, 

com 14 participantes 

9.       Oficina de Formação de Preceptoria, Tutoria e Docência no SUS, realizada no dia 

12/09/2019, na UFFS, Campus Passo Fundo/RS, com 11 participantes 

10.    Oficina de Formação de Preceptoria, Tutoria e Docência no SUS, realizada no dia 

13/09/2019, com duração de 08 horas, na cidade de Marau/RS, com 13 participantes 

11.    Oficina Temática de Capacitação e Promoção da Equidade na Saúde, realizada no 

dia 22/11/2019, na cidade de Erechim/RS, com 19 participantes 

12.    Oficina Temática de Capacitação e Promoção da Equidade na Saúde- População 

Indígena, realizada no dia 22/11/2019, na cidade de Erechim/RS, com 12 

participantes  

13.    Oficina de Promoção da Equidade e Preceptoria no SUS, realizada no dia 

13/11/2019, com 10 participantes 

14.    Oficina de Promoção da Equidade em Saúde na População Quilombola, realizada 

em 30/11/2019, na Comunidade de Mormaça na cidade de Sertão/RS, com 30 

quilombolas 

15.    Oficina de Promoção da Equidade na População LGBTQI, realizadas nos dias 

04/10/2019 (noite) e 05/10/2019 (manhã), com 48 participantes  

16.    Oficina de Promoção da Equidade e Preceptoria no SUS e formação em Saúde, 

realizada no dia 17/12/2019, com 24 participantes 



17.    Oficina Temática de Capacitação  e Promoção da Equidade: Saúde da Juventude 

do Campo e da Floresta realizada em 16 de fevereiro de 2020 com jovens rurais em 

Trindade do Sul/RS com 49 participantes - Assessoria Alessandra e Marcos 

18.    Oficina Temática de Capacitação  e Promoção da Equidade: Saúde das Mulheres 

do Campo e da Floresta realizada em 20 de fevereiro de 2020 com mulheres 

Assentadas em Trindade do Sul/RS com 26 mulheres participantes - Assessoria 

Alessandra e Marcos 

19.    Oficina Temática de Capacitação  e Promoção da Equidade: Saúde das Mulheres 

do Campo e da Floresta realizada em 21 de fevereiro de 2020 com mulheres 

Assentadas em Trindade do Sul/RS com 26 mulheres participantes - Assessoria 

Alessandra e Marcos 

20.    Oficina Temática de Capacitação  e Promoção da Equidade: Saúde da Juventude 

do Campo e da Floresta realizada em 22 de fevereiro de 2020 com jovens rurais em 

Trindade do Sul/RS com 49 participantes -  com tema: A saúde da juventude rural 

-  Acesso às políticas públicas de saúde e ao serviço de saúde. Assessoria Alessandra 

e Marcos 

21.    Oficina Temática de Capacitação  e Promoção da Equidade: Saúde da Juventude 

do Campo e da Floresta realizada em 01 de março  de 2020 com jovens rurais em 

Trindade do Sul/RS com 49 participantes - Assessoria Alessandra e Marcos 

22.    Oficina de Promoção da Equidade e os Desafios da Saúde Global, realizada no dia 

06/03/2020, no município de Marau/RS, com profissionais da Saúde e da Educação, 

com 36 participantes 

23.    Oficina de Promoção da Equidade e Formação do SUS, realizada no dia 

13/03/2020, no Campus Passo Fundo/RS da UFFS, com 16 participantes 

24.    Oficina de Capacitação sobre o Coronavírus, no município de Marau/RS, no dia 

13/03/2020 (turno tarde), com  28 participantes 

  

.       Curso de Comunicadores realizado em Dia 31 de agosto  e 01 de setembro  de 2019 

na UFFS Passo Fundo com foco  nas linguagens da arte  com participação de 20 

participantes e assessoria de João Batista dos Santos (Junio Santos) e Raimundo 

Lima (Ray Lima) 

