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É da água, é do fogo; é do princípio do 

mundo. 

Antônio Silvério – mestre ferreiro1  

 

 

1. algumas palavras iniciais 

 

A estranha primeira parte do título deste artigo tem a sua razão de ser. O fato 

de que venha entre aspas também. Quando perguntados sobre a origem e a autoria 

de uma música, de um “cantorio” de rituais tradicionais do catolicismo popular, como 

uma Folia de Santos Reis, ou um Terno de Congos ou de Moçambiques, um conto 

antigo, uma lenda ou mesmo uma receita de doce caseiro, não é raro que a resposta 

ignore por completo um autor, e remeta a sua origem a tempos imemoriais. “Isso vem 

do começo do mundo”. Uma fórmula algo mais realista e próxima é também 

costumeira: “isso veio do tempo dos nossos antigos”. Pode mesmo acontecer que 

uma forma de oração, um canto ou uma seqüência de dança devocional, como a da 

Função de São Gonçalo seja atribuída a um ser sacralizado, que pode ir do santo cuja 

dança celebra a sua memória à própria divindade.  

Hoje, em nossos estudos de folclore, de culturas populares, começamos a 

atentar pra algo que não era levado em conta por nossos antecessores. A autoria da 

obra de arte, da música, da forma de dança, ou o que seja. Uma das características 

do “fato folclórico” era a sua tradicionalidade, se possível, perdida na escuridão das 

eras e sem momento original conhecido. Hoje sabemos que não é bem sassim e quen 

nem sempre é assim. Outra característica seria o seu caráter de anonimato. A música 

de Chico  Buarque de Holanda tem data e autor. Por ela direitos autorais são pagos. A 

de Luis Gonzaga também. Mas de Patativa do Assaré em direção ao  

”mais povo”, tempos, lugares de origem e autores se perdem. No entanto, hoje em 

dia, cada vez mais, uma indicação de autoria do que parece “anônimo” ou “perdido no 

tempo”, é reclamada. E as suas situações são  múltiplas, variadas e freqüentes.  

Singular ou plural, individual ou coletivo, o eu se cria como culturas populares, 

                                                 
1
 Entrevista concedida para o livro coordenado por Olavo Romano: Mestres  Minas Ofícios  Gerais – resgate 

cultural do artesanato mineiro – Araxá,  publicado pelo SEBRAE-MG, Belo Horizonte, em 200. Está na 

página 29.  
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saberes populares, artes populares, enfim, como algo a que começamos a dar 

universalmente o nome de patrimônio cultural imaterial começa a ser reconhecido e 

apontado.  

Alguém já falecido há longo ou pouco tempo, mas cujas criações de autoria 

são atestadas e comunitariamente reconhecidas, ou um alguém ainda vivo. Um 

“mestre de Folia do Divino Espírito Santo”,  um notável “capitão de terno de 

moçambiques”,  um folgazão violeiro e improvisador de quadras da dança (ou “folga”, 

ou “função”) de São Gonçalo. De igual maneira,  toques de viola, músicas sertanejas,  

criações artesanais de palha, madeira ou barro, receitas de cura popular patrimonial, 

receitas de “comidas típicas” oscilam, de Sul a Norte do Brasil entre o anonimato 

absoluto, a autoria mítica e a autoria humana reconhecida e certificada. 

Assim também, criações populares de todos os tipos e padrões podem ser 

ora atribuídas à criação, ao “dom”, à posse ou mesmo à propriedade de uma pessoa 

única, de um par de autores, de uma família, de uma descendência familiar (“começou 

com o pai de meu avô e segue comigo que estou ensinando aos meus filhos),  de uma 

parentela ampliada, de uma confraria profana ou religiosa, ou mesmo de uma 

comunidade. 

Este pequeno escrito  não versa sobre a dimensão mais própria e 

diretamente antropológica da questão do patrimônio cultural imaterial. Existem já 

vários e alguns excelentes textos a respeito.  Ele não se dirige propriamente a 

especialistas do assunto, mas a pessoas que, entre a pesquisa da cultura e o trabalho 

da professora de sala-de-aulas de algum modo têm a ver com “o que o povo vive, 

pensa, cria e apresenta”.  

 

2. Do folclore à cultura popular 

 

Uma parte bastante significativa disto a que se dá agora o nome de patrimônio 

cultural imaterial recebeu em outros tempos – nem tão passados assim – e segue 

recebendo até hoje nomes como: antiguidades, tradições populares, folclore (folk-

lore), cultura tradicional (primitiva, iletrada, rústica, camponesa, etc), cultura  

patrimonial, cultura popular.  

De parte do que poderíamos, por uma justificada oposição, chamar de cultura 

erudita, cultura letrada, cultura acadêmica, cultura hegemônica ou mesmo cultura 

dominante, o reconhecimento de que “as gentes do povo” também são criadoras e 

possuem formas próprias ou apropriadas de cultura, é tardio. Ele surge em algumas 
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áreas da Europa no século XVIII, mas torna-se tema de pesquisa e teoria apenas ao 

longo do século XIX. O romantismo tem aí um lugar muito importante. 

O reconhecimento da existência e da pluralidade de culturas populares vem 

associado ao reconhecimento – sob as mais divergentes interpretações – de que tal 

fato se deve a desníveis sociais que acompanham a própria trajetória das sociedades 

auto-proclamadas como civilizadas. Mas é também no bojo e através do interesse 

pelo exótico entre o ancestralmente oriental e o primitivamente selvagem – que 

sugere a alguns pioneiros europeus ao estudo das culturas “outras” de seus próprios 

mundos sociais. Foi necessário ao europeu letrado “descobrir” primeiro que os 

selvagens das Américas e da África possuíam culturas... primitivas, para se admitir 

que os camponeses de suas nações também possuíam as suas... tradicionais, 

populares. 

Desde então é presente ainda e depende, como sempre, das diferenças de 

olhares e de teorias, uma interminável discussão sobre os fundamentos e o grau de 

autonomia das diversas formas de realizações de culturas populares. O que não 

deverá parecer algo sem sentido, se nos lembrarmos que o debate sobre a substância 

e o significado da própria cultura é até hoje – e hoje mais do que nunca – uma 

questão aberta entre os seus estudiosos, a começar pelos próprios antropólogos. 

Chama a atenção o fato de que dois historiadores europeus bastante 

conhecidos no Brasil, recorrem a um mesmo estudioso anterior, para lembrar que 

mais do que uma separação em camadas superpostas, ou mais do que uma 

“dominação” relativa ou absoluta das culturas eruditas sobre as populares, o que 

parece ter havido sempre é uma relação de circularidade entre atores, autores e 

padrões ou sistemas de e entre culturas. O autor lembrado é Mickhail Bakhtin, e os 

historiados que o recordam nas páginas introdutórias de seus respectivos livros são 

Carlo Ginzburg e Peter Burke2. Não serão os únicos. 

Deve chamar a atenção, também, o fato de que diante das intermináveis 

incertezas a respeito do tema de seu estudo, logo no primeiro parágrafo do prólogo, 

Peter Burke opte por definir a cultura popular pelo que ela não é. 

 

                                                 
2
 Ver o prefácio à edição italiana de O queijo e os vermes, de Ginzburg  e os três primeiros capítulos da parte 

1: em busca da cultura popular, de Cultura popular na idade moderna, de Peter Burke.  
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Quanto à cultura popular, talvez seja melhor de início defini-la 

negativamente, como uma cultura não-oficial, a cultura da não-elite, 

das “classes subalternas, como chamou-as Gramsci3. 

 

Retornemos ao Brasil. Durante anos que vão pelo menos de nossos 

escritores e raros estudiosos de um romantismo em versão brasileira aos 

nossos primeiros escritores regionalistas, o interesse pelas diferentes criações 

de culturas populares coube aos nossos primeiros folcloristas. É com as suas 

pesquisas pioneiras que uma outra face do que se cria como cultura de Norte a 

Sul do Brasil começou a tomar uma forma sistemática. Entre Cecília Meireles, 

Mário de Andrade, Câmara Cascudo e Alceu Maynard de Araújo, para ficarmos 

apenas em três nome dentre uma quantidade apreciável de outros homens e 

mulheres que tanto no passado dos meados de século XX quanto até hoje, 

produziram e seguem elaborando estudos que apenas uma compreensão 

empobrecida de seu trabalho poderia classificar como passadista ou não-

científico4. Comissões estaduais de folclore e a Comissão Nacional do Folclore 

seguem realizando um trabalho nem sempre visível, mas ainda de extrema 

relevância a respeito de culturas dos povos do país.  

