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RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa é a formação docente para a Educação Popular no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de

Minas Gerais, Campus Belo Horizonte (FAE / CBH / UEMG). Entende-se a Educação Popular como aquela que “pretende libertar o homem, deve ser um instrumento que sirva ao

trabalho político que semeia esta liberdade”. (BRANDÃO, 1982, p. 21). Analisar a formação docente para a Educação Popular no Curso de Pedagogia da FAE / CBH / UEMG.

Identificar os diferentes conceitos de Educação Popular; Identificar o histórico da Educação Popular; Relacionar a Educação Popular com a formação docente; Identificar as

disciplinas do Curso de Pedagogia da FAE / CBH / UEMG que trabalham a temática da Educação Popular;  Identificar quais os conceitos dos corpos discente e docente do Curso

de Pedagogia da FAE / CBH / UEMG em relação à formação docente na Educação Popular. A escolha do tema foi feita devido às experiências da pesquisadora em projetos que

envolvem a Educação Popular. Durante estas experiências, foram observadas defasagens de conhecimentos da formação docente para este campo específico da Educação.

Este tema é relevante para a formação docente de professores por permitir uma formação mais integrada, o que possibilitará novas propostas de formação docente que inclua a

Educação Popular. Para a análise do objeto de estudo, será feita uma pesquisa de abordagem qualitativa que “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto

do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes [da pesquisa].” (LUDKE; ANDRÉ,

1986, p. 13). Para a obtenção dos dados descritivos, se utilizada a entrevista que “representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados, dentro da perspectiva de

pesquisa” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33). Optou-se pela entrevista semi-estruturada “onde não há imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o

tema proposta com base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista.”  (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33-34). A análise dos documentos,

desenvolvida até o momento, mostra a história e os diversos conceitos existentes da Educação Popular. Este mapeamento histórico e conceitual possibilitou a pesquisadora o

entendimento de como foi seu surgimento, desenvolvimento e construção de diferentes conceituações. 

De acordo com GADOTTI (2008, p. 34), a Educação Popular surgiu no século XIX na América Latina. Ela deveria ser escolar, primária, gestada pelo Estado, para todos e

formadora do povo para a sociedade liberal burguesa. Foi no século seguinte que o “movimento social e sindical operário concebeu a educação popular como educação voltada

para os interesses do povo, que não eram os interesses do Estado Burguês.” (GADOTTI, 2008, p. 34). 

Para que o processo educativo libertador aconteça, são necessários educadores com formação docente específica. Deseja-se entender, nessa perspectiva de educação, qual a

formação oferecida pelo Curso de Pedagogia da FAE / CBH / UEMG aos estudantes que pretendem atuar ou já atuam na Educação Popular. 
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