2.       Oficina de Comunicação “Como Produzir Conteùdos e Vídeos sobre Saúde para 

Redes Sociais?” realizada em 23 de novembro de 2019 na UFFS com 20 

participantes, com assessoria de Fabiane Beltrame 

3.       Oficina de Comunicação “Como fazer a Produção de textos a partir das 

experiências?” realizada nos dias  5 e 6 de dezembro de 2019 na UFFS Passo Fundo 

com 20 participantes e assessoria de Alcindo Ferla  

4.       Oficina Comunicação “Como Produzir fotos e vídeos como recurso pedagógico?” 

realizada no dia 07 de janeiro de 2020  na UFFS Erechim, com 30 participantes 

e  assessoria de Vanessa  Vanessa Trentin Zoraski e Julie Rossato Fagundes   

    1ª e 2ª  Oficina Nacional com Mulheres Camponesas com tema Saúde das 

Mulheres do Campo e da Floresta  realizada em Brasília, DF  de 12 a 15 de 

maio  de 2019  com 40 participantes 



2.       3ª  Oficina Nacional com Mulheres Camponesas com tema Saúde das Mulheres 

do Campo e da Floresta  realizada em Brasília, DF  de 04 de agosto de 2019, junto 

com a 16ª Conferência Nacional de Saúde com 120  participantes 

3.       4ª  Oficina Nacional com Mulheres Camponesas com tema Saúde das Mulheres 

do Campo e da Floresta  realizada em Chapecó, SC  de 13 a 15 de setembro de 

2019  com 40 participantes 

4.       5ª  Oficina Nacional com Mulheres Camponesas com tema Saúde das Mulheres 

do Campo e da Floresta  realizada em Chapecó, SC  de 19 a 21 de fevereiro  de 

2020  com 40 participantes 

1.       Curso de Aperfeiçoamento em Práticas de Cuidado e Educação Popular e Saúde 

realizado em 2 e 3 de junho de 2019 com 20h na UFFS Passo Fundo com 30 

participantes  

2.       Curso de Aperfeiçoamento em Práticas de Cuidado e Educação Popular e Saúde 

realizado em 15 e 16 de agosto de 2019 com 20h na UFFS Passo Fundo com 

300  participantes 

3.       Curso de Aperfeiçoamento em Práticas de Cuidado e Educação Popular e Saúde 

realizado em 2 e 3 de setembro de 2019 com 20h na UFFS Passo Fundo com 

130  participantes (Auriculoterapia) 

4.       Curso de Aperfeiçoamento em Práticas de Cuidado e Educação Popular e Saúde 

realizado em 8 e 14 de março de 2020 com 20h na UFFS Passo Fundo com XXX 

participantes 

1.      Feira de Saúde nos Quilombolas na Comunidade Arvinha de Sertão/RS 

com 70 pessoas em 18 de novembro de 2018  

2.      Feira de Saúde na APAE Passo Fundo com 80 participantes em 

novembro de 2018 

3.      Feira de Saúde na Escola de EDucação Infantil na Vila  Donária em 

Passo Fundo/RS em dezembro de 2018 

4.      Feira de Saúde da Mulher junto com a Associação de Promotoras Legais 

Populares e Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo realizada em 

18 de dezembro de 2018 na Praça Santa Terezinha com participação de 

130 participantes. 

5.      Feira de saúde integrada ao XXI CGEM – Quilombolas em 17 de maio 

de 2019 na Comunidade Arvinha de Sertão 

6.      Feira de Saúde em Pontão/RS  em 06 de junho de 2019 com 

participação de 600 participantes 

7.      Feira de Saúde em Pontão/RS  em 27 de junho de 2019 com 

participação de 600 participantes 

8.      Feira de saúde dos cegos  realizada em  21 de julho de 2019 com 

participação de 200 participantes 

9.      Feira de Saúde no Colégio Estadual Polivalente em Passo 

Fundo/RS  em 24 de agosto de 2019 com 400 participantes  



10.   Atividades de Educação em Saúde  no Colégio Estadual Joaquim 

Fagundes dos Reis em Passo Fundo/RS nos dias 30 de agosto de 2019, 

03  e 04 de setembro de 2019  com participação de 300 jovens e 

adolescentes 

11.   Feira de Saúde no Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis em 

Passo Fundo/RS no dia 31 de agosto de 2019 com participação de 1.500 

estudantes, professores e familiares 

12.   Atividades de Educação em Saúde no Lar de Idosos no dia 02 de 

setembro de 2019 com participação de  70 idosos 

13.   Atividades de Educação em Saúde na Escola Estadual 29 de Outubro no 

Assentamento da Fazenda Annoni em Pontão com participação de 300 

estudantes no dia 05 de setembro de 2019  

14.   Atividade com assentados da Reforma Agrária com 50 participantes no 

dia 05 de setembro de 2019 

15.   Atividades de Educação em Saúde com a equipe de saúde da SMS de 

Pontão, Escolas com 600 participantes no dia 05 de setembro de 2019 

16.   Feira de Saúde Escola do Hoje Passo Fundo no dia  

17.   Feira no Bairro Jaboticabal 28 de setembro de 2019 

18.   Feira Ecológica 19 de outubro de 2019 

19.   Feira de Saúde no Encontro dos Quilombolas em 30 de novembro de 

2019  - Feira Quilombolas (Sertão); 

