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O que pode parecer uma resenha histórica da educação popular no Brasil, não o é1. As 

anotações feitas a seguir reúnem práticas do campo da educação popular; procuram descrevê-las, 

tomando-as em conjunto; procuram classificar alternativas de trabalho educativo e, finalmente, 

procuram pensar sobre o significado da educação popular na sociedade brasileira de hoje2. 

Antes mesmo da Segunda Grande Guerra, apareceram no Brasil e em outros países da 

América Latina “programas de educação” com características originais, frente a tudo o que se fazia 

anteriormente. Os seus sujeitos são pessoas adultas, em geral saídas das camadas mais pobres da 

sociedade. Os seus educadores tinham por objetivo modificá-los, através dos efeitos da educação, 

procurando fazer com que recuperassem, como adultos, o que perderam na infância e na 

adolescência. Essas atualizações individuais deveriam corrigir deficiências de adaptação ao seu 

meio social; melhorar habilitações para o trabalho, em síntese; ajustá-los para uma sociedade “boa e 

justa”, ainda que não “inteiramente desenvolvida”. Alguns dos defensores mais entusiasmados 

desses programas de educação para adultos marginalizados, chegavam a acreditar que quando 

todos eles fossem alfabetizados e reciclados pela educação, os “males da sociedade” seriam 

corrigidos. 

“No princípio”, setores organizados das classes populares criaram as suas próprias formas de 

educação. Depois dos anos 50, apareceram programas mais definidos e melhor diferenciados. Eram 

dirigidos ainda a adultos e jovens deixados à margem da educação oficial. Mesmo que os produtores 

desta educação popular atualizada possam ser reconhecidos como os introdutores de uma nova 

teoria e de novos métodos para a atualização de adultos, os seus objetivos eram semelhantes aos 

dos seus antecessores. A diferença estava em que agora a ênfase da educação era colocada sobre 

a mudança do próprio “mundo” dos educandos: pessoas, grupos, comunidades, regiões, dentro de 

sociedades, agora percebidas mais definidamente como “em mudança sociocultural e econômica”. 

Os educadores chegaram à conclusão de que na próprias estrutura de relações dessas sociedades 

“subdesenvolvidas”, havia algumas barreiras colocadas frente a uma trajetória de “melhoria”, de 

“desenvolvimento”. As pessoas precisavam ser não apenas atualizadas nos seus conhecimentos e 

em suas habilitações profissionais, mas também em suas atitudes pessoais, de tal modo que se 

tornassem agentes efetivos de desenvolvimento social. 

De um lado, esses programas renovadores da educação popular partiam da idéia de que era 

preciso melhorar, modificar, desenvolver, reformar ou modernizar as estruturas sociais, ou pelo 

menos a de alguns dos seus setores, os responsáveis pelos problemas sociais mais graves ou mais 

evidentes. De outro lado, partiam da certeza de que “o povo”, “as comunidades” deveriam ser 

convocadas a ajudar, colaborar, participar ou assumir esse processo coletivo de modificações 

sociais. 

                                                           
1 Para um estudo rico em interpretações históricas, e que possivelmente realiza uma das melhoras sínteses 
críticas sobre a educação popular, remeto o leitor para o livro de Vanilda Pereira Paiva, Educação Popular e 
Educação de Adultos (1973). 
2 “Educação Popular” será aqui o conceito mais abrangente. Envolve o nome de todas as modalidades de 
prática pedagógica dirigidas à atualização de sujeitos jovens e adultos das “camadas populares”. Mais 
adiante, veremos o sentido das diferenças de nomes entre as várias práticas. 
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Algumas pessoas imaginam que os programas de educação popular diferenciam-se uns dos 

outros por possuírem métodos diferentes, sobre objetivos sempre iguais. Mas são estes objetivos 

que fazem as diferenças e, muitas vezes, elas estão além da própria educação, além da idéia de 

que o produto final da prática pedagógica é o “homem educado”. De um modo geral, três perguntas 

poderiam ser feitas para se alcançar as verdadeiras propostas de cada programa: 1ª- de que modo e 

em que dimensões devem ser realizadas as mudanças na sociedade, com vistas ao seu 

desenvolvimento? 2ª- de que modo e com que alcance os grupos populares devem ser considerados 

como participantes do processo de mudanças sociais? 3ª- de que modo e até onde a educação 

popular deve ser considerada como um instrumento de formação de grupos de agentes para o 

processo de mudanças sociais? 

Entre os programas de educação popular, alguns definiram os seus objetivos de uma forma 

que começava pela crítica direta do modo como os programas anteriores respondiam às três 

perguntas acima. Foram e são esses, os programas de educação popular que realizaram, ou estão 

realizando a passagem de teoria e de prática que dá título a este artigo: da Educação fundamental 

ao fundamental na educação. 

 

1.   as formas primitivas da educação popular 

 Nesta primeira parte do estudo pretendo fazer o seguinte: 

a) enumerar alguns pressupostos sobre educação, que devem ser tomados 

como uma base das análises posteriores; 

b) construir um conjunto de indicadores que tornassem possível a classificação 

de programas de educação dedicados a adultos; 

c) classificar estes programas, no que se refere ao que estarei chamando aqui, 

de “formas primitivas”. 

 

a) bases políticas da educação 

 A educação existe na história e nas sociedades do homem. Não é anterior a ele e, em todos 

os sentidos, é uma construção do homem. Ela existe concretamente na sociedade, faz parte de sua 

estrutura e de seus processos. É uma instituição social e, como programa formalizado, é parte do 

aparato de que classes sociais ou grupos de controle do poder político lançam mão para realizar 

alguns dos seus interesses e objetivos sociais. 

Em todas as sociedades é a educação um dos mais efetivos instrumentos de controle social. 

Os seus conteúdos de efeito socializador, em geral conduzem mensagens que legitimam uma ordem 

social vigente. Isto significa que, ao ensinar alguma coisa a algumas pessoas, a educação ensina os 

termos de uma ordem social que deve ser reconhecida como necessária e legítima, na mesma 

medida em que ensina os conhecimentos e as habilitações necessárias e legítimas para que as 

pessoas da sociedade preservem e reconstruam, com as suas idéias (próprias, mas inculcadas pela 

educação) e com as suas atitudes (aprendidas, mas sob forma de controle exercido pela sociedade 

através da educação), a ordem econômica, política e ideológica da sociedade. 

Todo o processo educativo tem uma dimensão instrumentalizadora, onde responde às 

necessidades gerais da pessoa e da sociedade. Esta é a dimensão pela qual muitas vezes os 
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educadores definem a  sua prática. Mas o processo educativo recobre também uma dimensão 

política, que aparece no discurso de pessoas e de grupos que controlam a educação, como a de um 

instrumento dirigido ao bem e ao desenvolvimento de toda a sociedade. Finalmente, a própria 

educação encobre, através de sua prática oficial, os seus interesses políticos de classe: os 

interesses pelos quais os grupos ou classes que controlam a educação dirigem a sua prática e os 

seus efeitos em uma ou em outra direção. 

Portanto, entre programas, metodologias, conteúdos educacionais e experiências didáticas, 

nada é gratuito e nada é puramente “educacional” na educação. Se a um nível ela parece compor-se 

de modo a realizar um máximo de benefícios a todas as pessoas e a todo o desenvolvimento social, 

em outro nível – o que se esconde por sob as evidências do primeiro e, ao mesmo tempo, as 

controla – os conteúdos e a metodologia da educação reproduzem e fazem circular símbolos e 

valores dirigidos à realização de objetivos sociais não declarados. 