Mas é ao redor do início dos anos sessenta que uma nova proposta a 

respeito da cultura popular surge no Brasil e em pouco tempo difunde-se por 

uma vasta área da América Latina. É importante lembrar o que representaram 

os movimentos de cultura popular dos anos sessenta para compreendermos o 

intervalo existente entre o fecundo trabalho dos folcloristas e também dos 

pesquisadores dos “estudos de comunidade” no Brasil aos movimentos de 

estudo e militância da e através da cultura, e, deles,  aos temas e dilemas de 

nossos dias, no que toca a cultura popular.  

Segundo os termos próprios dos documentos “daquele tempo”,  a 

vocação do trabalho de transformar e significar o mundo em que vive e se 

reproduz, é o mesmo que transforma e significa o próprio ser humano. Ele 

envolve uma prática biologicamente coletiva e socialmente cultural. Realiza-se 

como uma ação socialmente necessária e motivada. A própria sociedade em 

                                                 
3
 Peter Burke,  op. cit. pg. 15. 

4
 O SESC editou recentemente em um volume único com  cinco cds, os registro sonoros da “missão cultural” 

de Mário de Andrade em suas viagens de pesquisa pelo Brasil.    
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que o indivíduo  converte-se em uma pessoa humana é uma realização de sua  

cultura, no sentido mais amplo que é possível atribuir a esta palavra.  

De igual maneira, tudo o que envolve a identidade e a própria 

consciência humana, aquilo que permite a ele não apenas conhecer, como os 

animais, mas conhecer-se conhecendo, o que lhe faculta transcender 

simbolicamente o mundo da natureza de que é parte e sobre o qual age, é uma 

construção social que acompanha ao longo de sua  história, o acontecer do 

trabalho humano ao sair-de-si, unir-se a outros e  agir sobre o seu mundo e 

sobre si-mesmo.  

A principal crítica aos estudiosos das culturas tradicionais no início dos 

anos sessenta não era muito diferente daquela que muito anos antes Karl Marx  

fizera aos filósofos de seu tempo. Grande foi esforço para compreender modos 

de vida e formas de ser, sentir, viver criar e pensar de camponeses, 

pescadores e outras categorias de pessoas e de grupos humanos criadores de 

nossas “tradições populares”. Mas também homens e mulheres subalternos, 

“dominados” (palavra freqüente então) e pertencentes às classes populares. 

Era chegado o tempo de fazer estas culturas, que agora recebiam outros 

nomes, como: “subalternas”, “oprimidas”, “alienadas”, “dominadas”, não apenas 

falarem de si e de seus mundos, através de seus contos e cantos, mas dizerem 

de modo agora crítico e contundente algo sobre a sua condição social. Era 

preciso torna-las – e aos seus atores-autores - conscientes (outra palavra cara 

e freqüente, então) de sua própria condição, mas também de seu poder. Era 

urgente transpor para um plano político aquilo que até então havia sido 

estudado e compreendido como algo apenas residualmente cultural.  

Assim, fundada em ideologias e associada a “frente de luta” e a 

movimentos entre reformadores e revolucionários da sociedade nacional, uma 

outra cultura popular pretendeu ser um corpo de idéias e práticas renovadoras 

e questionadoras em vários planos. Usando a mesma expressão corrente na 

Europa desde pelo menos o século XIX, a proposta dos movimentos de cultura 

popular (MCPs) dos anos iniciais da década de sessenta, redimensiona o valor 

original da cultura popular, tal como pensada, antes, sob o nome de folclore. 

Culturas de segmentos do povo brasileiro.  

Recuemos alguns passos. Logo se verá a utilidade deste gesto. 

Acompanhemos por algumas linhas como, com palavras próprias de seu tempo 

– pois este é um documento de 1965 – um dos mais difundidos movimentos de 
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cultura popular dos anos sessenta, o Movimento de Educação de Base 

procurava compreender a cultura para, depois, pensar a cultura popular, a 

partir dela, uma ação político-pedagógica5.   

É próprio do homem criar e integrar em sua cultura; além de objetos 

materiais, além das técnicas, através das quais as criações se 

renovam, além das manifestações culturais de sua atividade 

associativa; as significações dadas a estes objetos e 

acontecimentos, através dos quais justifica e expressa sua 

existência, seus atos, seus temores e suas esperanças. Neste 

terceiro nível cultural, encontram-se, por exemplo: as normas de 

conduta, os sistemas através dos quais se procura fazer a justiça – 

as crenças e os mitos –, as criações puramente artísticas e os 

sistemas de pensamento. 

A cultura se compreende pois, como o conjunto integrado de 

criações em que o espírito humano se expressa e objetiva, em 

busca da resolução de seus problemas e tendências pessoais e 

sociais. Nos três níveis básicos em que nos é possível dividi-la – 

nível adaptativo, nível associativo e nível ideológico (aqui no sentido 

de nível mental) – cabem, dentro da cultura, as máquinas, as 

técnicas de transformação da natureza, as várias formas de 

esportes, as criações artísticas, as estruturas e normas sociais, a 

organização política, os sistemas jurídicos, o idioma, as crenças, os 

sistemas filosóficos, todos os símbolos e sinais, as cerimônias, os 

ritos de passagem, as tradições, as ideologias e as formas pelas 

quais se expressam as religiões. A cultura é, assim, toda a 

expressão da atividade criadora humana, sempre intencional e 

                                                 
5
 Escolhemos não ao acaso o Movimento de Educação de Base (MEB) entre outros de seu tempo. Ele foi um 

movimento dedicado, sobretudo, à alfabetização de jovens e de adultos das regiões “menos favorecidas” do 

País. Atuou  de Minas Gerais ao Centro-Oeste, no Nordeste e, de maneira menos intensa, em partes da 

Amazônia. Depois de anos de restrição imposta pelos governos militares, segue vigente e atuante ainda hoje. 

Foi o resultado de um convênio celebrado entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Governo 

Federal, a partir de 1960. Em boa medida, tanto em sua Equipe Nacional, sediada no Rio de Janeiro, quanto 

em suas equipes estaduais e locais, foi entregue a ex-militantes e estudantes ainda atuantes em movimentos da 

Ação Católica.  Existem várias dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o MEB. A melhor síntese 

de seus documentos originais pode ser encontra em um livro indispensável  a respeito do que foram e 

escreveram os movimentos de cultura popular dos anos sessenta. Trata-se de: Cultura popular e educação 

popular – memória dos anos sessenta,  organizado por Osmar Fávero e editado originalmente pela GRAAL, 

do Rio de Janeiro.   
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participada por todos os homens, enquanto membros de 

sociedades. E, como tal, é construída por coisas e acontecimentos 

reais, objetivos, passíveis de observação direta e indireta. Localiza-

se, portanto, nestas coisas, nestes acontecimentos, no tempo e no 

espaço. Dentro das pessoas, na forma de crenças, de emoções e 

reflexões culturalmente determinadas; dentro de todos os processos 

básicos de comunicação e, finalmente, dentro dos objetos 

materiais.6 

 

Ora, em um mundo socialmente humanizado as relações fundamentais de 

cultura e através da cultura, deveriam ser as de um  reconhecimento entre diferentes 

pessoas e grupos sociais livres e igualmente produtores e beneficiários da totalidade 

da cultura. De uma múltipla e diferenciada – mas nunca desigualada e desigualadora 

– experiência de criação cultural deveria emergir e transformar-se na e como a história 

humana, através de um trabalho que afirmasse a liberdade,  negando a possibilidade 

de domínio de pessoas, grupos e classes sociais umas sobre as outras.  

No entanto, em sociedades desiguais e desigualmente produtoras e 

consumidoras de saberes, valores e significados (tudo aquilo que vai de uma 

gramática social e uma religião consagrada), as culturas que se originam da 

desigualdade de condições humanas de produção de bens, poderes e símbolos de 

compreensão da vida social são, elas próprias, socialmente divididas e desigualadas, 

Elas refletem qualidades de  relações antagônicas entre grupos no interior de uma 

sociedade.  

 A oposição social entre modos sociais de participação na cultura é o que 

explica a existência e o modo de realizar-se da cultura popular. No interior de 

sociedades desiguais e excludentes, esta é uma das dimensões de vocação negada 

de universalização da cultura, a partir de suas diferenças assumidas e, não, de suas 

desigualdades impostas.  

