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Resumo   

 

A Educação Popular, assim como a conhecemos hoje, teve sua trajetória 

marcada por uma grande diversidade de olhares, sujeitos e concepções políticas. 

Ela foi se traduzindo, no decorrer de sua construção, como alternativa, e mais 

ainda, como resposta crítica ao modelo de educação estabelecido em nosso país 

e na América Latina. Seu processo aconteceu e acontece em diversos níveis de 

interesse, de acordo com cada época e com cada contexto sócio-político, 

manifestando-se mais claramente a partir dos movimentos de cultura popular 

dos anos sessenta. E encontra sua forma mais autêntica em movimentos sociais 

das classes excluídas, em que grupos que se reúnem em favor de uma 

identidade, ou de uma luta, promovem ações de educação, efetivamente e/ou 

para que sejam cada vez mais capazes de se estabelecerem enquanto 

movimento. Esses movimentos, ainda que não sejam escolares, e nem estejam 

alfabetizando ninguém, são profundamente educativos, as pessoas estão se 

educando através de uma prática social refletida, criticamente refletida. Essa é 

uma dimensão autêntica de Educação Popular, aquela que se vive dentro dos 

próprios movimentos populares. 

 

Palavras-chave: Educação popular, Movimentos sociais, Cultura popular, 

Experiência de saberes. 

 

 

Introdução   

 

Quando lidamos com educação popular, nos sentimos muito próximos e 

solidários com aqueles com quem trabalhamos, pessoas marginalizadas e 

empobrecidas, que não tiveram seus direitos assegurados no decorrer da nossa 

história. O Brasil está em último lugar na distribuição de renda em termos 

mundiais e na América Latina. A desigualdade, que vem nos acompanhando 

desde o início da colonização, está, cada vez mais, tomando conta do país por 

não oferecer serviços aos pobres, que estão cada vez mais pobres, privilegiando 

os ricos, cada vez mais ricos. 

No Brasil, tivemos uma construção escolar muito elitista, tínhamos as 

poucas escolas que formavam uma elite da população que eram em geral escolas 

de padres, e escolas que eram, às vezes, escolas de caridade oferecidas à 

população pobre do Brasil. Principalmente aos nossos índios, que não eram 

relatados como pobres, mas que eram alfabetizados para serem catequizados. 

Uma das maiores vergonhas da história do Brasil, é que num país que chegou a 

ter uma população de 2 até 3 escravos para cada homem livre, nunca houve uma 

preocupação, durante todo o período da escravidão, em alfabetizar os negros.  
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No Período Imperial, D. Pedro II criou escolas para surdos e para cegos, 

mas entramos na república sem uma rede pública de educação no Brasil. O 

México possuiu uma rede de ensino público para todos os índios do país, 

enquanto que no Brasil nunca houve nada parecido.  

Há 20 anos atrás, encontrei um operário dizendo que queria entrar na 

Universidade. Eu disse a ele que poderia entrar, e o operário disse-me que foi 

ele quem ajudou a construir a UNICAMP e que nunca conseguiu entrar nela 

como estudante. É preocupante observar o descaso e o vilipêndio que muitos 

alunos, reitores, professores, enfim, toda corporação da universidade, têm em 

relação aos copeiros, faxineiros, cantineiros, todas as pessoas humildes que 

trabalham para servir a universidade, e não são respeitados pelos  seus serviços 

prestados, não são valorizados e, muitas vezes, não têm seu trabalho 

reconhecido. Comenta-se apenas o nome, os atributos vão para os engenheiros 

civis, arquitetos, nomes dos reitores da faculdade, autoridades políticas, pessoas 

da alta sociedade, que têm seus nomes colocados em placas, mas não vêem 

sequer o nome ressaltado dos operários e nem do mestre-de-obras, aqueles que 

construíram e fizeram a universidade.  

Na trajetória da Educação Popular na América Latina, principalmente no 

Brasil, houve sempre a mobilização de uma área imensa de trabalhos e pessoas, 

em encontros, livros, fóruns nacionais e internacionais. Contudo, é interessante 

observar que são raríssimas as faculdades e universidades que ministram uma  

disciplina voltada à Educação Popular. É uma grande contradição, num país 

onde se encontra uma vasta bibliografia sobre o assunto, não ter um programa 

mais significativo de Educação Popular em suas universidades. Existe, no 

Brasil, matérias e materiais tão concernentes e condensados à educação, 

pensadores e filósofos tão intensos, importantes, renomados na área, que tão 

bem abordam estas questões com teses, experiências e no entanto, do ponto de 

vista oficial, não há nada que possa aglutinar, compilar com a Educação 

Popular. 