 

b) os indicadores de diferenciação de programas de educação popular 

 Que indicadores seria possível estabelecer para a classificação de programas de educação 

popular? Ora, quando estas classificações são feitas dentro dos quadros de referência da educação 

dominante, os aspectos considerados são todos eles de nível formal: a estrutura do sistema 

educacional; a filosofia da educação a que se vincula o sistema; os objetivos da educação tomados 

sobre os seus sujeitos, individualmente; a justificativa psicopedagógica de conteúdo e de 

metodologia; as alternativas de atualização do sistema, de acordo com variações de tecnologia ou 

de mercado de trabalho, etc. 

Educadores mais preocupados com a “função social da educação” poderiam agregar outros 

indicadores: os critérios de resposta da educação a exigências concretas do processo social; o seu 

alcance de funcionalidade e de renovação dentro de uma sociedade em mudança; a formação de 

agentes sociais capacitados para promoverem desenvolvimento social ou, pelo menos, comunitário. 

No entanto, para pensar sobre as diferenças de programas de educação popular seria 

necessário passá-los por indicadores que, muitas vezes, os próprios educadores procuram 

esconder: 

 A conjuntura de surgimento do Programa; 

 A origem direta do Programa; 

 Experiências-exemplo do Programa; 

 Grupo profissional responsável/ 

 Localização do Programa + clientela específica; 

  Objetivos declarados; 

 Situações-instrumento; 

 Objetivos políticos (em geral, não expressos em certos Programas); 

 Compromisso de classe do Programa; 

 Modalidades de participação popular; 

 Elementos diferenciadores do Programa. 
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Seria muito exaustivo descrever cada um dos indicadores propostos para uma descrição mais 

ou menos tipológica de programas passados e atuais de educação popular. Eles serão reunidos em 

alguns quadros, necessária e desgraçadamente longos. Ali, com os exemplos tomados, cada um 

deles poderá explicitar-se a si mesmo. 

Uma primeira divisão de tipos de programas de educação popular poderia deixar, de um lado, 

as formas anteriores, mais tradicionais e aquelas que simplesmente estendiam a adultos “a 

recuperar” para o sistema, modos de educação dirigida a adolescentes, nas escolas oficiais. Foram 

eles (os programas) que iniciaram no país as experiências de “alfabetização de massas”. Alguns 

deles estão ainda em uso, e foram atualizados sobretudo nas esferas oficiais. Outros 

desapareceram. De qualquer maneira, chamo-os aqui de formas primitivas, e atribuo a eles nomes 

que nem sempre foram os usados origianlmente. Estas formas serão descritas sumariamente e não 

farão parte do esquema classificatório, reservado para os programas que, por outro lado, proponho 

ao leitor chamarmos aqui de formas atuais (mesmo que alguns já tenham desaparecido no Brasil). 

Estas formas atuais de programas de educação popular são mais recentes, mais especializadas e 

apareceram trazendo novos propósitos para os seus educandos e para a sociedade. 

Procuraremos rascunhar aqui uma primeira classificação: 

I – As formas primitivas 

A. Campanhas de alfabetização 

1 – as campanhas filantrópicas e confessionais 

2 – as campanhas de promoção oficial 

B. O ensino complementar de emergência 

3 – o primário supletivo e os cursos de madureza 

4 – os cursos burocráticos e os “ginásios de pobres” 

C. Os cursos profissionalizantes 

5 – a formação de mão-de-obra operária 

6 – os cursos técnico-profissionalizantes 

II – As formas atuais 

D. A educação fundamental 

7 – os programas de instauração na América Latina 

8 – a educação fundamental no desenvolvimento comunitário 

9 – a educação fundamental no desenvolvimento sócio-enconômico 

E. A educação popular 

10 – a educação de base 

11 – a Educação Popular 

 

c) as formas primitivas 

 Quando surgiram, em diferentes países da América Latina, as primeiras formas de educação 

dirigidas a jovens e a adultos que haviam escapado antes aos serviços e ao controle da educação 

escolar oficial, a mistificação da prática pedagógica atingiu os seus maiores índices. Não terá sido 

por acaso que as primeiras experiências de alfabetização adotaram títulos como: campanha, 

“cruzada”, “bandeira”, onde os símbolos do heroísmo, da gratuidade e do desprendimento são 
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sempre ressaltados. De modo semelhante, mas com novos símbolos e com outros apelos, 

programas atuais, sob controle oficial, reúnem as palavras da “devoção à Pátria” com as das 

esperança de um sempre possível sucesso pessoal, para produzirem os lemas de suas ofertas no 

mercado da educação popular. 

 

As campanhas filantrópicas e confessionais 

 É sempre possível relacionar algum acontecimento de natureza política com o surgimento e a 

trajetória de qualquer tipo de programa de educação popular. Houve sempre, no ponto de encontro 

entre interesses políticos e serviços populares de educação, uma seqüência de processos e de 

alterações que faziam aparecer uma nova modalidade de prática pedagógica especializada, quando 

era necessário formas tipos de produtores populares de bens, ou modificar atitudes e conteúdos de 

consciência. 

Foi uma preocupação constante entre certos grupos confessionais protestantes, o ensino das 

“primeiras letras”, para que nenhum crente ficasse privado de um contato pessoal e direto com a 

Bíblia. Outros grupos confessionais e outras sociedades civis produziram, por sua conta e risco, 

programas de alfabetização popular. Estes programas apareciam sob a forma de campanhas 

filantrópicas, o que fazia supor que a educação era um outro setor de atividades assistencialistas. O 

objetivo proposto era o de ajudar as pessoas pobres e desvalidas a se libertarem “das trevas da 

ignorância”, aprendendo rudimentarmente a ler, a escrever e a contar. 

Em suas experiências mais anteriores, as campanhas filantrópico-confessionais de 

alfabetização foram inventadas antes mesmo de que o fenômeno social do analfabetismo fosse 

descoberto. Esta poderia ser uma das razões pelas quais as campanhas eram propostas como 

serviços de emergência, de duração limitada e como instrumentos de erradicação de uma 

deficiência percebida como um acontecimento isolado, cujas causas eram atribuídas a fatores 

sociais irrelevantes, alheios aos próprios determinantes das divisões sociais – inclusive as divisões 

de acesso ao direito do conhecimento. 

 

Os programas de promoção oficial 

 Quando o analfabetismo foi descoberto, na contagem dos indicadores de nível de vida, houve 

quem chegasse a responsabilizá-lo pelo próprio subdesenvolvimento – outra descoberta de décadas 

passadas. Em alguns países ele foi convertido em “mancha nacional” e, em vários, brotaram 

campanhas de alfabetização promovidas, direta ou indiretamente, pelo poder constituído. Nesta 

modalidade nova de “combate ao analfabetismo”, os critérios confessionais ou assistencialistas de 

promoção de indivíduos são retraduzidos como um problema social e uma preocupação estatística. 

Há uma porcentagem nacional de X% de analfabetos. Tal programa deverá reduzi-la, em tantos 

anos, para X – Y%. 

No Brasil, as campanhas oficiais apareceram quando: a) um processo de crescente 

urbanização desloca massas de população agrária e analfabeta para as grandes cidades, onde o 

analfabetismo começa a ser considerado como um indicador e uma causa de marginalização social; 

b) o modo político de controle do poder aproxima-se de formas populistas, o que torna interessante 

para as elites o controle sobre grandes massas semi-escolarizadas e, portanto, eleitoras; c) há 
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alterações internas em nosso modo de produção, o que provoca exigências de capacitação 

compatíveis com fases de ingresso do país em novos momentos de industrialização e tecnologia. 

Tanto as formas filantrópicas quanto os programas oficiais reduzem o alcance da 

alfabetização ao seu nível mais elementar3. Durante quase todo o período do seu aparecimento, não 

existia sequer, a não ser em casos muito raros, uma orientação de tipo promocional, 

desenvolvimentista ou comunitário4.  