Nos termos dos movimentos de cultura popular, o povo é autor, ator e 

consumidor de sua própria experiência cultural. Aquela que traduz a sua existência de 

criador. Mas de um criador subalterno, subordinado. Ao mesmo tempo em que 

“reflete” a originalidade de seu próprio modo de vida, uma cultura popular é, também 
                                                 
6
 Esta passagem está num documento de estudos distribuído aos participantes das equipes do MEB. Seus 

dizeres de capa são: Movimento de Educação de Base - Fundamentação do programa para 1965 – 1ª parte: 

Estudos Sociais –  1.1 – Cultura. A citação está na página  4. 
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ela, subalterna. E aqui é fácil encontrar o eco da a forte presença do pensamento de 

Antônio Gramsci, um autor e militante bastante lido a citado, inclusive por Paulo 

Freire, talvez o principal porta-voz dos movimentos de cultura e de educação popular 

dos anos sessenta.  

 Ao lado de um domínio político direto com que as diversas instituições do 

poder exercem poder sobre a vida social, existe um controle  exercido através de uma 

“cultura dominante” sobre uma múltipla  “cultura dominada”. De muitos modos e 

através de diversos artifícios de comunicação e de inculcação de palavras, valores e  

idéias, realizaria-se um “trabalho” contínuo de bloqueio e cooptação das diferentes 

“manifestações populares”. De tudo aquilo que “o povo vive e cria, que pudessem vir a 

expressar a sua condição de classe e um horizonte de emancipação popular. O 

domínio da cultura erudita sobre a popular seria um processo. Ele mobilizaria 

recursos, canais, meios, pessoas especializadas, grupos de controle, de propaganda, 

de educação. Ele inovaria meios, recursos e  tecnologias, ampliaria e testaria com  

freqüência crescente  as suas estratégias de comunicação. Assim, agiria em nome de 

um absorver, retraduzir, esvaziar invasoramente os domínios e formas de expressão 

das criações patrimoniais do povo. 

 Conseqüência. No interior de um tal tipo de estrutura de trocas simbólicas, os 

criadores populares, individuais e coletivos, mesclariam elementos de sua própria 

cultura  - aquilo que reflete para ele a continuidade de seu modo de vida, com 

elemento provenientes de culturas eruditas, repensadas, em boa medida, como 

frentes de uma cultura politicamente hegemônica.  

Assim sendo, os diferentes setores das classes populares reproduzem, como 

sendo sua, uma cultura “culturalmente” mesclada  e situada fora do eixo da identidade 

das classes populares. Uma cultura politicamente dominada e externa ao processo 

político de gestão do poder. Uma cultura, enfim, simbolicamente alienada e colocada 

fora do eixo de uma consciência crítica7. Dentro desta situação, não sendo 

conscientizado pela sua própria cultura, o povo não poderá sê-lo por outro qualquer 

meio usual na conjuntura de dominação. E, no entanto, somente a partir da ação 

conscientizada e organizada das classes populares é legítimo imaginar a possibilidade 

de um projeto de libertação de todas as esferas de domínio na sociedade de classes. 

E, compreendia-se então, uma das frentes de luta neste sentido seria propriamente 

                                                 
7
 Talvez o livro em que esta idéia aparece com maior vigor, de acordo com os termos, críticas e propostas dos 

anos sessenta, seja o livro escrito pelo educador Paulo Freire, quando já no exílio no Chile: Pedagogia do 

Oprimido.  
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politicamente cultural. E seria, ainda, culturalmente educativa. Daí o lugar ativo de 

movimentos e de processos de cultura popular e a sua associação com instituições 

dedicadas à  educação popular.  

Podemos retornar agora ao mesmo documento do Movimento de Educação 

de Base, no momento em que ele pensa a cultura a partir do dilema da cultura 

popular.  

A Cultura Popular surge como conseqüência do processo de mudança 

social. Assim sendo, pretende a participação de todos na elaboração 

da cultura da sociedade em que vivem, bem como, e principalmente, 

na apreensão e na criação do sentido da cultura, isto é, do que a 

cultura significa para os homens dessa sociedade. A Cultura Popular, 

portanto, está vinculada a uma ação que não pode estar desligada do 

povo, isto é, dos grupos sociais que, por condicionamentos 

econômicos, políticos e sociais – e especialmente por 

condicionamentos culturais – estão marginalizados da cultura. 

... 

|Sendo assim, pode-se dizer que Cultura Popular não é um fenômeno 

neutro, indiferente. Ao contrário, nasce de um conflito e nele 

desemboca, pois ela existe e se apresenta sempre em termos de 

libertação, de promoção humana, no sentido mais amplo. Donde se 

conclui que não é possível um trabalho de Cultura Popular desligado 

do processo de conscientização. E, por estar ligada a este processo é 

que ela deve levar sempre a uma opção. Deve dar possibilidades de 

opção ao povo, embora não possa impor essa opção, porque ela deve 

ser encontrada pelo próprio povo. Esta opção decorre da plena 

consciência que o homem adquire das diferenças e desníveis entre os 

grupos que formam a sociedade e da necessidade de uma 

transformação dos padrões culturais, políticos, sociais e econômicos 

que os determinam8. 

                                                 
8
 MEB, op. Cit. Pgs. 8 e 9 A citação faz referência também ao documento: Fundamentação da cartilha Viver 

é Lutar. Esta cartilha, elaborada para o programa de alfabetização do Movimento de Educação de Base, 

chegou a ser apreendida pela polícia do Rio de Janeiro, quando ainda na gráfica, por ordem do então 

governador Carlos Lacerda. A apreensão da cartilha, pouco antes do golpe militar de 1964, foi noticiada em 

todo o Brasil e até mesmo no exterior. Muitos anos mais tarde o atual Movimento de Educação de Base re-

lançou uma nova versão da mesma cartilha, em outros termos e com outros recursos técnicos,  pedagógicos e 
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Temos hoje uma lembrança fragmentada e fugidia do que foram e aportaram 

os nossos estudiosos folcloristas, como Mário de Andrade e Câmara Cascudo, tanto 

quanto cientistas sociais em algum momento dedicados a estudos de criações 

populares, como ninguém menos do que Florestan Fernandes e Maria Isaura Pereira 

de Queirós. Temos também uma esquecida memória do que representaram em seu 

tempo os movimentos de cultura popular e seus derivados. As experiências 

inovadoras de educação popular. O alvorecer do cinema novo no Brasil. O teatro do 

oprimido, de Augusto Boal, as iniciativas dos centros populares de cultura espalhados 

por quase todo o Brasil de então. Diversas experiências depois severamente 

reprimidas pelos governos militares, a partir mesmo de 1964, de que de um modo ou 

de outro todas as atuais alternativas de políticas culturais inovadoras são herdeiras. 

Dentre os diferentes acontecimentos na “área da cultura” (uma expressão 

quase sempre vaga e ambígua)  queremos recordar aqui apenas quatro. Eles nos 

parecem os mais importantes de uma era que vai, justamente, do final dos anos 

sessenta.   

O primeiro envolve um lento e muito variado processo de auto-

reconhecimento e, em alguns casos de organização de unidades, grupos, e até 

mesmo associações locais ou mesmo regionais de cultura popular. Criadores  

individuais e/ou corporados de modalidades de culturas patrimoniais reconhecem-

se, aproximam-se por iniciativa própria ou com diferentes tipos de ajudas “de fora” 

. Aqui e ali surgem pequenas unidades sociais em nome de artistas e artesãos 

populares, de unidades de rituais populares, como as Companhias de Santos Reis 

ou as Associações de Congos e de Moçambiques, dos festejos de São Benedito 

ou de Nossa Senhora do Rosário. O trabalho criador popular deixa de ser 

folcloricamente “anônimo” e os seus criadores: autores e/ou atores identificam-se e 

são reconhecidos. 

O segundo acontecimento traz de volta as idéias não apenas de Mickhail 

Bakhtin, lembradas por Ginzburg e Burke, muitas linhas atrás, mas de vários 

outros estudiosos da cultura, que antes e depois dele tratam de estabelecer ao 

                                                                                                                                                     
culturais.  Vale a lembrança de que o MEB foi um dos primeiros movimentos sociais a trazer para o campo da 

educação popular, textos de uma então contemporânea antropologia social. Um de seus “documentos de 

estudo” foi a tradução para o português do consagrado (e polêmico)  artigo de Leslie White, Conceito de 

cultura (Série B, apostila 1 – MEB, 1964). 
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mesmo tempo as fronteiras entre as diferentes modalidade de culturas, e as 

contínuas quebras, rupturas e mútuas incursões entre “um lado e o outro”.  De um 

lado assistimos a um diálogo ora necessário e fecundo, ora arbitrário e 

ameaçador, entre diferentes criadores e agentes de/entre culturas. Entre o erudito 

e o popular – ou o folclórico e suas variações - de antes, há um alargamento de 

mútuos territórios culturais de fronteiras no interior da própria idéia de “popular”. A 

fórmula MPB, “música popular brasileira” bem traduz este acontecer9.  