 

A Educação Popular no Brasil 

 

A Educação Popular possui uma história longa, fecunda, polêmica e 

bastante diversificada. Não se realizou como uma experiência única, como um 

acontecimento situado e datado, caracterizado por um esforço de ampliação do 

sentido do trabalho pedagógico a novas dimensões culturais, e a um vínculo 

entre a ação cultural e a prática política. A Educação Popular foi e prossegue 

sendo a seqüência de idéias e de propostas de um estilo de educação em que tais 

vínculos são re-estabelecidos em diferentes momentos da história, tendo como o 

foco de sua vocação um compromisso de ida-e-volta nas relações pedagógicas 

de teor político, realizado através de um trabalho cultural estendido a sujeitos 

das classes populares, compreendidos não como beneficiários tardios de um 

“serviço”, mas como protagonistas emergentes de um “processo”.  
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A Educação Popular surge, num primeiro esboço, a partir de iniciativas 

de grupos de igreja em fazer uma educação dirigida às pessoas do povo, da 

cidade e do campo. Eram iniciativas de alguns colégios católicos, salas de aula 

abertas gratuitamente às pessoas pobres, em locais ou em horários em que não 

estivessem presentes os filhos dos ricos. 

Há um segundo momento da Educação Popular no Brasil, depois da 

Independência, com o processo de industrialização e a chegada de imigrantes 

vindos de outros países, principalmente da Itália e da Espanha. Muitos desses 

operários eram anarquistas, fugidos inclusive do governo de seus países. 

Surgiram, então, em bairros operários de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio 

Grande do Sul projetos de educação realizados através de pequenas escolas de 

trabalhadores destinadas a operários adultos e a filhos de operários. Escolas de 

vocação anarquista e, em menor escala, comunista, foram sendo criadas em 

bairros à volta das fábricas. Estas primeiras escolas, criadas por sindicatos ou 

por grêmios de operários, associados como uma classe em estado de militância, 

pretendiam acrescentar ao ensino regular das coisas-que-todo-mundo-deve-saber 

uma espécie de saber-de-classe, com uma forte marca ideológica. 

Em um outro momento, a partir dos anos 20, surgem e se ramificam 

alguns movimentos dirigidos a uma democratização do ensino e da cultura laica 

e religiosa.  É o momento da luta pela escola pública no Brasil e pela quebra da 

hegemonia confessional católica na educação. Um grupo de educadores começa, 

então, a defender a proposta de que, tal como já acontecia em alguns países da 

América Latina, a educação deveria ser uma só, dirigida a todas as pessoas e de 

todas as classes sociais. Uma educação de qualidade, laica, (não religiosamente 

confessional) e pública. Uma obrigação do estado em devolver, como direito à 

população, este que veio ficar na nossa constituição: uma educação pública, 

universal, laica, gratuita e de qualidade.  

Um trabalho social em prol da criação de escolas públicas, gratuitas e 

laicas envolveu educadores anônimos e embriões do que viriam a ser mais tarde 

os nossos movimentos sociais. 

E aí vem um quarto momento, aquele em que surge a experiência que 

chamamos originalmente de cultura popular nos anos 60. Éramos estudantes da 

PUC do Rio de Janeiro, fazíamos psicologia e militávamos em cultura popular. 

Eis o tempo de Paulo Freire, início dos anos 60. Foi quando um grupo muito 

heterogêneo de intelectuais, não apenas de educadores (haviam poucos), 

começou a levantar uma série de bandeiras.  

Primeiro, a idéia da construção de um país consciente de si mesmo. 

Passar dessa cultura colonizada, colonialista, do lado de lá, que refletia para nós 

os valores existentes na Europa e nos Estados Unidos, para uma cultura crítica 

que pense no Brasil e o mundo a partir de si mesmo. Em segundo lugar aquela 

idéia paulofreiriana que foi sustentada por todos nós, a idéia de que as 

diferenças entre as várias culturas, (o que se aprende numa faculdade de 
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medicina, o que uma parteira sabe, ou, o que um curandeiro sabe), são 

diferenças de qualidade de saber e não desigualdades. 

Nós nos acostumamos a pensar, por um lado, tal como um saber de elite 

erudita, universitária, legítima, oficial; e por outro, como um saber popular ou 

um saber desqualificado. De repente começamos a inverter esse olhar que 

diferencia os nossos vários saberes, o que diferencia o saber de um médico, de 

uma faxineira, de uma cozinheira, ou de um estudante da UFU, não é um saber 

legítimo, e sim, que há diferenças nos modos de conhecimento. 