 

O primário supletivo e os cursos de emergência 

  Processos incipientes de industrialização exigiram o aparecimento de programas de 

alfabetização em regime de emergência. Quando foram ampliados setores terciários de trabalho a 

baixo nível, acenou-se em direção ao povo com a possibilidade de melhores colocações 

profissionais, mediante uma formação adequada a serviços de natureza burocrática. Esta aparente 

abertura, e subida de nível de exigências, denunciou a ineficácia das campanhas de alfabetização 

que, em muitos casos, retiraram-se para as sedes de municípios de economia agrária. Na mesma 

medida, aparecem os programas, como os cursos primários dirigidos a adultos, com características 

de emergência, ao lado de cursos de madureza e de “ginásios de pobres”, todos destinados à uma 

rápida recuperação escolar, com vistas a entregar ao mercado de força de trabalho, pessoas mais 

adequadamente condicionadas e habilitadas. 

O caráter puramente supletivo destes cursos é evidente, por exemplo, na despreocupação da 

quase totalidade dos seus promotores em criar programas que associassem um ensino em nível 

fundamental e uma metodologia e a uma seqüência de conteúdos correspondentes com uma 

clientela de jovens e de adultos. 

Houve casos intermediários, quando os programas apressados das campanhas de 

alfabetização prolongaram-se, ocupando, então, um ou dois ciclos de ensino das “primeira letras” e 

alguns rudimentos de estudos complementares. Isto aconteceu depois que a UNESCO começou a 

propor um tipo de ensino dirigido aos adultos, que tomou o nome de Educação Fundamental. Nós 

nos encontraremos com ela mais adiante. 

O prolongamento dos primários supletivos resulta na criação de cursos de nível secundário, 

dirigidos a jovens e adultos, com a possibilidade de um término do ciclo de estudos em um curto 

prazo. Esta forma mista e mais evoluída de educação de adultos, vai ocupar principalmente os 

setores entre o proletariado urbano e a pequena burguesia conclamada aos cargos entre os de mais 

baixo nível na burocracia oficial ou particular. 

                                                           
3 A UNESCO estabeleceu um divisão entre a alfabetização elementar e a alfabetização funcional. De acordo 
com os seus critérios, só existe uma verdadeira alfabetização, no segundo nível. O primeiro não conduz o 
educando a mais do que alguns rudimentos na capacidade de ler e de escrever. São freqüentes, neste nível 
elementar, os casos de analfabetismo por desuso.  
4 São exemplos típicos: a ALFALIT, como agência alfabetizadora confessional, a Cruzada Nacional de 
Educação (1932), a Bandeira Paulista de Alfabetização (1933), a Campanha de Educação de Adultos (1947) 
e a Campanha Nacional de Alfabetização e Erradicação do Analfabetismo (1958). 
Para exemplos de atividades de educação popular dentro de uma outra divisão de formas, ver Aida Bezerra: 
As atividades em Educação Popular (1977). 
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Cursos “de madureza”, deste tipo, não possuíam qualquer característica de educação 

profissionalizante. São cursos apressados de formação generalizada e, neste sentidos, 

acompanham a orientação dos colégios da rede oficial, dirigida a crianças e a adolescentes, através 

de “cursos regulares”. 

 

Os “ginásios de pobres” 

 Tal como no caso dos cursos de madureza, uma boa parte dos “ginásios de pobres” é uma 

iniciativa particular, ou de entidades classistas, como o SENAI e o SENAC. Eles oferecem cursos 

com promessas de uma formação especializada, sobretudo para áreas de burocracia e comércio: 

secretariado, datilografia, taquigrafia, contadoria, etc. Os seus alunos recebem uma educação de 

duplo efeito. Na exata medida em que se apresenta como um efetivo instrumento de “promoção 

social” (do educando), dentro de uma sociedade de classes, ela é, na verdade, a evidência de um 

ponto limite na formação cultural do aluno e nas suas possibilidades de ascensão profissional e 

social. 

Mais do que acontece nos casos anteriores, esses programas de uma proclamada educação 

democratizadora, expressa os verdadeiros propósitos de uma prática pedagógica de origem 

classista e de destino “popular”. Mesmo um exame ligeiro dos seus conteúdos colocará em 

evidência: a) a proposta de uma formação semi-especializada e cuidadosamente mantida em baixo 

nível; b) a veiculação de uma mensagem dividida entre a promessa de uma melhora pessoal 

indiscutível, através do estudo, e a defesa de uma sociedade justa e equitativa, cuja dinâmica se faz 

através dos resultados individuais de esforço + estudo. 

As promessas ideológicas deste tipo de ensino estão construídas sobre os seguintes 

princípios: 

1º- A sociedade vigente é justa e ajustada. Ela não precisa mudar, a não ser através 

de apreciáveis conquistas da tecnologia, que só as relações capitalistas de produção 

podem gerar e oferecer a todos os seus integrantes; 

2º- A sociedade é dinâmica e aberta, sendo a sua principal característica o permitir 

continuamente mudanças pessoais dentro dela. Os que não conseguem “subir na vida” 

(“Hei de vencer”) devem atribuir o “fracasso” à sua incapacidade pessoal de associar 

esforço + perseverança + trabalho, dentro de um campo de relações sociais que oferece a 

todos as mesmas possibilidades (com pequenas diferenças “de berço”, que a educação 

justamente supre), deixando à ambição pessoal e ao esforço próprio, as condições últimas 

de “sucesso”; 

3º- Portanto, quem deve “mudar” são as pessoas na sociedade, individualmente. 

Esta mudança deve ter um duplo sentido: a) uma progressiva conquista de capacitação 

especializante em um setor das relações de produção, b) uma progressiva acomodação às 

leis e normas de relações sociais, dentro e fora do campo de trabalho; 
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 4º- O principal veículo social de promoção é a educação. Ela oferece a formação 

básica de duplo sentidos e, assim, dá o “mínimo necessário” a um processo individual de 

promoção e sucesso5. 

 

A  formação de mão-de-obra operária 

Para a clientela jovem ou adulta, sem qualquer escolarização, foram oferecidos cursos de 

curto período, com um ensino especializado a nível operário e com finalidades de suprir setores de 

indústria e de construção civil com uma mão-de-obra melhor adaptada a inovações tecnológicas. 

Com isso, a fábrica e a “obra” deslocam para um de seus setores especializados, ou para fora de 

seus muros, a responsabilidade pela reprodução de mão-de-obra especializada ou semi-

especializada. 

 Alguns dos programas mais recentes desses velhos cursos repetem, em acelerado, a 

formação profissionalizante das oficinas medievais e combinam a instrumentalização de mão-de-

obra com rudimentos de informações alfabetizadora e cívica. O PIPMO é um dos melhores 

exemplos atuais. 

os cursos técnico-profissionalizantes 

 O desenvolvimento da industrialização, decorrente sobretudo do aumento de interesses do 

capital estrangeiro no Brasil, tornou necessária a multiplicação de um tipo de profissional técnico, 

colocado entre o operário e os especialistas de nível superior. 

Escolas de ensino técnico profissionalizante surgem como uma resposta a esta necessidade. 

Esta modalidade de ensino talvez não devesse ser contada entre aquelas que, em primeiro sentido, 

ainda muito amplo, tenho chamado de programas de educação popular. Os seus cursos são 

oferecidos mais a adolescentes, e tendem a ser incorporados à própria rede oficial de cursos 

regulares. Se a incluo, no entanto, é porque esses programas recrutam os seus aluno entre as 

pessoas das camadas populares e reproduzem, sobre eles, os mesmo interesses de uma ligeira e 

limitada capacitação profissional, ao lado de uma formação cívica rudimentar, compatível com o 

nível de trabalho e a “posição social” prometida ao aluno na propaganda do curso6. 