De um lado, o florescimento de um grande número de artistas-de-fronteiras,  

algumas vezes auto-assumidos como “músicos de raízes”. Situados aquém e além 

de possíveis linhas culturais divisórias (se é que elas existem) entre Elomar, 

Dorothy Marques e Milton Nascimento ou Gilberto Gil, Eles levam a um ponto mais 

próximo do “propriamente popular” um intercâmbio entre re-criações ou 

“interpretações de empréstimo” músicas ou de formas de cantar e dizer já bastante 

conhecido desde décadas bem passadas. Um renascer da viola caipira em mãos 

de músicos como Renato Andrade, Paulo Freire (o outro), Ivan Vilela ou Pereira da 

Viola, é uma outra clara e feliz expressão de como o “caipira” pode em pouco 

tempo transitar para o modernamente “sertanejo” e, dele, ou para além dele, para 

uma música que nem por ser “de viola” deixa de aspirar a fronteira entre o popular 

e o francamente erudito. 

De outro lado, a invasão da mídia e da “massa” sobre qualidades artísticas 

tradicionais das culturas populares. É quando o que em uma direção é o “de 

raízes” e, em outra, o “sertanejo” tornado “country”. É também a transformação 

forçada e forjada de rituais populares em espetáculos, desde os “concursos de 

Folias de Santos Reis” ao espetáculo “global” do Boi Bumba de Parintins Muito já 

foi escrito sobre os dois acontecimentos que quebra ou intercâmbio entre 

fronteiras culturais deste tipo, em uma ou noutra direções, e ele merecerá apenas 

uma breve lembrança aqui.  

                                                 
9
 Entre nós uma diferença entre o “folclórico” e o “popular” nunca foi claramente resolvida. 

Afortunadamente, pensamos nós. Em Buenos Aires, em uma loja de artigos musicais, Astor Piazola pdoerá 

oscilar entre música erudita e/ou popular. Carlos Gardel e seus cds de tango estarão na sessão de musica 

popular. Já Jorge Cafrune estará na estante de música folclórica. Por outro lado, esta pequena passagem do 

músico e pesquisador Eduardo Gramani  estabelece outras fronteiras: Ao contrário do eu se observa com 

outros instrumentos “brasileiros” que são utilizados na música folclórica, a rabeca quase não participa da 

chamada “música popular”, mantendo sua atuação restrita (com algumas exceções às festas religiosas e 

folclóricas da região. Rabeca, o som inesperado,  pesquisa de Eduardo Gramani e organização editorial e 

Daniella Gramani, também responsável pela publicação em 2002, sem indicação de local. A citação está na 

página 9, na introdução.   Resta perguntar a razão pela qual o autor colocou  “musica popular” entre aspas e 

não fez o mesmo com: folclórico. 
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O terceiro acontecimento é a “descoberta” do universo das culturas 

populares de parte de outros estudiosos e pesquisadores que não folcloristas e 

outros interessados em nossas “tradições populares”. Depois das incursões 

francamente pioneiras de sociólogos, como Maria Isaura Pereira de Queirós e 

Florestan Fernandes, lembrados linhas acima, pelo menos da década dos anos 

setenta em diante – justamente quando desapareceram os antecedentes 

movimentos de cultura popular – em todo o país há um vertiginoso e durante longo 

tempo crescente interesse, primeiro de antropólogos, depois de sociólogos, 

historiadores, lingüistas e, mais tarde ainda, até mesmo de neo-estudiosos ou 

especialistas nos diferentes ramos e campos da comunicação social, pelas mais 

diferentes “manifestações” culturais populares.  Das Folias de Santos Reis ao 

Carnaval Carioca, passando pela Capoeira e o Candomblé, o Cordel e as Estórias 

de Trancoso, invenções patrimoniais populares, religiosas ou profanas, são de 

vários modos re-visitadas e disto resulta uma produção acadêmica ou não, 

bastante grande e variada.  

Finalmente, o quarto acontecimento talvez seja o que aqui nos interessa 

mais de perto. Justamente também quando silenciam ou falam em surdina as suas 

vozes de protesto e ação políticas, os MCPs e seus herdeiros de causa, surgem, 

sobretudo de parte agências governamentais direta ou indiretamente vinculadas à 

“questão cultural”, as mais diferentes modalidades de propostas, ações e políticas 

culturaisi.  Este, em uma dimensão delimitada aqui de propósito, é o objeto mais 

próximo deste escrito. Para nos aproximarmos dele teremos que realizar uma 

espécie de viagem de fora para dentro ou, se quisermos, do universal para o 

nacional. Ou, ainda, da UNESCO e instituições de foro internacional derivadas, 

para o Ministério da Cultura do Brasil.   

    

1. da cultura popular ao patrimônio cultural imaterial? 

 

Duas compreensões a respeito da cultura foram desde algum tempo revistas 

e superadas. A primeira consiste em construir uma percepção estratigráfica da 

sociedade, como na imagem de um pequeno prédio de três andares, colocando a 

economia entre o porão (ou a garagem) e o térreo; a estrutura social (a “sociedade” 

propriamente dita) no primeiro andar e a cultura entre o segundo e a cobertura (ou o 

sótão). A cultura constituiria, então, uma espécie de “super-estrutura” do que compõe 

e conforma uma sociedade, um modo de vida e um cotidiano social.  



 

 

14 

14 

Sabemos agora que a cultura e as culturas e os mundos sociais que 

constituem e de que são parte devem ser representadas bem mais como tecidos em 

que diferentes tipos de fios e de cores estão entrelaçados a tal ponto que “valem” uns 

pelos outros e, mesmo ocupando posições diferentes no todo ao mesmo tempo  

estabilizado e sempre transformável  (no caso) de que fazem parte, mesclam-se e 

interagem em todos os planos e dimensões. Uma economia é uma das dimensões de 

uma cultura e a expressão “cultura econômica” é tão verdadeira quanto uma 

“economia cultural”. Razão pela qual sem temores Pierre Bourdieu fala de “economia 

das trocas simbólicas”, e ao comentar o jogo da “Briga de Galos na Sociedade 

Balinesa”, Clifford Geertz  lembra que “ali” como talvez em toda a parte (de Bali a Wall 

Street) o dinheiro não vale por si e pelo como acontece econômica e socialmente, 

mas pelo que “faz acontecer”... culturalmente10.  E a própria cultura deve ser 

compreendida mais como contextos complexos constituídos por redes de teias e 

tramas de símbolos e signficacos, todos eles constituídos por diferentes graus de 

interações de “materialidade” e de “imaterialidade”, do que como estruturas estáveis 

de relações sociais de saber ou de poder. 

 

Como sistemas entrelaçados de signos interpenetráveis (o que 

chamaria de símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a 

cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, 

as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro 

do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, 

descritos com densidade11. (10, do capítulo 1) 

 

 Em segundo lugar, compreendemos que “em si mesma” podemos 

didaticamente separar dimensões evidentes da cultura. Podemos falar – menos agora 

do que em um passado recente – de cultura material (como a folha de papel em que 

você lê o que está lendo, como cadeira onde você deve estar sentado agora e a casa 

que abriga você a página, o livro, a tela do monitor de um PCU, a cadeira e outras 

coisas mais “materiais” e “palpáveis”) e de cultura imaterial (como as idéias contidas 

em/entre as palavras da página ou da tela do PCU, como a imagem da cadeira que, 

                                                 
10

 Pierre Bourdieu, A economia da trocas simbólicas, 1976, Editora Perspectiva, São Paulo; Clifford Geertz, 

A interpretação das culturas, LTC Editores, 1989, Rio de Janeiro.  
11

 Clifford Geertz, op. cit. página  13. 
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antes de construí-la com madeira um marceneiro deve ter tido, como as memórias, 

lendas e códigos de conduta que “falam” da casa e sobre a casa onde você está 

agora). 

No entanto,  assim como entre as diversas tradições ou variações das e entre 

as culturas em uma sociedade complexa existem frestas de fronteiras, 

intercomunicações, conflitos e consensos de que resultam hibridizações com graus 

diferentes de ritmos e de intensidades de interações, “invasões”  e reciprocidades, 

assim também entre o “material” e o “cultural” há intervalos e variações bastante mais 

diversificadas do que se consagrou imaginar desde a célebre – e ainda persistente – 

definição de cultura proposta por  Tylor  ainda no século XIX12. 