Este momento teve em Paulo Freire o seu principal idealizador. As 

propostas e iniciativas concretas não se originaram de um fonte social única: o 

estado ou a sociedade civil. Ao contrário, o seu espaço de germinação é o de 

uma ampla frente polissêmica de idéias e de ações, nunca tão política ou 

ideologicamente centralizada. Foi ali o lugar em que propostas e experiências de 

um também trabalho pedagógico, mas quase nunca formalmente escolar, 

dirigido de maneira especial a pessoas adultas excluídas da escola quando 

crianças ou a jovens, no campo e na cidade, tomou corpo em grêmios estudantis, 

em agências da Igreja Católica, junto a sindicatos e embriões de movimentos 

populares. 

A crítica feita à educação era a de que ela nunca fora neutra e menos 

ainda o era na sociedade industrial e no modo de produção capitalista. De um 

modo ou de outro, ela servia a interesses de classe em um duplo sentido: na 

seleção social de seus incluídos e excluídos e, entre os primeiros, na trajetória 

desigual de carreiras de estudo e de destinos de estudantes e na escolha 

motivada dos conteúdos dos ensinos.  

A proposta conseqüente seria inverter o sentido político inerente a toda a 

teoria e a toda prática pedagógica. Que a educação se abra a todos, a começar 

pela inclusão dos até então sistematicamente deixados ao longo de suas 

margens. Que ela seja pensada, proposta e praticada a partir da condição das 

classes subalternas e de uma visão de mundo das classes populares. 

Em um quarto momento, entre os anos setenta e oitenta, ao longo dos 

governos militares e da abertura política, houve toda uma intensa associação 

entre a Educação Popular e os Movimentos Sociais.  

Há também uma quinta etapa na educação popular, que resulta de 

movimentos de cunho popular (como é o MST, por exemplo). Esses 

movimentos, por ser um lugar onde as pessoas se encontram, trocam idéias, 

discutem seus problemas, de ser negro, de ser índio, de ser mulher, de ser 

menino de rua, de ser catador de papel, são momentos fortíssimos, pois se unem 

a outros movimentos, se mobilizam e fazem alguma coisa. Esses movimentos, 

ainda que não sejam escolares, e nem estejam alfabetizando ninguém, são 

profundamente educativos, as pessoas estão se educando através de uma prática 

social refletida, criticamente refletida. Essa é uma dimensão autêntica de 

Educação Popular, aquela que se vive dentro dos próprios movimentos 

populares. 
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O MST, é o movimento popular que tem mais escolas no mundo inteiro. 

Poucos municípios do Brasil têm tantas escolas quanto o MST, que somam mais 

de duas mil. É um dos maiores corpos docentes, inclusive com uma formação 

belíssima e já está preparando uma universidade popular chamada de Escola 

Nacional Florestan Fernandes. Ele é um movimento que se preocupa com a 

educação escolar das suas crianças, dos seus adolescentes, dos seus jovens e de 

seus adultos também, com programas de alfabetização. O movimento mantém 

uma dimensão pedagógica escolar nos assentamentos e nos acampamentos. Mas 

ao mesmo tempo, por ser o movimento que é, que pensa criativamente a sua 

própria prática e que instaura, inclusive, uma novidade nesse Brasil, que é uma 

luta popular pelos direitos ancestral à terra, ele tem uma dimensão educativa, 

uma dimensão pedagógica e não propriamente escolar. As duas, são duas 

dimensões de experiências de educação popular.  

E finalmente há uma última experiência, num momento em que a 

Educação popular já havia tomado forma e que se deparou com o grande desafio 

do período da ditadura militar no Brasil. Durante todo esse tempo, a educação 

popular se constituiu como uma experiência alternativa, como uma educação 

oposta à educação produzida pelo governo, em todos os âmbitos. Depois da 

abertura, depois da redemocratização do Brasil, aconteceu, timidamente 

primeiro e de uma maneira mais motivada depois, governos e administradores 

populares começaram a desenvolver seus programas de educação na rede 

pública, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e médio. Tanto programas 

de educação de jovens e de adultos, programas de alfabetização, como 

programas de educação popular. 