 

2.  as formas atuais de educação popular 

  Os programas atuais de educação popular no Brasil possuem características e origens 

diferentes das que estudamos até aqui. Muitas delas, é preciso que se repita, estão vigentes e em 

                                                           
5 Vários fatores associam-se para provocar o aparecimento e a rápida multiplicação de cursos desses tipos, e 
como os que apresento nos itens seguintes. De um lado, as próprias necessidades do mercado de trabalho, 
tanto a nível operário como nos setores de serviços burocráticos e de comércio. Enquanto as universidades 
ofereciam a este mercado, quadros de profissionais de mais alto nível e mais rigorosa especialização, cursos 
semi-especializados de nível médio supriam setores de mais baixa especialização. De outro lado, as próprias 
variações dos setores da produção de bens e serviços provocavam mudanças na ideologia da educação 
brasileira. São criticados os cursos humanizantes e não-profissionalizantes, e são reclamados, para todos os 
níveis, práticas pedagógicas que ofereçam ao aluno uma formação profissional, e à sociedade, contigentes de 
profissionais melhor capacitados, a começar pelo nível do operariado urbano. A ideologia então veiculada 
pelas escolas protestantes no Brasil terá uma decisiva importância neste sentido. Jether Pereira Ramalho fez 
um estudo bastante crítico desta ideologia, ao qual remeto o leitor (Ramalho, 1976). 
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franca expansão. Fora aquelas que consideraremos aqui como as primeira experiências 

renovadoras e efetivamente populares, os programas são ainda importados, sobretudo dos EUA. 

Mas as suas origens são ainda mais remotas. É possível estabelecer-se dois pólos de origem das 

formas atuais de educação popular: um na área “anglo-saxônica” (Inglaterra, EUA, Suécia e 

Dinamarca) e, outro, na área francesa. 

No Brasil, os programas diferenciam-se em dois sentidos: 

1º- Ao longo da própria evolução de um mesmo tipo original, como é o caso da 

Educação Fundamental, proposta e patrocinada pela UNESCO; 

2º- Através da combinação de duas ou mais de duas formas originais, de que se 

obtém um programa adaptado, como é o caso da Educação de Base de vínculo cristão, 

objeto de estudo na parte seguinte. 

 

a) a educação fundamental: fase de instauração na América Latina 

 Com nomes de Alfabetização Funcional, Educação de Adultos e, mais tarde, Educação 

Fundamental, têm sido identificados os programas de educação popular que mais se difundiram nos 

países da América Latina. Formas de Educação Fundamental foram adotadas pelos governos de 

várias nações e acabaram se constituindo como programas ligados ao projetos educacionais da 

UNESCO. 

A origem destes programas está em países como a Inglaterra e a Dinamarca. De lá, pelas 

mãos de educadores, técnicos, agentes de promoção social e missionários, eles foram levados aos 

EUA, onde ganharam um aspecto e um propósito mais práticos e mais comunitários. 

Em nosso continente, a Educação Fundamental, inicialmente, enfatiza termos vagos de 

“melhoria de vida”, para as “populações mais carentes” das comunidades mais pobres dos países 

mais dependentes e subdesenvolvidos. 

Os começos da Educação Fundamental, com programas iguais aos que ainda hoje são 

postos em prática, estão por volta dos anos 50, o que demonstra bem o seu surgimento tardio no 

continente. Em 1949, a própria UNESCO define essa primeira etapa de Educação Fundamental para 

sociedades como a nossa, designando-lhe a responsabilidade de: 

“ajudar o homem e a mulher a conseguir uma vida mais feliz, 

ajustada às circunstâncias cambiantes para desenvolver os melhores 

                                                                                                                                                                                 
6 Cursos técnico-profissionalizantes multiplicam-se, ao lado de cursos de formação precária de pequenos 
burocratas de camisa e colarinho limpos. Muitas vezes quem escreve sobre a educação dirigida à gente dos 
subúrbios e das favelas, prefere falar sobre as formas mais heróicas de compromisso pedagógico, e esquece 
que seus exemplos são exceções, entre as filas dos cursos enunciados até aqui. Mas, uma “educação 
popular” – uma educação oferecida às camadas populares e cujas salas se enchem de seus esperançosos 
jovens e adultos – começa por aqui. 
Assim, por exemplo, ao lado destes tipos de cursos semi-regulares, feitos ainda em salas de aula, existe uma 
verdadeira babel de pequenos e grandes cursos “por correspondência” anunciados em revistas, jornais e pelo 
rádio. São cursos que pesquisador algum quer estudar, porque parecem mais um objeto de piada do que de 
preocupação. No entanto, são eles os que recrutam o maior número de alunos; são os que oferecem, de 
maneira mais impiedosa, as promessas de “uma vida feliz” através de um estudo fácil; são aqueles onde a 
“ideologia do sucesso” da sociedade de classes, aparece com máscaras mais transparentes. 
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elementos de sua própria cultura e levar a cabo o progresso econômico e 

social que lhes permita ocupar o lugar que lhes corresponde na vida 

moderna e viver em paz uns com os outros” (UNESCO, 1949: 9)7 

 

 Uma certa indefinição dos propósitos da Educação Fundamental deve-se à própria maneira 

como ela era concretamente aplicada nos países onde foi criada: ora como um instrumento de 

melhoria do nível cultural; ora como um simples recursos de ocupação criativa do tempo de lazer; 

ora, ainda, como um instrumento de recuperação de pessoas não escolarizadas, em sociedades que 

se industrializam rapidamente. 

Ao aparecer por aqui, a Educação Fundamental tardaria algum tempo para encontrar os seus 

objetivos mais definidos e, por isso mesmo, as suas primeiras propostas repetiam os objetivos de: 

“vida mais feliz”, “desenvolvimento da cultura”, “progresso econômico e social”. 

Seria necessário submeter os programas de Educação Fundamental a uma análise mais 

profunda para compreender, desde a sua fase de implantação, as razões de ela apresentar-se 

indefinida em suas definições e ineficaz em sua prática. Procuremos ver inicialmente o que a 

Educação Fundamental introduz no continente. Vejamos também porque, a um dado momento, 

havia em um país como o Brasil: a) formas de educação com uma orientação individualizante e com 

objetivos claramente expostos (na propaganda dos cursos, por exemplo); b) formas de educação 

com uma progressiva orientação comunitária e com objetivos vagamente explicitados. 

Um tipo de programa de “educação e desenvolvimento”, anterior aos de Educação 

Fundamental, iria estabelecer alguns princípios de sua prática. Falo da Extensão Rural, forma de 

origem norte-americana e que até hoje é amplamente praticada em quase todo o país. De modo 

diferente ao dos programas das formas primitivas, a Extensão Rural atua: a) com especialização 

mais restritiva de sua clientela; b) com base em alternativas mais comunitárias de auto-ajuda, 

mesmo quando os objetivos finais sejam estabelecidos, em última análise, sobre uma perspectiva de 

melhoria individualizada; c) com vistas a criar os primeiros grupos de organização comunitária; d) 

                                                           
7 Em 1943, uma conferência de ministros e diretores de educação das repúblicas americanas, reunida na 
cidade do Panamá, emite, entre outras, a seguinte recomendação: “Que se organizem planos e programas 
para o ensino do adulto, na base de prazos mínimos e das condições do ambiente, mas de tal forma que a 
preparação a lhes ser oferecida equivalha à da escola primária comum” (Tavares, 1970: 30). Mas, alguns 
anos antes ainda, em 1940, os propósitos de uma Educação Fundamental para sociedades como a nossa 
eram formulados da seguinte maneira: “Os objetivos precisos da Educação Fundamental consistem a ajudar 
os homens a compreender seus problemas imediatos e proporcionar-lhes os conhecimentos técnicos que 
lhes permitam resolvê-los mediante o seu próprio esforço. Trata-se de melhorar a situação e o bem estar da 
geração presente, dando-lhe o mínimo de educação necessária para melhorar o seu modo de vida, sua 
saúde, sua produtividade e sua organização social, econômica e política” (Tavares, 1970: 30). 
Em 1956, treze anos depois da Conferência do Panamá, a segunda Reunião Interamericana de Ministros da 
Educação, reunida agora em Lima, introduz modificações na estratégia da Educação Fundamental, passando 
a colocar ênfase sobre trabalhos sistemáticos de alfabetização funcional, e promovendo a elaboração de 
“planos integrais”, com o que ela se reaparelha como um instrumento importante na formação e na motivação 
humana para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural nas comunidades onde se instalam os seus 
programas. 
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com o objetivo de fortalecer as condições tecnológicas de produção de uma mesma classe, o 

campesinato. 