O que importa lembrar aqui é que entre a mente humana que pensou a casa 

antes de ergue-la do chão, a planta dela desenhada por um arquiteto ou um mestre-

de-obras, a casa materialmente construída e habitada, as regras sociais vigentes 

tanto no construir a casa quanto no habitá-la, assim como a densidade de vivências, 

de memórias, de saberes, sentidos, significados, mitos e lendas que gerações de 

construtores e/ou moradores da casa possam simbolicamente construir e “habitar” 

existem muito mais teias e redes de e entre dimensões de interações de culturas, do 

que uma visão apressada poderia perceber. Pois habitamos símbolos como 

habitamos casas e a própria casa transformada em um lar é um feixe de símbolos em 

que se vive e mora.  

Embora em termos tanto de pesquisas quanto e, sobretudo, de políticas 

públicas haja uma quase oposição entre uma cultura material e uma cultura imaterial  

- em outros tempos chamada também impropriamente de espiritual -  na vida cotidiana 

das pessoas e dos grupos humanos o que importa são justamente os pontos de 

interação, os intervalos, as fronteiras – sempre nunca claramente estabelecidas – as  

pontes e as travessias, se quisermos, entre elas. Se isto é verdadeiro para a idéia de 

cultura em seu sentido mais geral, com mais força, cremos, deverá aplicar-se aos 

domínios das culturas populares, patrimoniais ou primitivas. Isto porque, estando 

situadas um tanto mais à margem dos processos sociais que e seus efeitos sobre as 

experiências de cultura de que este texto e os documentos em que ele se apóia são 

bons exemplos, as culturas populares parecem ser também mais resistentes às 

                                                 
12

 “(Cultura) tomada em seus amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui  conhecimentos,  

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade”. Esta definição célebre pode ser encontrada em diferentes livros e artigos. De 

maneira especial sugerimos o livro de Roque de Barros Laraia, Cultura – um conceito antropológico, 

publicado pela Jorge Zahar Editora, do Rio de Janeiro em  19XX com sucessivas re-edições.  
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separações de suas dimensões e esferas de realização. Para trabalharmos com 

apenas um exemplo talvez extremos, mas por isso mesmo adequado, enquanto para 

o turista culto e letrado uma velha igreja pode ser um lugar de devoção, de estudo de 

padrões arquitetônicos de uma determinada época da história cultural de um povo, de 

assistência curiosa a um ritual desconhecido, ou de uma simples visita turística 

apressada, para um praticante popular do que se vive “ali” ela é, entre o prédio, o rito 

e as preces, um lugar religioso consagrado. Um templo construído por mãos 

humanas, mas a tal ponto consagrado por seres e poderes sagrados que o simples 

“haver chegado ali” redime pecados ou realiza milagres.    

 

1. cultura, culturas e diferenças culturais 

 

Nada mais errado do que dizer: “esse homem não tem cultura nenhuma”. 

Nada mais equivocado do que dizer: “essa é uma gente sem cultura”. E, no entanto, 

não é raro que algumas pessoas pensem assim. E também não são raras hoje em 

dia, como no passado, ações sociais derivadas de idéias que centram em um modo 

de ser ou em uma cultura toda a excelência, e desqualificam as outras. Ações sociais 

por meio das quais em algum lugar do mundo uma língua antiga de um povo é 

proibida de ser falada; uma religião é proibida de ser praticada, algumas formas de 

pensamento são proibidas de serem pensadas e algumas canções são proibidas de 

serem cantadas.  

Cada ser humano é um eixo de interações de ensinar-aprender. Assim, 

qualquer que seja, cada pessoa é em si mesma uma fonte original de saber e de 

sensibilidade. Em cada momento de nossas vidas estamos sempre ensinado algo a 

quem nos ensina e estamos aprendendo alguma coisa junto a quem ensinamos algo. 

Ao interagir com ela própria, com a vida e o mundo e, mais ainda, com círculos de 

outros atores culturais de seus círculos de vida,  cada  pessoas aprende e reaprende. 

E, assim, cada mulher ou homem é um sujeito social de um modo ou de outro 

culturalmente socializado e é, portanto, uma experiência individualizada de sua 

própria cultura.  

Uma criança de dois anos aprendeu uma língua e aprendeu e aprenderá, 

antes  e depois, a “linguagem” dos costumes e crenças de seu povo, de sua gente. 

Desde muito cedo e por toda a sua vida, já a sua cultura a habita. Já ela é também 

uma habitante de um mundo de partilha de símbolos e de sentidos de vida.  
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Devemos repetir a mesma idéia: cada um de nós, qualquer que seja o nosso 

grau e vocação de estudos escolares ou extra-escolares, é uma fonte única e original 

de saber e de sentido. Em cada pessoa uma cultura vive um momento de sua 

subjetividade. E uma mulher “analfabeta” é uma pessoa “letrada” nos muitos outros 

saberes e sabedorias de sua vida e sua cultura. Sem saber ler as palavras que os 

eruditos escrevem, ela pode ser senhora de sabedoria popular rara e preciosa. 

Com mais motivos e em um âmbito bem mais amplo, a mesma coisa 

acontece com cada fração social de pessoas e de conexões entre pessoas: uma 

família, uma pequena comunidade de pescadores ou de camponeses, uma tribo ou 

aldeia de indígenas, por pequena que seja.  Algumas tribos indígenas brasileiras com 

não mais do que umas cem mulheres e homens, falam línguas tão complexas que 

exigem de quem chega  anos de estudos para serem aprendidas. Nenhuma delas 

deixa de ter os seus mitos, as suas lendas, as suas estórias para crianças, os seus 

cantos, seus deuses e suas danças. Todas elas ao longo do tempo desenvolveram 

sábias tecnologias para viverem e se reproduzirem na floresta. Ali onde um de nós, 

“branco civilizado”, morreria de fome ou de medo em poucos dias, mulheres indígenas 

criam filhos sábios e sadios.  Todas as tribos indígenas, assim como todas as nossas 

comunidades populares, são sociedades humanas criadoras de suas próprias 

culturas. Crianças e jovens participantes delas são socializados a partir da relação 

fundadora com a mãe, de tal maneira que ao atingirem a juventude, moças e rapazes 

estão plenamente “prontos para a vida”. Isto é, foram educados para aprenderem a 

caçar, a plantar, a preparar alimentos, a curar doenças, a fazer o amor, a falar a sua 

língua e conhecer suas diferentes linguagens e gramáticas culturais, a criar os seus 

filhos, a interagirem com as diferentes categorias de atores de seu mundo social, a 

compreenderem o sentido de seus mitos, a crerem em seus deuses e a lidarem com o 

sr mais perigoso do planeta: o “homem branco e civilizado”.  

 Não há grupo humano estável que além de ter a sua vida social, a sua 

sociedade, não tenha também a sua memória, a sua história, a sua cultura. A 

complexa teia e trama daquilo que em tudo o mais – vida social, memória, história – a 

experiência de uma cultura, de sua partilha recíproca e de seu aprendizado está 

contido. As formas humanas de “ocupar o planeta”, de “socializar a natureza” e de 

criar um “modo de vida” peculiar, são muitas. São múltiplas ao longo da já longa 

história humana e são múltiplas na geografia da atualidade.  

Nós nos acostumamos a atribuir qualidades às diferentes culturas humanas, 

em geral tomando a nossa própria como referência. Às vezes damos a isto o estranho 
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nome de etnocentrismo. O nome é estranho mesmo, e a “coisa” que ele traduz 

também. Pois ele é a perigosa vocação de centrarmos nossas avaliações em nós 

mesmos, em nosso “etno” - nossa identidade, “ethos”, maneira de ser e viver, nossa 

cultura, enfim - e a partir daí atribuirmos significados a todos e a tudo o mais.  

Por isso mesmo, ao falarmos das culturas que povoam o nosso cotidiano – 

umas mais próximas, outra mais distantes – além de falarmos de “cultura baiana”, 

”cultura brasileira”, “cultura ocidental”, cultura moderna”, cultura arcaica”, falamos 

também de “cultura erudita” versus “cultura popular” (ou: “cultura inculta”, “cultura 

rústica”); “cultura civilizada”  versus “cultura primitiva”  (ou: “cultura selvagem”, “cultura 

indígena”); “cultura letrada” versus “cultura iletrada”, e assim por diante. E haja nomes! 

No entanto, com um outro olhar, com o olhar de vocação multicultural, 

compreendemos que as culturas humanas são diferentes, mas nunca desiguais. São 

qualidades diversas de uma mesma experiência humana, e qualquer hierarquia que 

as quantifique e estabeleça hierarquias, é indevida. A própria idéia de que culturas 

evoluem e que as “mais atrasadas”, mais “populares”  ou mais “primitivas”  poderão  

atingir graus de “civilização” semelhantes às nossas (“nossas” de quem, cara pálida?”)  

hoje em dia não recebe mais crédito algum entre as pessoas que estudam a fundo as 

diferentes culturas.  