20.   Feira de Saúde em Marau/RS na ESF Santa Rita com escola e 

comunidade no dia de 2019. 

1.       Produção, captação e edição de um vídeo de 10 a 15 minutos sobre 

"Experiências de Educação Popular em Saúde, Políticas de Equidade e os Desafios 

Atuais - Filme SUS PENSE 

2.       02 Registro em foto e vídeo de, pelo menos 10 Atividades realizadas pelo Projeto 

"Educação Popular, Equidade e Saúde: Capacitação e Mobilização de Atores 

Sociais para o Fortalecimento do SUS"  

3.       03 Produção, captação e edição de 10 vídeos de 3 a 5 minutos sobre promoção 

da saúde,  prevenção de doenças e/ou promoção da equidade e da participação 

social 

4.       04 Produção e registro fotográfico e em vídeo de 03 oficinas sobre Comunicação 

e Saúde no Curso de Educação Popular em Saúde para Comunicadores para 

desenvolvimento de Programas de Rádio e outras Mídias  

5.       05 Elaboração de 20 Spots para serem utilizados em Programas de Rádio, Web 

Rádio,  Youtube e outras mídias. 



6.       Pesquisa, elaboração de conteúdo, produção fotográfica, revisão ortográfica e 

design gráfico de 15 (quinze) boletins informativos com temas e conteúdos 

distintos, na medida mínima de 20cm x 30cm, frente e verso.  

7.       Elaboração de conteúdo, produção fotográfica, design gráfico  e impressão de 8 

(oito) faixas com conteúdos distintos,  na medida de 3 metros x 1 metro.  

8.       Pesquisa, elaboração de conteúdo, produção fotográfica e design gráfico de 2 

(dois) cartazes com conteúdos distintos, na medida de 30cm x 42cm. 

9.       Impressão de no mínimo 1.000 (mil) unidades de cartaz, 

10.    Pesquisa, elaboração de conteúdo, produção fotográfica, revisão ortográfica e 

design gráfico de 4 (quatro) folders com conteúdos distintos, na medida mínima de 

30cm x 40c e Impressão, em papel, de 3 (três) folders com quantidade mínima de 

500 (quinhentas) unidades cada  

11.    Pesquisa, elaboração de conteúdo, produção fotográfica e design gráfico de 8 

(oito) banners com conteúdos distintos, na medida mínima de 90cm x 120cm  e 

Impressão de 8 (oito) banners medindo 3 metros x 1 metro (Plotter em Lona com 

Acabamento). 

12.    Criação e design gráfico de 1 (um) modelo de camiseta e Produção de no mínimo 

100 (cem) camisetas em algodão, tamanhos adultos variados, com impressão em 

policromia. 

Publicação de coletânea de textos em livros sobre Educação Popular e Saúde, a 

partir do Projeto: “Educação Popular, Equidade e Saúde: Capacitação e Mobilização 

de Atores Sociais para Fortalecimento do SUS” articulado com Ensino, Pesquisa e 

Extensão e Integração Ensino-Serviço-Comunidade. 

1.      Livro 1: O Cuidado em Saúde com o Uso de Plantas Medicinais na Cultura 

Indígena 

2.      Livro 2: Educação Popular e Saúde / Saúde na Escola 

3.      Livro 3: A Formação no SUS (RMS) 

4.      Cartilha: Promoção da Equidade da População LGBT 

 

Participação em projetos de 

extensão 

Atividade: Coordenação do Programa de Extensão: “Formação de 

Atores Sociais a partir da Educação Popular e Saúde”                                      

                                                                                                                               

Atividade: Coordenação do Projeto de Extensão: “Promoção da 

Autonomia e Saúde das Mulheres Rurais e a Prática Agroecológica.” 