Também a Educação Fundamental define a sua clientela. São homens e mulheres, jovens e 

adultos analfabetos ou semi-analfabetos de preferência provenientes das “camadas mais pobres das 

áreas mais carentes”. 

O reconhecimento da existência de problemas sócio-econômicos e da necessidade de 

algumas mudanças na ordem das relações sociais, parece dar um sentido novo à função adaptadora 

da educação, de acordo com os promotores da Educação Fundamental. Tal como estabelece a 

definição da UNESCO em 1949, o problema da adaptação pessoal é previsto para  uma situação de 

“circunstâncias cambiantes”. Estas circunstâncias são o resultado de alterações nas relações de 

produção e de circulação de bens de mercado, trazidas às sociedades latino-americanas como 

decorrência de “processos naturais de industrialização”. Podem ser também o conjunto de 

modificações reconhecidas como necessárias para que haja, sobre a sociedade, um início de 

desenvolvimento sócio-econômico, do qual a industrialização é apenas um fator. 

Os programas de Educação Fundamental partem de um conjunto de princípios renovadores, 

se comparados aos das formas primitivas: a) o foco sobre uma formação capaz de integrar o 

educando em processos comunitários de melhoria de vida; b) o reconhecimento de que os efeitos da 

educação devem ser medidos sobre resultados de algumas mudanças sócio-econômicas. 

  Mas, tanto em sua teoria quanto nos seus efeitos concretos, a Educação Fundamental 

sempre se caracterizou por uma indefinição de processos e propósitos. Vejamos algumas razões. 

As formas primitivas da educação popular propunham encaminhamentos diretos para os 

alunos dos seus cursos: seja passar de um lado para o outro, no quadro das estatísticas do 

analfabetismo nacional; seja ocupar uma função mais qualificada na fábrica ou na empresa, e subir 

um degrau na escada do sucesso. Uma prática pedagógica rigorosamente individualizada 

possibilitava um controle ideológico eficiente, porque compatível com os interesses diretos dos 

controladores do mercado de trabalho. Por outro lado, essas formas de uma educação barata e 

oferecida a curto prazo, preenchiam de modo razoável, as necessidades de grupos dominantes, ao 

oferecer mão-de-obra melhor preparada sobre uma população motivada, pela própria educação, a 

uma atitude individualizada de participação social. 

Quando são importadas para o Brasil experiências de Educação Fundamental, elas chegam 

trazidas de sociedades já industrializadas, francamente inseridas em fases avançadas de produção 

capitalista. Por outro lado, elas chegam de sociedades com formas tradicionais de vida associativa 

comunitária, e cujas estruturas de poder, não só podem suportar modalidades complexas de 

organização popular e de classes, como também chegam a estruturar o jogo político do poder sobre 

as relações entre ele e estas organizações. 

No Brasil, na mesma medida em que aparecem como uma resposta aparentemente 

atualizada a problemas trazidos pelo “desenvolvimento”, os programas de Educação Fundamental 

correm o risco de não responderem a dois interesses dos grupos de controle da sociedade e dos 

seus setores de educação: 
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1º- não produzir práticas destinas a uma efetiva formação de mão-de-obra; 

2º- constituir um instrumento de formação associativa ou comunitária, menos 

agressivo do que as associações de classes (sindicatos, etc.), mas potencialmente 

ameaçador da ordem vigente. 
 

As possibilidades ambíguas de resultados sociais determina, para a Educação Fundamental, 

em países da América Latina, um compasso de indefinição que oscila entre o amplo alcance teórico 

das definições e a pobreza de resultados efetivos. Em seus primeiros momentos, a Educação 

Fundamental, ou não é mais do que um nome novo para programas de alfabetização; ou segue os 

passos de programas de Extensão Rural, associando, ao ensino das primeiras letras, o de princípios 

de vida comunitária compatíveis com a versão mais idealizada e irreconhecível da sociedade que a 

ideologia dominante pode produzir e divulgar. 

Somente quando começa a interessar aos governantes em nível mais estrito de organização 

popular que inclusive se oponha a formas mais contestatórias da ordem vigente (como as 

organizações de classe), é que a Educação Fundamental aparece associada a programas nacionais 

ou regionais de “Desenvolvimento de Comunidades”. 

 

Da educação fundamental no desenvolvimento comunitário 

 Nas sociedades periféricas, onde são dependentes e limitadas as alternativas de 

desenvolvimento, ele costuma assumir ideologicamente o modelo de uma “organização de povo e 

governo para a melhoria do nível social e cultural a partir do esforço conjunto”. As dimensões deste 

propalado desenvolvimento vão aparecer de modos diferentes. São de um “desenvolvimento 

econômico” onde há possibilidades atuais de expansão capitalista. São de um “desenvolvimento de 

comunidades”, nas áreas que não podem experimentar, de momento, mais do que formas 

supérfluas de melhoria, sobre estruturas inalteradas de relações de trabalho e de poder. 

Nas suas primeiras experiências latino-americanas, o Desenvolvimento de Comunidades 

aparece com o objetivo explicitado de integrar grupos marginais e sobreviventes de indígenas na 

comunidade nacional (México e Andes). Com o tempo, o processo é levado às comunidades rurais e 

aos guetos urbanos, como proposta de melhoria de “nível de vida”, através de ações conjuntas do 

tipo: governo + associações civis (onde a Igreja Católica assume compromissos importantes) + povo 

(comunidade local), de acordo com o seguinte modelo: 

 

a- Recursos institucionais (financeiros, técnicos e humanos) oferecidos pelo 

governo, por entidades promocionais ou por associações religiosas; 

Povo comunitariamente organizado como grupos locais de ação e de 

representação, sob o prisma da auto-ajuda, disposto a transformar parte da força de 

trabalho popular em trabalho gratuito para melhorias materiais comunitárias; 

b- Desenvolvimento local de setores do “nível de vida” – habitação, vestimenta, 

alimentação, educação, saúde, etc. + desenvolvimento limitado da produção, através de 

soluções corporativas de trabalho ( cooperativas, etc.). 
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A Educação Fundamental integra-se em programas comunitários de promoção. Em países 

como a Venezuela e o Peru, ela será associada a programas nacionais de impacto, organização 

popular e desenvolvimento. Ao redefinir-se em nome da ação comunitária, ela se redefine como um 

instrumento de promoção humana e social. Os educadores tomam consciência de duas coisas 

aparentemente divergentes: a) uma educação dirigida à promoção individual não conduz a 

resultados positivos, porquanto os problemas do homem são os problemas de sua sociedade; b) 

como instrumento de desenvolvimento comunitário, a Educação Fundamental não produz resultados 

em si mesma. Sua presença só tem sentido se o seu alcance e os seus objetivos forem 

estabelecidos dentro de medidas prévias de desenvolvimento social. 