Tanto isto é verdadeiro que observamos hoje em dia uma enorme 

preocupação entre povos tidos como “os mais civilizados”, para com as suas 

memórias, histórias antigas e tradições populares. Em dois exemplos recentes do 

mundo ocidental vimos e seguimos vendo isto ocorrer: a Espanha de depois de 

Franco e a ex-União Soviética, de depois da queda do Muro de Berlim (um outro 

poderoso fato simbólico, não?). Em poucas nações houve e segue havendo um 

retorno aos valores, aos costumes, às artes, às experiências espirituais e religiosas, e 

também a tradições arcaicas e populares, como nestas duas nações.  

Mais do que aqui no Brasil, na Espanha as crianças e os jovens aprendem o 

Espanhol, mas também outras línguas, como o Galego, o Catalão e o Basco. E não 

apenas isto. Nas escolas elas se revestem durante oficinas e nas festas populares, 

com as roupas de suas avós. Aprendem os seus cantos, suas falas, suas culinárias e 

seus poemas. Sem deixarem de habitar contextos sociais bastante modernizados, as 

pessoas reaprendem com gosto a reviver antigas tradições. Lástima que elas tenham 

quase “desaparecido” para serem de novo “redescobertas” e “revalorizadas”. Lástima 

que convivamos com culturas hoje em dia tão frágeis, que necessitem serem 

“protegidas”.  
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Nas culturas populares existem formas de educação extra-escolar cujo valor 

apenas agora começamos a descobrir. Tal como acontece com os povos indígenas, 

cantando e dançando, vendo como-se-faz-e-fazendo, jogando e trabalhando ao lado 

dos “mais velhos”, os “mais jovens” convivem com aprendizados simples e complexos 

que vão dos segredos do plantio do milho até os de uma Folia de Santos Reis. 

A educação utilitária e instrumental das escolas seriadas acompanhou toda 

uma vertente dominante no pensamento ocidental e deixou que duas quebras 

dramáticas fossem e sigam sendo consumadas. Uma é a “cientificação” crescente do 

conhecimento. Outra é a desqualificação de outras culturas e, sobretudo, as culturas 

populares, em nome de formas únicas e pretensamente civilizadas e eruditas do saber 

e do viver. 

Temos perdido pouco a pouco um sentido arcaico e interativamente integral 

da vocação humana na criação de suas experiências de cultura. Temos sido levados 

a pensar que apenas o conhecimento oficialmente ocidental e científico, originado em 

centros consagrados do saber competente, é válido, útil, confiável. E, portanto, 

apenas o que provém dele e das ciências oficiais que o conduzem deve ser ensinado 

de fato nas escolas.Desaprendemos a lição de que não cabem nos limites das 

ciências  oficiais a nossa vocação e a nossa capacidade de buscar respostas  às 

nossas perguntas, de encontrar sentidos múltiplos e polissêmicos para as vidas, de 

entretecer compreensões e interpretações sobre os seus mistérios e os do mundo.  

Outros sistemas de conhecimentos, de sentidos e de significados são 

igualmente fontes de preciosas e originais de  saber e de valor. As artes, as filosofias, 

as experiências espirituais e religiosas de todos os povos, em todos os tempos, cada 

uma delas e todas elas constituem modalidades e qualidades diversas de saber e de 

sentido. Tal como acontece entre as diversas culturas, dentro de uma mesma cultura 

a física nuclear, a poesia, a música e a matemática não são formas hierarquicamente 

desiguais de conhecimento. São experiências igualmente diferentes de sentir, de 

compreender e de interpretar o real e, nele, a vida e a condição humana. Se existe 

alguma diferença, ela está em que com a física nuclear podemos fazer bombas 

atômicas, enquanto  com a poesia podemos criar apenas os poemas que lamentem 

os seus resultados ou que bradem contra os seus senhores.  

Em uma outra direção, a escola deixou de lado, ou colocou como assunto de 

“hora do recreio” ou “do mês de agosto”, a experiência tão rica no Brasil de criação de 

artes, saberes, valores e saberes populares. Uma atenção um pouco mais generosa 

para com a criação popular nos ajudaria a ver e a compreender que tal como sucede 
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nos domínios das ciências e artes eruditas, entre nossos pescadores artesanais, entre 

nossos camponeses, seringueiros e tantos outros sujeitos de vida e de trabalho 

cultural, existem e se transformam verdadeiros sistemas complexos de conhecimento. 

Complexos sábios de saberes técnicos, científicos, sociais e artísticos, com que tanto 

se cura uma doença quanto se recorda a memória da história de um povo. 

A educação que tanto revê os seus currículos, ganharia muito em qualidade 

se fosse capaz de realizar algo mais do que uma simples revisão. Se ela ousasse 

reencontrar um sentido menos utilitário e mais humanamente integrado e interativo em 

sua missão de educar pessoas. Um dos passos nesta direção seria o reintegrar e 

fazer interagirem as diferentes criações culturais do espírito humano, com um mesmo 

valor. Ensinar a pensar e sensibilizar o pensamento entretecendo a matemática e a 

música, a gramática e a poesia, a filosofia e a física.  

Um outro passo estaria na redescoberta do valor humano e artístico das 

criações populares. Mas seria então necessário traze-las para a escola e para a 

educação, não como fragmentos do que é pitoresco e curioso, ou como um momento 

de aprendizado de hora de recreio. Ao contrário, o que importa é reapreender com a 

arte, o imaginário e a sabedoria do povo – dos vários povos do povo – outras sábias e 

criativas maneiras de viver, e de sentir e pensar a vida com a sabedoria e a 

sensibilidade das  artes e das cultura do povo.  

 

2. aprender com a diferença  

 

coerentes com os pontos de vista expostos até aqui, devemos chamar a atenção para 

o cuidado que deve ser tomado para que o acolhimento das diferenças culturais, 

étnicas e pessoais não seja apenas um ato vertical de mera tolerância. Algo do tipo: 

“eu sei que sou superior a ele, mas acato e respeito a sua maneira de ser e de viver”. 

Um falso multiculturalismo poderia ser não mais do que um instrumento de 

encobrimento dos direitos sociais e políticos dos “outros”.  Tomás Tadeu da Silva 

expõe esta preocupação em um verbete de seu livro: Teoria cultural e educação – um 

vocabulário crítico (2000, 81).  

Multiculturalismo – movimento que, fundamentalmente, 

argumenta em favor de um currículo que seja culturalmente 

inclusivo, incorporando as tradições culturais dos diferentes grupos 

culturais e sociais. Pode ser visto como o resultado de uma 

reivindicação de grupos subordinados – como mulheres, as 
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pessoas negras e as homossexuais, por exemplo – para que os 

conhecimentos integrantes de suas tradições culturais sejam 

incluídos nos currículos escolares e universitários.  Mas, 

criticamente, no entretanto, também pode ser visto como uma 

estratégia dos grupos dominantes, em paises metropolitanos da 

antiga ordem colonial, para conter e controlar a demandas dos 

grupos de imigrantes das antigas colônias. 

 

Uma ação cultural e um proajeto de educação inclusiva fundados em valores 

de intertranscultalidade, tal como proposto por Paulo Roberto Padilha, do Instituto 

Paulo Freire, deveria começa pela redescoberta do sentido e do valor intrínseco a 

cada cultura de vocação popular, tradicional, indígena, negra, camponesa e suas 

semelhantes.  

Pensamos em experiências múltiplas de culturas que reflitam, cada uma a 

seu modo, mas todas convergentes a um mesmo horizonte de justiça, paz e 

felicidade, o mundo em que vivemos tal como ele de fato é. Culturas que, livres do 

poder do interesse do mercado, sejam o lugar de diálogos que conduzam as pessoas 

dos povos e os povos do mundo à conquista de sua própria liberdade.  

Somos iguais, mas somos igualmente diferentes. Somos uma única espécie 

biológica, mas dentro dela, somos uma imensa variedade de modos de viver, de 

sentir, de saber e de construir a vida. Nada mais errado do que dizer: “esse homem 

não tem cultura nenhuma”. Nada mais equivocado do que dizer: “essa é uma gente 

sem cultura”. E, no entanto, não é raro que algumas pessoas pensem assim. E 

também não são raras hoje em dia, como no passado, ações sociais derivadas de 

idéias que centram em um modo de ser ou em uma cultura toda a excelência, e 

desqualificam as outras. Ações sociais por meio das quais em algum lugar do mundo 

uma língua antiga de um povo é proibida de ser falada; uma religião é proibida de ser 

praticada, algumas formas de pensamento são proibidas de serem pensadas e 

algumas canções são proibidas de serem cantadas.  