Agora, os programas de educação popular são bancados por  secretarias 

de educação. Não é mais um movimento popular, um grupo anarquista lá do 

passado, nem um movimento de igreja de esquerda, era uma própria secretaria 

de educação estadual, como o que aconteceu durante um período do governo do 

PT no Rio Grande do Sul, no estado como um todo e em algumas prefeituras, 

um programa de educação popular de iniciativa do poder público. É o estado 

voltado para aquela idéia de que a educação do povo deve ser assumida pelo 

estado e que seja distribuída a todos por direito e não como uma dádiva.  

 

Ensinar Aprendendo e Aprender  Ensinando 

 

Há um conceito elitista em chamar de educadores somente pessoas 

graduadas e pós-graduadas com títulos universitários. Educadores somos todos 

nós que de alguma maneira educamos, seja qual o nível, qual a região que 

ministra a educação, o educador que está com giz  na mão, transmitindo 

conhecimento, independente do seu título, (ou que nem tenha), passam suas 

idéias de reconhecer no outro, quem quer que seja, uma fonte de sabedoria. Há 

uma troca de saberes, de estar trocando o saber de quem sabe, passar para 
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aquele que não sabe, uma troca. “Ninguém educa a si mesmo”. “Ninguém educa 

ninguém”(Paulo Freire).  

É importante lembrar que, seja qual for o nível, passam a experiência de 

saberes. Não se ensina a quem não sabe, mas troca-se o saber de quem sabe, 

com o saber de outra pessoa que sabe. Todos nós educamos de forma a aprender 

uns com os outros, alunos e professores. Ensinam enquanto aprendem e 

aprendem enquanto ensinam. Essa é a verdadeira matriz da Educação Popular.  

Baseados no contexto freireano, deve se pensar em alfabetizar pessoas, 

educar pessoas, não apenas para ler e escrever bem, mas educar e alfabetizar 

para questões e conteúdos mais críticos e criativos, questões que levem as 

pessoas a não serem encaradas apenas como alunos alfabetizados, mas como 

reconhecedores dos valores à cidadania, com aspectos críticos, construtivos e 

racionais ao fazer suas escolhas, sua política. Devem ser capazes de lerem bem, 

escreverem bem, com senso crítico, ser capaz de interpretar aquilo que 

escrevem e lêem. Além disso, devemos pensar numa alfabetização 

conscientizadora de Paulo freire, aquela em que a pessoa não aprende apenas a 

ler palavras, mas aprende a ler o seu mundo, aprende a ver o seu mundo, 

aprende a ver criticamente por conta própria, a refletir com sua cabeça, a fazer 

seus juízos, suas escolhas, suas políticas eleitorais, a se sentir um cidadão que 

exige seus direitos, não apenas que critique políticas, mas que reconheça e 

exerça os seus deveres e que compreenda plenamente que se é uma pessoa 

cidadã quando se vive numa sociedade onde a experiência democrática dos seus 

direitos não é dada, não é outorgada pelo governo, mas, quando se participa da 

construção da própria sociedade. É o que chamamos de Democracia Ativa.  

Quantas e quantas pessoas neste país estão aquém, até mesmo de um 

primórdio desta educação conscientizadora, desse “se preparar”, não apenas 

para saber ler e escrever, mas para saber  ler o seu mundo, saber escrever as 

suas próprias idéias, e de fazer-se uma pessoa participativa, construindo seu 

mundo, sua sociedade, participando e integrando, seja de qual for os 

movimentos, reuniões, grupos, trabalhos beneficentes, interagindo com 

diferentes “tribos”, raças, fazendo-se uma pessoa ativa e presente no seu mundo. 

Construindo um mundo que depois se autoriza a dizer quais são os seus direitos, 

não por se valer como um ser humano, não por ser um sujeito de direito, mas  

por se afirmar na participação e na execução de fazer algo em prol de sua 

sociedade, frente ao seu mundo. 

Uma idéia, que foi se tornando uma força para nós, como um 

sustentáculo da educação popular, é aquela idéia de que, ainda no trabalho de 

alfabetização haja um monitor, um facilitador, um educador, seja qual for o 

nome que venhamos a dar. Essa pessoa não está acima de seus alunos, como na 

“educação bancária” de que falava Paulo freire. Quem sabe ensina quem não 

sabe, e o saber é algo que você possui como o dinheiro na conta corrente, e 

então você vende essa idéia para outros. Essa idéia ganhou uma relação 

horizontalizada. Assim como nós vimos a cultura de formas diferente, mas não 
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desiguais, cada uma mantendo seu valor em si mesmo, assim nós víamos as 

pessoas. Cada uma que chega a um ciclo de alfabetização, a uma turma de 

educação de jovens e adultos, ou de uma universidade, é uma fonte original do 

saber, tem um valor em si mesmo que não pode ser comparado com outros 

valores. Eu não sei o que a cozinheira, que faz a comida, sabe. Eu não poderia 

morar numa casa se não fosse o pedreiro que soube construi-la, o saber dele é 

um saber popular, mas não vale menos que o meu, que é um saber de doutor. 