Transportando para um plano de comunidade o que existia na esfera do indivíduo, nas formas 

primitivas; pensando em termos de povo o que elas diziam em palavras de pobre; traduzindo como 

desenvolvimento comunitário o que elas chamavam de sucesso pessoal, a Educação Fundamental 

traz algumas novidades ideológicas que poderiam ser resumidas da seguinte maneira: a) a 

propaganda de pequenas mudanças sociais de nível local, apresentadas como a própria base das 

soluções de problemas das comunidades pobres (problemas caracterizados como “de nível de 

vida”); b) a mística da “auto-ajuda” ou do “esforço comunitário”, como condição necessária para a 

realização local das mudanças exigidas; c) o chamado dirigido às classes populares para uma 

participação não-individualizada X não-classista, em um espaço novo de compromisso comunitário; 

d) o foco sobre o “fator humano” no desenvolvimento local (descoberta de líderes, treinamentos de 

capacitação); e) o deslocamento da realização individualizada na sociedade para a realização 

pessoal na comunidade. 

Em termos de programa, a Educação Fundamental traz também novos projetos. Em primeiro 

lugar, a mudança de atitudes pessoais, com a passagem de um individualismo “tradicional”, 

acompanhado de apatia e desesperança, para uma conduta dirigida ao compromisso grupal, com 

atributos de participação entusiasmada, renovação e esperança. De modo bastante diferente da 

linguagem dos programas primitivos de educação dirigida ao povo, os da Educação Fundamental 

começam a falar em: “compreensão e favorecimento da evolução social”, “envolvimento pessoal”, 

“novas formas de cultura”, “conscientização de responsabilidades sociais”, “tolerância”, 

“instrumentalização para uma vida cívica”, “atualização do tempo de lazer”8. 

Em segundo lugar, a Educação Fundamental atualiza a instrumentalização de “agentes 

sociais” para a “mudança”. É aí, por exemplo, que a alfabetização funcional reaparece revestida de 

nova posição e importância. 

Em terceiro lugar, há uma proposta de fornecimento de conhecimentos diretos para a 

melhoria imediata de padrão de vida: economia doméstica, puericultura, noções de saúde e higiene, 

técnicas de agricultura, etc. Ao lado deste tipo de ensino, muitas vezes são oferecidos 

conhecimentos de capacitação específica para o trabalho produtivo, quase sempre dentro dos 

limites da atividade agrária ou artesanal. 

                                                           
8 Todos estes objetivos de mudança de atitudes estão contidos em vários programas latino-americanos de 
Educação Fundamental. Em sua totalidade, estão presentes também nas conclusões da Conferência de 
Montreal de 1959, considerada como um marco teórico de definições de objetivos. 
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Finalmente, há propósitos e práticas dirigidos à formação de líderes capazes de estender 

desde o interior de grupos comunitários, o alcance da educação, multiplicando os seus efeitos, em 

termos de mudanças locais. 

 

c) a educação fundamental no desenvolvimento sócio-econômico 

 

 Os programas latino-americanos de desenvolvimento sócio-econômico são montados sobre 

alguns conjuntos de “reformas de base” e de modificações econômicas limitadas. Por oposição às 

práticas pedagógicas da Educação Fundamental das fases anteriores, os programas nacionais ou 

regionais de desenvolvimento sócio-econômico obrigaram a: a) deslocar-se das “regiões mais 

carentes” e das “comunidades mais pobres”, para as áreas estrategicamente apontadas como “pólos 

de desenvolvimento”, onde algumas vezes, eram pensados projetos de mudança mais ou menos 

radicais, sobre a estrutura das relações econômicas e sociais; b) redefinir-se como um instrumento 

mais adequado de formação de quadros preparados, profissional e politicamente para a produção 

das mudanças programadas; c) promover modificações de atitude sobre bases mais econômicas do 

que “sociais” e mais políticas do que comunitárias. 

Nestas circunstâncias, a Educação Fundamental chega a um verdadeiro ponto-limite em 

vários países do continente, porque em alguns programas elas incorpora uma razoável dose de 

propostas de transformação social e de abertura para formas mais efetivas de organização popular. 

Isto aconteceu principalmente em lugares onde, a uma aparente abertura político-

governamental em direção à “reforma” e à “participação popular”, alia-se uma pequena elite de 

educadores de orientação modernizante. As propostas decorrentes para o programa de 

desenvolvimento nacional envolvem reformas de base capazes de conduzir a novos modelos de 

expansão econômica, e de propiciar uma “redemocratização planejada” da sociedade. Envolvem 

também uma participação de grupos populares em programas que extrapolam de muito as 

dimensões comunitárias. 

A Educação Fundamental retoma uma gramática política que deixara antes dissolvida nas 

fórmulas ingênuas da “educação comunitária”. Algumas vezes, tende a tornar-se um instrumento de 

formação de uma “consciência nacional”, que pode chegar a resumir chamados de mobilização 

popular: a) em favor de iniciativas nacionais de desenvolvimento e autonomia frente ao 

“imperialismo”; b) em apoio de reformas de base que alteram as regras do equilíbrio entre setores de 

forças dominantes na sociedade; c) em favor de iniciativas de racionalização das atividades 

diretamente econômicas. 

Nestes casos, a Educação Fundamental tende a ser vista como uma agência preparadora e 

viabilizadora de comunicação entre grupos do governo e grupos populares, atuando associada a 

grupos de classe, ou tentando assumir o lugar deles. Uma aparente democratização popular 
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condiciona uma propaganda ideológica de “consciência de participação” política, muito mais 

acentuada do que nas fases anteriores de desenvolvimento comunitário9. 

Se os dois momentos anteriores da Educação Fundamental podem ser definidos através de 

uma orientação entre o filantrópico e o promocional, quanto aos usos do povo, este terceiro 

momento representa uma orientação tecnicista. Aqui, vagos critérios “sociais e humanos” de 

promoção são trocados por uma linguagem econômica de estratégia de mudanças sociais, dentro 

dos limites pelos quais a sociedade capitalista pode renovar-se sem perder a ordem de suas 

relações determinantes. 

Ao descrever aqui momentos da presença da Educação Fundamental em nosso continente, 

posso ter dado algumas idéias erradas. A primeira seria a de que houve uma passagem ordenada 

de um para o outro quando, na verdade, não são raros os países em que formas representantes de 

cada momento subsistem juntas, até hoje. Em segundo lugar posso ter dado a idéia de que os 

programas de Educação Popular atualizam formas puras, quando, a maior parte deles combina – de 

acordo com o momento da sociedade em que se insere – mais de uma delas. Finalmente, posso ter 

sugerido ao leitor um conjunto de modos de atuação pedagógica desvestidos de sua história e de 

seus exemplos. Esta é realmente uma falha bastante grande deste estudo. Creio que podemos 

supri-las juntos, seja recorrendo à bibliografia indicada e àquela que o leitor conhece e usa; seja 

recorrendo ao quadro que apresento a seguir, e que pretende fazer a síntese das afirmações feitas 

até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 Sob formas variadas, uma Educação Fundamental associada à uma propaganda de conclamação nacional 
e de participação popular, existiu provisoriamente no interior de regimes populistas: no Brasil, no Chile e no 
Peru. Nestes últimos, sob os auspícios da Democracia Cristã. 
No Brasil, programas deste tipo assumiram, depois de 1964, uma linguagem de tipo econômic-tecnocrata, ou 
uma linguagem que se aproxima da das formas primitivas de educação popular. No primeiro caso estariam os 
programas regionais de educação associados a projetos de desenvolvimento sócio-econômico. No segundo, 
estariam experiências como as do MOBRAL e do PROJETO MINERVA, cujas fórmulas retomam canções  e 
propósitos do passado: a ideologia do sucesso individualizado e a esperança de promoção onipotente, 
colocada sobre os efeitos de uma educação rudimentar. 
Voltemos ao primeiro exemplo. Um dos mais notáveis seminários de definição de uma Educação 
Fundamental para o caso brasileiro foi feito no Recife, sob o patrocínio da SUDENE, em 1966. Algumas de 
suas conclusões: a) “A Educação de Adultos deve estar intimamente ligada à formação profissional, às 
necessidades de „reciclagem‟ ou de readaptação, provocadas pela modernização da região, enfim, à 
necessidade de uma „capacitação‟ para que a população aumente os seus meios técnicos de participação no 
desenvolvimento” (pág. 38); b) “A educação para o desenvolvimento, numa planificação global, tem que estar 
atenta às solicitações feitas pelas estruturas econômicas, já implantadas, equipando-se para uma capacitação 
específica de grupos, e também voltada para a criação de uma mentalidade tecnológica (não confundir com 
preparação das massas para a tecnologia) condizente com a atualização do homem no que diz respeito às 
relações da economia moderna” (pág. 13) (SUDENE, 1967).  
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50. Começos de alguma 