Uma criança de dois anos aprendeu uma língua, e aprendeu e aprenderá 

antes  e depois, a “linguagem” dos costumes e crenças de seu povo, de sua gente. 

Desde muito cedo e por toda a sua vida, já a sua cultura a habita. Já ela é também 

uma habitante de um mundo de partilha de símbolos e de sentidos de vida.  

Em um âmbito bem mais amplo, a mesma coisa acontece com cada fração 

social de pessoas e de conexões entre pessoas: uma família, uma pequena 
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comunidade de pescadores ou de camponeses, uma tribo ou aldeia de indígenas, por 

pequena que seja.  Algumas tribos indígenas brasileiras com não mais do que umas 

cem mulheres e homens, falam línguas tão complexas que exigem de quem chega  

anos de estudos para serem aprendidas. Nenhuma delas deixa de ter os seus mitos, 

as suas lendas, as suas estórias para crianças, os seus cantos, seus deuses e suas 

danças. Todas elas ao longo do tempo desenvolveram sábias tecnologias para 

viverem e se reproduzirem na floresta. Ali onde um de nós, “branco civilizado”, 

morreria de fome ou de medo em poucos dias, mulheres indígenas criam filhos sábios 

e sadios.   

Todas as tribos indígenas, assim como todas as nossas comunidades 

populares, são sociedades humanas criadoras de suas próprias culturas. Crianças e 

jovens participantes delas são socializados a partir da relação fundadora com a mãe, 

de tal maneira que ao atingirem a juventude, moças e rapazes estão plenamente 

“prontos para a vida”. Isto é, foram educados para aprenderem a caçar, a plantar, a 

preparar alimentos, a curar doenças, a fazer o amor, a falar a sua língua e conhecer 

suas diferentes linguagens e gramáticas culturais, a criar os seus filhos, a interagirem 

com as diferentes categorias de atores de seu mundo social, a compreenderem o 

sentido de seus mitos, a crerem em seus deuses e a lidarem com o ser mais perigoso 

do planeta: o “homem branco e civilizado”.  

 Não há grupo humano estável que além de ter a sua vida social, a sua 

sociedade, não tenha também a sua memória, a sua história, a sua cultura. A 

complexa teia e trama daquilo que em tudo o mais – vida social, memória, história – a 

experiência de uma cultura, de sua partilha recíproca e de seu aprendizado está 

contido. As formas humanas de “ocupar o planeta”, de “socializar a natureza” e de 

criar um “modo de vida” peculiar, são muitas. São múltiplas ao longo da já longa 

história humana e são múltiplas na geografia da atualidade.  

Nós nos acostumamos a atribuir qualidades às diferentes culturas humanas, 

em geral tomando a nossa própria como referência. Às vezes damos a isto o estranho 

nome de etnocentrismo. O nome é estranho mesmo, e a “coisa” que ele traduz 

também. Pois ele é a perigosa vocação de centrarmos nossas avaliações em nós 

mesmos, em nosso “etno” - nossa identidade, “ethos”, maneira de ser e viver, nossa 

cultura, enfim - e a partir daí atribuirmos significados a todos e a tudo o mais.  

Por isso mesmo, ao falarmos das culturas que povoam o nosso cotidiano – 

umas mais próximas, outra mais distantes – além de falarmos de “cultura baiana”, 

”cultura brasileira”, “cultura ocidental”, cultura moderna”, cultura arcaica”, falamos 
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também de “cultura erudita” versus “cultura popular” (ou: “cultura inculta”, “cultura 

rústica”); “cultura civilizada”  versus “cultura primitiva”  (ou: “cultura selvagem”, “cultura 

indígena”); “cultura letrada” versus “cultura iletrada”, e assim por diante. E haja nomes! 

No entanto, com um outro olhar, com o olhar de vocação multicultural, 

compreendemos que as culturas humanas são diferentes, mas nunca desiguais. São 

qualidades diversas de uma mesma experiência humana, e qualquer hierarquia que 

as quantifique e estabeleça hierarquias, é indevida. A própria idéia de que culturas 

evoluem e que as “mais atrasadas”, mais “populares”  ou mais “primitivas”  poderão  

atingir graus de “civilização” semelhantes às nossas (“nossas” de quem, cara pálida?”)  

hoje em dia não recebe mais crédito algum entre as pessoas que estudam a fundo as 

diferentes culturas.  

Tanto isto é verdadeiro que observamos hoje em dia uma enorme 

preocupação entre povos tidos como “os mais civilizados”, para com as suas 

memórias, histórias antigas e tradições populares. Em dois exemplos recentes do 

mundo ocidental vimos e seguimos vendo isto ocorrer: a Espanha de depois de 

Franco e a ex-União Soviética, de depois da queda do Muro de Berlim (um outro 

poderoso fato simbólico, não?). Em poucas nações houve e segue havendo um 

retorno aos valores, aos costumes, às artes, às experiências espirituais e religiosas, e 

também a tradições arcaicas e populares, como nestas duas nações.  

Mais do que aqui no Brasil, na Espanha as crianças e os jovens aprendem o 

Espanhol, mas também outras línguas, como o Galego, o Catalão e o Basco. E não 

apenas isto. Nas escolas elas se revestem durante oficinas e nas festas populares, 

com as roupas de suas avós. Aprendem os seus cantos, suas falas, suas culinárias e 

seus poemas. Sem deixarem de habitar contextos sociais bastante modernizados, as 

pessoas reaprendem com gosto a reviver antigas tradições. Lástima que elas tenham 

quase “desaparecido” para serem de novo “redescobertas” e “revalorizadas”. Lástima 

que convivamos com culturas hoje em dia tão frágeis, que necessitem serem 

“protegidas”.  

Nas culturas populares existem formas de educação extra-escolar cujo valor 

apenas agora começamos a descobrir. Tal como acontece com os povos indígenas, 

cantando e dançando, vendo como-se-faz-e-fazendo, jogando e trabalhando ao lado 

dos “mais velhos”, os “mais jovens” convivem com aprendizados simples e complexos 

que vão dos segredos do plantio do milho até os de uma Folia de Santos Reis. 

A educação utilitária e instrumental das escolas seriadas acompanhou toda 

uma vertente dominante no pensamento ocidental e deixou que duas quebras 
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dramáticas fossem e sigam sendo consumadas. Uma é a “cientificação” crescente do 

conhecimento. Outra é a desqualificação de outras culturas e, sobretudo, as culturas 

populares, em nome de formas únicas e pretensamente civilizadas e eruditas do saber 

e do viver. 

Temos perdido pouco a pouco um sentido arcaico e interativamente integral 

da vocação humana na criação de suas experiências de cultura. Temos sido levados 

a pensar que apenas o conhecimento oficialmente ocidental e científico, originado em 

centros consagrados do saber competente, é válido, útil, confiável. E, portanto, 

apenas o que provém dele e das ciências oficiais que o conduzem deve ser ensinado 

de fato nas escolas.Desaprendemos a lição de que não cabem nos limites das 

ciências  oficiais a nossa vocação e a nossa capacidade de buscar respostas  às 

nossas perguntas, de encontrar sentidos múltiplos e polissêmicos para as vidas, de 

entretecer compreensões e interpretações sobre os seus mistérios e os do mundo.  

Outros sistemas de conhecimentos, de sentidos e de significados são 

igualmente fontes de preciosas e originais de  saber e de valor. As artes, as filosofias, 

as experiências espirituais e religiosas de todos os povos, em todos os tempos, cada 

uma delas e todas elas constituem modalidades e qualidades diversas de saber e de 

sentido. Tal como acontece entre as diversas culturas, dentro de uma mesma cultura 

a física nuclear, a poesia, a música e a matemática não são formas hierarquicamente 

desiguais de conhecimento. São experiências igualmente diferentes de sentir, de 

compreender e de interpretar o real e, nele, a vida e a condição humana. Se existe 

alguma diferença, ela está em que com a física nuclear podemos fazer bombas 

atômicas, enquanto  com a poesia podemos criar apenas os poemas que lamentem 

os seus resultados ou que bradem contra os seus senhores.  

Em uma outra direção, a escola deixou de lado, ou colocou como assunto de 

“hora do recreio” ou “do mês de agosto”, a experiência tão rica no Brasil de criação de 

artes, saberes, valores e saberes populares. Uma atenção um pouco mais generosa 

para com a criação popular nos ajudaria a ver e a compreender que tal como sucede 

nos domínios das ciências e artes eruditas, entre nossos pescadores artesanais, entre 

nossos camponeses, seringueiros e tantos outros sujeitos de vida e de trabalho 

cultural, existem e se transformam verdadeiros sistemas complexos de conhecimento. 