Eles têm qualidades diferentes. Talvez ele viva sem mim, mas eu não viveria 

sem ele. Talvez seja essa a diferença fundamental. 

Quando nós lemos, por exemplo, o método Paulo Freire, ele em grande 

parte é construído dessa maneira, porque ele parte desses fundamentos não 

apenas teóricos, mas humanos: a convicção de que eu não sou uma pessoa que 

sabe mais e que vai ensinar a quem não sabe, eu vou interagir os saberes, 

valores, emoções com outras pessoas e a partir daí constituiremos uma 

comunidade de aprendentes, um conjunto de pessoas que vão aprender por uma 

vivência de trocas. 

 

Considerações finais  

 

Quando lembramos da Escola Sagarana, Escola Plural, a Escola 

Candanga, a Escola Cidadã, e quantas outras escolas esparramadas por Belo 

Horizonte ou lá no Acre, ou Belém do Pará, no RS, Blumenau ou Santa 

Catarina, nós vemos várias experiências de um projeto de educação como um 

direito popular, inclusive dirigida a uma população que deve se mobilizar não 

apenas para receber escola, mas para assumir a escola, em um regime até de 

gestão de orçamentos parcipativos, as constituintes escolares como as do Rio 

Grande do Sul. Vemos, então, o embrião de uma proposta de criar-se nesse país, 

aquele que deveria ter se iniciado há muitos anos atrás, uma educação vivida 

como alguma coisa que nós construímos, que nós criamos, que é nossa, como 

direito, mas também como dever. Ao mesmo tempo que reclamamos a educação 

que nós queremos, para nós e para nossos filhos, nós a assumimos, e na sua 

construção, de quem quer que seja a participação, um professor-doutor, ou uma 

cozinheira recém-alfabetizada, “eu estou ali participando”, dando o meu 

quinhão.  

Outra idéia que devemos nos lembrar e que nos parece também tão 

esquecida e tão importante, é que nós fomos perdendo, ao longo do tempo, a 

dimensão do que seja “ser educador”. Lembremos de um tempo, quando uma 

mãe se enchia de grande alegria quando uma filha ingressava na escola normal, 

aliás era também a alegria de um rapaz namorar uma normalista, com que 

orgulho uma menina dos anos 40, 50, 60, 70, dizia-se: “eu sou normalista, estou 

estudando para ser professora”. O que aconteceu conosco nesta geração, como 

isto se perdeu? 
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Todo saber que a humanidade criou e continua criando, todo o saber dos 

físicos, dos químicos, dos filósofos, teólogos, dos poetas, dos gramáticos, dos 

geógrafos, dos antropólogos, quando estão produzindo (o saber) e postos nos 

livros, ele vira o que Marx chamaria de “trabalho morto”, está feito e está 

congelado, está dado às traças. Ele só volta a ser trabalho vivo, alguma coisa 

que tem sentido como cultura, quando alguém o pega e começa a ler. O livro é 

como se fosse um objeto sagrado, porque parte da sabedoria acumulada pela 

humanidade, de repente, passa para uma pessoa, ou porque o livro é um saber 

que passa por alguém que o escreveu, ou porque está sendo revivido por aquele 

que o abre e lê. Quando fazemos isso, frente a uma turma de alunos, dialogando 

com eles, mais ainda. Há pessoas que vão em busca do esoterismo, dos 

milagres, das magias. Se alguém quiser saber o que é milagre, pense que 

milagre é alguém que não sabia nem ler e que agora sabe, a vida de alguém se 

transformou. Uma catadora de papel que, de repente, sabe que não é mais uma 

catadora de papel, mas um alguém que participa de um movimento e que, de 

repente, entra num grupo de alfabetização e sabe que vai participar melhor ainda 

porque sabe ler. 

A experiência do saber da humanidade volta a se acender cada vez que 

cada um de nós abre, não um grande livro de filosofia, mas uma tabuada, um 

livrinho de gramática para ensinar rudimentos da língua portuguesa e trabalha 

aquilo com os alunos. É todo um momento em que os gregos chamavam de 

“logos”, em que o saber da humanidade se reacende, pelo trabalho dos 

professores.  
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