ênfase de governos e de 

sociedades civis no 

desenvolvimento social com 

a passagem de uma 

perspectiva assistencial para 

uma perspectiva 

promocional. 

Os mesmos países, 

nas áreas regionais com 

menores possibilidades de 

desenvolvimento sócio-

econômico. 

Momentos de 

programas nacionais ou 

regionais de desenvolvimento 

com reformas. Áreas pólo de 

desenvolvimento. 

Origem 

do programa 

Anglo-germânica, com 

adaptações e patrocínio 

posterior da UNESCO. 

A mesma origem, mas 

com mais acentuada 

influência de experiências 

norte-americanas. 

A mesma origem, com 

mais ênfase norte-americana 

e Domínio de técnicos de 

planejamento. 

Grupos 

profissionais 

responsáveis 

Profissionais de nível 

médio (agentes de promoção 

social) e de nível superior 

(assistentes sociais, 

professores, agrônomos) + 

agentes promotores locais 

(padres, pastores, líderes 

institucionais). 

Os mesmos 

profissionais, com o ingresso 

de pessoal mais 

especializado. Formado, por 

exemplo, no CREFAL. 

Os mesmos 

profissionais sob o controle 

de economistas e técnicos de 

planejamento e 

desenvolvimento. 

Localiz

ação + 

clientela 

Comunidades 

indígenas + áreas mais 

pobres de meio rural, ou 

áreas marginais em meio 

urbano. 

As mesmas áreas com 

concentração em 

comunidades indígenas em 

alguns países e em áreas 

rurais na maioria deles. 

Áreas consideradas 

como pólos regionais de 

desenvolvimento. 

Comunidades rurais e 

urbanas em condições de 

participarem de atividades 

com efeitos sobre relações 

estruturais. 

Áreas de reformas e 

de experiências de 

“modernização”. 

Objetiv

os 

declarados 

A formação pessoal e 

comunitária para a melhoria – 

sobretudo familiar – de 

Formação individual e 

grupal através de 

organização e 

Formação de mão-de-

obra de acordo com mo-

mentos do desenvolvimento 
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do programa condições do nível de vida. 

O aumento das 

condições pessoais de 

participação na cultura e na 

vida comunitária. 

desenvolvimento comunitário. 

Desenvolvimento de 

atitudes de auto-ajuda, de 

participação e de 

compromisso com a vida 

comunitária. Melhoria do nível 

de vida através da aquisição 

de conhecimentos e de 

práticas de remodelação da 

Qualidade do trabalho e 

através de processos 

coletivos de ajuda 

interindividual e intergrupal. 

regional. 

Motivação para 

mudança de ati-tudes em 

direção às reformas e 

mudanças pré-determinadas. 

Constituição de uma 

“consciência nacional” 

compatível com as propostas 

de desenvolvimento. 

Atualização da educação 

cívica e comunitária de 

futuros agentes de mudanças 

sociais. 

Formação acelerada 

de lideranças populares. 

Objetiv

os políticos 

de interesse 

no programa 

Controle ideológico 

dentro de processos de 

mudança social de acordo 

com os interesses políticos e 

econômicos de grupos 

controladores dos programas. 

Melhoria das 

condições sociais 

mensuráveis e de efeito 

redutor de tensões sociais. 

Instrumentalização de 

pessoas e de grupos para a 

atualização de condições de 

vida em situações precárias. 

Os mesmos objetivos 

+ transferência das 

responsabilidades de 

desenvolvimento para o nível 

local e para “as forças vivas 

da comunidade”. 

Controle direto de 

processos de mudança a 

nível local. Deslocamento das 

alternativas de organização 

política e classista pelo 

esvaziamento de grupos 

populares ligados à 

conjuntura de trabalho, em 

benefício de grupos de 

representação comunitária. 

Os mesmos objetivos 

+ constituição de força de 

trabalho popular capaz de 

integrar-se em obras infra-

estruturais a baixo custo. 

Controle ideológico de 

grupos populares sob 

palavras de ordem de 

integração nacional, etc. 

Mudanças estruturais 

limitadas, acompanhadas de 

mudanças de atitudes 

compatíveis. 

Situaçõ

es-

instrumento 

Começos de 

reorganização de vida 

comunitária. 

Formação de grupos 

organizados de educandos 

(às vezes em oposição aos 

grupos naturais). Aulas de 

capacitação de mão-de-obra 

e uso de recursos didáticos 

Os mesmos anteriores 

+ aumento da aplicação de 

formas de aprendizagem em 

situação comunitária, com um 

acentuado aumento da 

atribuição de 

responsabilidade e agentes 

populares (líderes locais, 

monitores, animadores). 

Os mesmos anteriores 

+ organização de grupos 

locais de trabalho. 

Constituição de canais 

populares de representação 

junto a setores políticos de 

nível regional. 

Deslocamento de 

líderes formados para 
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para a melhoria imediata do 

nível de vida. 

Incentivo de aplicação 

dos conhecimentos em 

esfera familiar. 

Formação de quadros 

comunitários de atuação em 

vários setores: educação, 

saúde, alimentação, etc. 

Formação de grupos locais 

de representação entre a 

comunidade e as instâncias 

de controle. 

instituições políticas e de 

classe. 

Compr

omissos do 

programa 

Muito variado. Com 

grupos confessionais, 

inclusive estrangeiros, com 

associações civis dedicadas 

à educação, com setores 

especializados do governo. 

Mesma situação dos 

programas anteriores, mas 

de forma mais diferenciada: 

maior controle de setores 

políticos de educação e 

promoção social. 

Aumento do 

compromisso de grupos 

confessionais, 

especialmente, de grupos 

católicos renovadores. 

Compromisso com 

grupos promocionais 

estrangeiros.  

Compromissos com 

programas regionais e 

nacionais de 

desenvolvimento sócio-

econômico. Passagem de 

compromisso com líderes de 

“promoção social” para 

líderes institucionais e 

políticos de desenvolvimento. 

Redução da presença 

de grupos estrangeiros e “de 

igreja” X aumento de 

compromisso com setores de 

poder político regional e 

nacional. 

 

Modali

dades de 

participação 

popular 

Participação não-

individualizada mas ainda 

pouco comunitária. 

Ênfase da inclusão de 

pessoas em grupos criados 

pelos programas (clubes de 

mães, grupos de jovens, etc.)  

As mesmas anteriores, 

com índices maiores de 

organização comunitária. 

Formas de reorganização de 

grupos comunitários de 

participação e de 

representação (às vezes com 

o esvaziamento das formas 

tradicionais e com a 

deposição de líderes 

tradicionais da comunidade). 