Complexos sábios de saberes técnicos, científicos, sociais e artísticos, com que tanto 

se cura uma doença quanto se recorda a memória da história de um povo. 

A educação que tanto revê os seus currículos, ganharia muito em qualidade 

se fosse capaz de realizar algo mais do que uma simples revisão. Se ela ousasse 
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reencontrar um sentido menos utilitário e mais humanamente integrado e interativo em 

sua missão de educar pessoas. Um dos passos nesta direção seria o reintegrar e 

fazer interagirem as diferentes criações culturais do espírito humano, com um mesmo 

valor. Ensinar a pensar e sensibilizar o pensamento entretecendo a matemática e a 

música, a gramática e a poesia, a filosofia e a física.  

Um outro passo estaria na redescoberta do valor humano e artístico das 

criações populares. Mas seria então necessário trazê-las para a escola e para a 

educação, não como fragmentos do que é pitoresco e curioso, ou como um momento 

de aprendizado de hora de recreio. Ao contrário, o que importa é reaprender com a 

arte, o imaginário e a sabedoria do povo – dos vários povos do povo – outras sábias e 

criativas maneiras de viver, e de sentir e pensar a vida com a sabedoria e a 

sensibilidade das  artes e das cultura do povo.  

 

4.  da cultura à pessoa -  inclusão, aprendizado e educação 

 

E o que vale para as culturas, no plural, vale de igual maneira para cada 

pessoa, no singular. Cada ser humano é um eixo de interações de ensinar-aprender. 

Assim, qualquer que seja, cada pessoa é em si mesma uma fonte original de saber e 

de sensibilidade. Em cada momento de nossas vidas estamos sempre ensinado algo 

a quem nos ensina e estamos aprendendo alguma coisa junto a quem ensinamos 

algo. Ao interagir com ela própria, com a vida e o mundo e, mais ainda, com círculos 

de outros atores culturais de seus círculos de vida,  cada  pessoas aprende e 

reaprende. E, assim, cada mulher ou homem é um sujeito social de um modo ou de 

outro culturalmente socializado e é, portanto, uma experiência individualizada de sua 

própria cultura.  

Cada uma e cada um  de nós, qualquer que seja o nosso grau e vocação de 

estudos escolares ou extra-escolares, é uma fonte única e original de saber e de 

sentido. Em cada pessoa uma cultura vive um momento de sua subjetividade. E uma 

mulher “analfabeta” é uma pessoa “letrada” nos muitos outros saberes e sabedorias 

de sua vida e sua cultura. Sem saber ler as palavras que os eruditos escrevem, ela 

pode ser senhora de sabedoria popular rara e preciosa. 

Cada ser humano é um eixo de interações de ensinar-aprender. Assim, qualquer que 

seja, cada pessoa é em si mesma uma fonte original de saber e de sensibilidade. Em 

cada momento de nossas vidas estamos sempre ensinado algo a quem nos ensina e 

estamos aprendendo alguma coisa junto a quem ensinamos algo. Ao interagir com ela 
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própria, com a vida e o mundo e, mais ainda, com círculos de outros atores culturais 

de seus círculos de vida,  cada  pessoas aprende e reaprende. E, assim, cada mulher 

ou homem é um sujeito social de um modo ou de outro culturalmente socializado e é, 

portanto, uma experiência individualizada de sua própria cultura.  

Uma criança de dois anos aprendeu uma língua e aprendeu e aprenderá, antes  e 

depois, a “linguagem” dos costumes e crenças de seu povo, de sua gente. Desde 

muito cedo e por toda a sua vida, já a sua cultura a habita. Já ela é também uma 

habitante de um mundo de partilha de símbolos e de sentidos de vida.  

Devemos repetir a mesma idéia: cada um de nós, qualquer que seja o nosso grau e 

vocação de estudos escolares ou extra-escolares, é uma fonte única e original de 

saber e de sentido. Em cada pessoa uma cultura vive um momento de sua 

subjetividade. E uma mulher “analfabeta” é uma pessoa “letrada” nos muitos outros 

saberes e sabedorias de sua vida e sua cultura. Sem saber ler as palavras que os 

eruditos escrevem, ela pode ser senhora de sabedoria popular rara e preciosa. 

O mesmo valor-diferença com que estamos dialogando neste  caderno, vale para uma 

ampla cultura, tomada no seu sentido mais amplo, como quando falamos em uma 

“cultura rural do Vale do rio Tietê”, como, com mais motivos e de maneira mais 

cotidiana e concreta, vale para a vida singular de uma pessoa, de uma família, uma 

pequena comunidade de pescadores ou de camponeses. Vale, de maneira essencial, 

para a pequena comunidade de a cada ano se constitui como uma turma de alunos ou 

uma comunidade aprendente que ocupa por um ano ou mais um lugar chamado sala 

de aulas situado em um lugar mais amplo e diversificado chamado escola, colégio, 

grupo escolar, ou comunidade educativa.  

Ali, por algum tempo e através do que cada participante – quem quer que seja -  

aporta de própria e originalmente seu, um pequeno milagre vai acontecer. Vai ser 

criada, aos poucos, uma experiência coletiva de vivência de uma fração de uma 

cultura escolar.  Durante muito tempo imaginamos que um princípio-valor de 

uniformidade era o ideal da escola. Quanto mais todos fossem parecidos na “entrada” 

e fossem “iguais” (bons alunos, etc.) na “saída”, tanto melhor. Hoje aprendemos que 

não. E o melhor exemplo poderia vir de algo distante, mas também próximo a nós.  

Durante todo colonial no Brasil, “educar os indígenas”  (mas nunca houve projetos de 

educação dos escravos!)  era equivalente a “catequizá-los”. Era fazê-los passarem de 

“índios brutos” (ou seja, eles como eles sempre foram)  a “índios civilizados” (isto é: 

eles como a falsa imagem do que nós somos). As exceções a esta pedagógica 

lavagem cerebral e “limpeza étnica” foram sempre pequenas e esporádicas. Levamos 
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tempo, após a Independência e a República, para aprendermos, em pleno século XX, 

que os povos diferentes de nós têm, como nós, todo o direito a serem como eles 

próprios. A viverem junto a nós, se quiserem, ma no interior de suas próprias culturas. 

Assim, projetos atuais de educação indígena são completamente diferentes. Eles 

partem da história de cada povo indígena. Partem de cada cultura peculiar. Sempre 

que possível os professores são indígenas. São educadores bilíngües e ensinam 

primeira a língua do próprio povo e, apenas depois e secundariamente, o Português. 

Procuram trabalhar com crianças e jovens a própria “história da tribo” e não a “história 

do Brasil”. E entre missionários católicos (e alguns evangélicos) participantes da 

“teologia da inculturação”, todo o trabalho de “evangelização é praticado às avessas. 

Todo o esforço evangelizador é feito no sentido de que as pessoas e a tribo 

redescubram a essência de suas próprias ancestrais religiões.  

É a algo mais ou menos assim que temos dado o nome de multiculturalismo. É a esta 

prática na educação que temo dado nomes como educação multicultural, como um 

projeto de realização de uma verdadeira educação inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Dentre as seguidas e, em  alguns casos, efêmeras iniciativas governamentais neste campo, queremos citar 
como um exemplo, o Programa Interação, Cultura e Educação, derivado de experiências antecedentes 
desenvolvidas pelo Centro Nacional de Referência Cultural – CNRC. Com a criação, então, da Secretaria da 
Cultura do Ministério da Educação e Cultura, o Projeto tomou dimensões nacionais. Seu objetivo era, tal como 
o próprio nome sugeria, realizar uma interação entre as culturas tradicionais locais e as escolas de primeiro e 
de segundo grau. Ensinar e aprender a partir da própria cultura em que se está inserido. Uma cultura 
entendida então: “no sentido antropológico, com ênfase nos saberes e fazeres recriados e integrados aos 
conteúdos curriculares. O “Projeto Interação” esteve vigente entre 1982 e 1985, e em seu momento auge 
chegou a apoiar 135 experiências de interação cultura local-escola em todo o país. Ao vermos experiências 
atuais, como o Escola Viva, associada aos Pontos de Cultura ], programa do Ministério da Cultura, 
encontramos vivos os ecos da experiência do „Interação”. Ver: o difícil espelho – limites e possibilidades 
de uma experiência de cultura e educação,  coordenado por José da Silva Quintas e publicado em 1996  
pela Edições do Patrimônio, do IPHAN 