Projeto em parceria com a Casa Civil, Sub-secretaria de 

Desenvolvimento Rural e execução financeira através da Fundação de 

Apoio à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), envolvendo 

estudantes voluntários, mulheres camponesas/rurais do Brasil, África 

e América Latina. 

 



Atividade: Coordenação do Projeto de Extensão: “Educação Popular, 

Equidade e Saúde: Capacitação e Mobilização de Atores Sociais para 

o Fortalecimento do SUS.” Projeto em parceria com o Ministério da 

Saúde com execução financeira através da FUNTEF/PR.                                                                                     

 

Atividade: Coordenação do Projeto de Extensão: “Círculos de 

Cultura, Diálogos em Saúde na Escola e Comunidade” Projeto em 

parceria com a Prefeitura de Pontão/RS                                              

 

Atividade: Vice Coordenadora do Projeto de Extensão: “Feira 

Ecológica na UFFS”, realizada todas as semanas em parceria com 

Associações de agricultores (as).                                                                                  

 

Atividade: Colaboradora do Projeto de Extensão: “Promoção da 

Qualidade de Vida Através da Cultura do Cuidado” através das 

Práticas Integrativas com estudantes de medicina da UFFS.                                                                                           

 

Participação em projetos de 

pesquisa 
 Integrante do Grupo de Pesquisa Inovação em Saúde 

Coletiva: políticas, saberes e práticas de promoção da 

saúde, com pesquisas na linha de “Políticas e Práticas de 

Gestão em Saúde”, área do conhecimento do CNPq em 

Ciências da Saúde (4.00.00.00-1) e sub-área da Saúde 

Coletiva, UFFS/Campus Passo Fundo. 

                                                                                             

 Integrante do Grupo de Pesquisa Inovação em Saúde 

Coletiva: políticas, saberes e práticas de promoção da 

saúde, com pesquisas na linha de “Práticas de Educação e 

Formação na Saúde”, área do conhecimento do CNPq em 

Ciências da Saúde (4.00.00.00-1) e sub-área da Saúde 

Coletiva (4.06.00.00-9).  

    

 Participação no Projeto de Pesquisa: “Potencialidades e 

Limites da Participação Popular na Saúde, de autoria de 

Jaqueline Guarnieri Miotto realizado em Marau/RS. 

 

 Coorientadora de TCC de Gabriel Vasconcellos sobre A 

Relação Entre Sofrimento, Formação de Identidade e Saúde 

Mental na População LGBT do Curso de Medicina da 

UFFS/PF. 



 

 

 Coorientadora de TCC de Iury Daron sobre “Perfil 

Epidemiológico em Pacientes com Cataratas, do Curso de 

Medicina UFFS/PF. 

 

 

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

 Orientadora do Projeto de Pesquisa: “Potencialidades e Limites da 

Participação Popular na Saúde, de autoria de Jaqueline Guarnieri 

Miotto realizado em Marau/RS, junto ao Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da UFFS/PF.                                                             

 Orientadora de estudantes do Curso de Medicina nos Programas, 

sendo   1 bolsista e 10 voluntários “Formação de Atores Sociais a 

partir da Educação Popular e Saúde”, de 2 voluntários do Projeto 

“Promoção da Autonomia e Saúde das Mulheres Rurais e a 

Prática Agroecológica” 12 bolsistas e 15 voluntários do Projeto 

“Educação Popular, Equidade e Saúde: Capacitação e 

Mobilização de Atores Sociais para o Fortalecimento do SUS” e 

do Projeto “Círculos de Cultura: Diálogos em Saúde nas Escolas 

e Comunidades”.                                                                       

 

 

Produções e publicações:  

  

  

Outras atividades:  

 

• Participação no 4º Seminário Regional de Plantas Bioativas e 

Homeopatia na Agropecuária, realizado 15 e 16 de setembro 

de 2019, promovido pela UPF  e a UFFS foi parceira.      

                                                                                                     

• Participação no IX  Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

realizado na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus 

Passo Fundo, 23 a 27 de outubro de 2019. 

 



 

 Membro do Conselho Editorial da Editora UFFS 

(EDUFFS), conforme Resolução Nº 03/2017, de 23 de  

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

Livros e materiais escritos 

 

 

 

 

 

 ANAIS DO VIII SEMINÁRIO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO VOL. VIII 2019 

ISSN 23-7489 – UFFS 

 

 

 

J. PUBLICAÇÕES LIVRO CIENTÍFICO, DIDÁTICO, 

CULTURAL OU TÉCNICO: 

 

Capítulo de Livro: 

 

•  Revista Temas em Educação, João Pessoa, Brasil, v. 28, n.1, p. 

