
LUGARES DA EDUCAÇÃO POPULAR: UMA ANÁLISE DOS ESTUDOS SOBRE A CIDADE, A FAVELA 

E OS BAIRROS PERIFÉRICOS 

 

São muitas as complexidades que permeiam o meio urbano; assim também são múltiplas as configurações e 

possibilidades de aprendizagem neste meio. Este estudo integra uma pesquisa mais abrangente em curso, 

denominada “A Reconstrução dos Lugares da Educação Popular na perspectiva da Justiça Social e do 

Desenvolvimento”, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Educação da UNISINOS. Objetivo é verificar 

como as práticas educativas se (re) configuram no contexto das mudanças sociais e culturais na América Latina 

entre as décadas de 1989 e 2009. O estudo estruturou-se metodologicamente a partir da pesquisa participante que 

se desenvolveu em duas frentes. Na etapa anterior foi realizado um estudo junto a quatro centros de Educação 

Popular, havendo o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo recebido atenção especial. Foi realizada 

neste centro uma análise, observando seus processos, realizando entrevistas e participando de suas avaliações. 

Além dos dados do campo empírico, estão sendo analisadas as produções científicas dos integrantes do Grupo de 

Trabalho da Educação Popular, da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

no período de 1999 a 2010, que encontramos disponíveis no Web site da associação. Foram consultados 190 

trabalhos e pôsteres e após a análise, com base nos lugares ou contextos, foram agrupados em vinte e duas 

categorias. Esta apresentação tem por objetivo específico analisar e descrever como se apresentam as (re) 

configurações da Educação Popular contidas na categoria “cidade, favela, bairro periférico”. O trabalho 

obedeceu às seguintes etapas: a leitura e fichamento, discussão e categorização dos trabalhos das reuniões 

anuais.  No presente momento é realizada a releitura dos textos para aprofundar a compreensão da categoria em 

estudo. O trabalho encontra-se em fase de análises, sendo já possível apontar como diversos atores sociais 

desempenham papel de educador na busca de melhorias da vida no meio urbano. 