138-149, jan./abr., 2019  138  EDITORIAL: A EDUCAÇÃO 

POPULAR EM SAÚDE NA ATUALIDADE: OS CAMINHOS E 

OS DESAFIOS DE SEU GRUPO TEMÁTICO NA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA 

(ABRASCO)            

 

                                                                                                       

  

 

 

 

 

Vídeos e materiais 

audiovisuais 

 

Registros dos projetos de 

pesquisa e de extensão  

EXT-2019-0212: “Formação de Atores Sociais a partir da Educação Popular 

em Saúde” 

EXT-2019-0017: Círculos de Cultura, Diálogos em Saúde na Escola e na 

Comunidade 

EXT-2019-0016: Educação Popular, Equidade e Saúde: Capacitação e 

Mobilização de Atores Sociais para Fortalecimento do SUS 

 



  



 

Grupo Temático de Educação Popular em Saúde 

 

Relatório individual 

 

Nome do membro do GT: Marcos Aurélio Matos Lemões 

Vinculação institucional 

atual: 

Universidade Federal de Pelotas 

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 

Convidado para colaborar com a Política Municipal de Educação 

Permanente em Saúde do Município de Pelotas -2019. 

  

  

Oferta de cursos:  

  

  

Participação na 

organização de evento. 

Organização do eventos: 

 

8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde – 2019, João Pessoa -PB  

 

Participação da comissão científica; 

 

 Participação de Mesa: Formação em Saúde e Produção de 

Conhecimento na Perspectiva Freiriana 

Marcos Aurélio Matos Lemoes Universidade Federal de 

Pelotas; Luanda de Oliveira Lima  Fundação Oswaldo Cruz 

e Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde (ANEPS RJ); 

 Jocineide Maria Cajueiro Movimento Popular de Saúde 

(MOPS) e Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. 

 

Submissão de Mesa: EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL: 

HISTÓRICO, MEMÓRIAS E AGENDA DE RESISTÊNCIAS 

 

Coordenadora: Sonia Acioli Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro Eymard  Mourão Vasconcelos Rede de Educação 

Popular e saúde; José Ivo dos Santos Pedrosa Universidade 

Federal do Piauí; Gislei Siqueira Knierim Coletivo de 

Saúde do MST 

 

 



Proposta de grupo temático para evento: Práticas pedagógicas e 

populares na produção do conhecimento na perspectiva freiriana 

Reuniões: GT de Educação Popular e Saúde, durante o evento. 

 

7 Seminário Internacional de Estudos fronteiriços- Corumbá-MS 

Comissão científica; 

 

I Encontro de Redes vivas, redes quentes e redes afetivas em saúde 

mental: abordagens interdisciplinares e saberes populares – 

Comissão Organizadora- Pelotas-RS; 

 

  

  

Participação em projetos de 

extensão 

Tenda do Afeto popular- Universidade Federal de Pelotas- UFPel 

  

  

Participação em projetos de 

pesquisa 

Trajetórias metodológicas e teóricas utilizadas em pesquisas nas 

fronteiras. 

  

  

Autoria, participação e/ou 

orientação de monografias 

de graduação, de 

especialização, de 

dissertações e/ou 

doutoramentos: 

Co- orientador de mestrado 

Aluna Carla Peters- Processo saúde-doença-cuidado do idoso 

residente em área rural, 2019 

Co- orientador de doutorado: 

Aluna: Vírginia Aquino- DINTER Internacional UFPel- Universidad 

De La Republica- Uruguay- Percepção de idosos uruguaios sobre sua 

condição de saúde.- Em andamento 

 

Aluna: Gabriele Hermes 

Adesão ao tratamento farmacológico de pacientes adultos assistidos 

pela equipe de atenção domiciliar do Programa Melhor em Casa- Em 

andamento 

 

 

  

  

Produções e publicações: Artigos Publicados: 

ABORTION DECRIMINALIZATION: PERCEPTION OF 

MANAGERS IN BORDER CITIES – DOI- 10.5380/ce.v24i0.61989 

Link: 

http://https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/61989/pdf_en 

 

Conhecimentos, Atitudes e Práticas em saúde do idoso da área rural- 
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