Tendência a institucionalizar, 

em nome do programa, todos 

os setores da vida 

comunitária e da participação 

popular. 

Participação 

comunitária reduzida X 

participação política 

aumentada. 

Relevância de grupos 

de trabalho em programas de 

reforma e desenvolvimento. 

Constituição de grupos 

de poder popular constituído 

como representação junto a 

setores do governo. 
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Elemen

tos 

diferencia-

dores do 

programa 

Mudança acentuada 

na formulação da ideologia 

do programa, frente à das 

formas primitivas. 

Universalização de 

propósitos sobretudo 

segundo os termos indicados 

pela UNESCO. 

Indiferenciação dos 

conteúdos da educação com 

predominância de 

conhecimentos gerais 

destinados à aplicação em 

setores especializados de 

“nível de vida”. 

Produção de 

metodologias dirigidas 

especialmente a adultos. 

Os mesmos anteriores 

+ definição da educação 

fundamental como um 

instrumento de formação de 

agentes para o 

desenvolvimento comunitário. 

Constituição de uma 

ideologia de compromisso 

popular por oposição a uma 

ideologia de sucesso 

individualizado. Ênfase 

dominante sobre a formação 

de líderes como agentes de 

desenvolvimento local. 

Produção de conhecimentos 

dirigidos à melhoria do nível 

de vida. Programas divididos 

segundo as áreas do “nível 

de vida”. 

Subordinação dos 

objetivos do programa 

educacional aos propósitos 

do programa de reformas e 

desenvolvimento regional. 

Ênfase sobre a 

formação de mão-de-obra e 

sobre a aquisição de 

conhecimentos 

“modernizadores”. 

Oposição entre a 

ideologia destes programas e 

a de programas dos itens 

anteriores: agentes 

promocionais-humanistas X 

agentes tecnocratas e 

economistas. 

Formas 

de programa 

Programas 

patrocinados pela UNESCO. 

Programas 

patrocinados pela UNESCO 

através de agentes do 

CREFAL.  Experiências de 

grupos de Igreja. 

Experiência sob o controle 

de Assistentes Sociais: 

Serviço Social de 

Comunidade.  

SUDENE  

Programas de ação 

popular do Peru. 
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3.  as formas atuais: a educação popular 

 

Educação popular começa a ser escrita aqui com letras maiúsculas. Ao reproduzir para os 

seus programas os esquemas das páginas anteriores, tomarei dois exemplos concretos: o 

Movimento de Educação de Base e os programas do Sistema Paulo Freire10. No entanto, ao analisar 

com mais cuidado a passagem de uma “educação fundamental” para o fundamental na educação 

popular, recorro apenas ao exemplo do MEB. Neste sentido, as idéias contidas aqui continuam, as 

de um artigo publicado no número 3 de PROPOSTA, e escrita por José Pereira Peixoto. 

 

a) a educação de base 

 A Educação Fundamental mistura uma origem anglo-saxã com os interesses de agências 

internacionais e nacionais secularizadas (UNESCO, SUDENE). Frente a ela, os programas que 

desde os anos 60 inauguram no Brasil a Educação de Base e uma Educação Popular, combinam 

pessoas e interesses diferentes. De um lado, bases teóricas e de prática pedagógica de origem mais 

francesa e que, em pouco tempo, foram retomadas e descritas por brasileiros. De outro lado, os 

interesses e os objetivos pedagógicos e sociais de grupos ligados principalmente à Igreja Católica e 

à universidade brasileira. 

Na América Latina, os programas de Educação Fundamental tenderam a desgastar-se pela 

reprodução de sua própria ineficiência. No Brasil – depois em outros países do continente – os 

programas de Educação de Base e de Educação Popular seguiram três destinos diferentes: 1º- 

foram exterminados por ação de diversos setores de controle político nacional ou regional, sob o 

pretexto de que realizavam projetos de educação incompatíveis com os termos de projetos oficiais 

para a manutenção da ordem social; 2º-  foram recolocados sob um controle mais direto destes 

setores políticos e tenderam a modificar os seus projetos, métodos e conteúdos pedagógicos, para 

uma direção que os aproxima muito dos programas de Educação Fundamental que vimos no item b 

da parte anterior do estudo; 3º- redefiniram seus projetos ou, recriaram formas atuais de programas 

de Educação Popular, compatíveis com a conjuntura presente e com um maior amadurecimento 

político e pedagógico dos seus agentes. 

O “fundamental” dos programas de educação vistos na parte anterior foi transformado pelo 

MEB em um outro tipo de proposta. O que era antes “um mínimo necessário” para o 

estabelecimento de “condições materiais de vida” nas “comunidades mais pobres”, tornou-se o 

                                                           
10 São dois casos de Educação Popular muito conhecidos e seria desnecessário descer a maiores detalhes. 
Para ambos indico ao leitor a leitura dos textos dos próprios autores. No caso do MEB, sobretudo os relatórios 
publicados pelo Movimento (relatórios anuais, como o de 1962, MEB em cinco anos, 1961). Dois outros 
trabalhos podem ser consultados. Um foi escrito por José Pereira Peixoto, para a PROPOSTA-3 (dez./76). 
Outro por Emanuel de Kadt. O primeiro é um trabalho simples e muito útil, como uma síntese de informações. 
O segundo é uma longa tese de doutoramento, infelizmente, ainda sem tradução para o Português (De Kadt, 
1971). Sobre Paulo Freire, o leitor deve consultar os seus livros, inclusive os que foram publicados quando o 
autor vivia ainda no Brasil e participava ativamente de programas de Educação Popular. Dentre os livros que 
interpretam a Educação Popular e apresentam um esforço de superação do sistema teórico de Paulo Freire, 
recomendo enfaticamente ao leitor o livro de Júlio Barreiro (1974). 
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básico, para uma vida digna da pessoa humana. A Educação de base foi entendida, inicialmente, 

como uma educação que pudesse conduzir pessoas a aquisição de conhecimentos básicos 

(fundamentais e primários) para um aproveitamento mais eficaz das condições de vida. Depois, ela 

passou a ser interpretada como uma educação que conduzisse pessoas e comunidades a: a) 

tomarem consciência das dimensões naturais e históricas, e da dignidade essencial do ser humano 

e do seu destino; b) estabelecerem formas de mobilização populares que produzissem ações de 

mudança da sociedade capazes de estabelecerem as bases sociais da afirmação e da realização e 

dignidade da pessoa humana. 

Este é o primeiro aspecto em que o “fundamental” e o “de base” tomam sentidos renovados. 

Vejamos isso através de situações mais concretas. 

 

1ª- O sentido dos projetos de desenvolvimento com base na organização popular 

 Nos programas de desenvolvimento comunitário, os trabalhos dirigidos à organização-

mobilização popular são uma espécie de situação-instrumento. Um meio de que se valem os 

promotores para ocuparem os agentes da comunidade nos encargos de seu progresso. A idéia de 

produzir um tipo de modernização que multiplique formas de melhoria de vida é o objetivo idealizado 

desses programas. 

Em um programa de Educação de Base como o do MEB, a idéia de desenvolvimento 

subordina-se a outras. Ela é um instrumento necessário para o estabelecimento de condições de 

vida mais humanas e mais justas, para todos. Ele deve ser realizado como um acompanhante 

tecnológico e cultural de processos de transformação social que alterem todos os tipos de relações 

apontadas como causas das situações que é necessário alterar. Ele não se traduz pela modificação 

quantitativa de indicadores do nível de vida, mas pela constituição de uma verdadeira ordem social 

humana. 

A Educação de Base é um instrumento neste processo de reconstrução social. Ela se justifica 

pelo fato de que o processo não só deve beneficiar a todos e, sobretudo ao povo, como deve ser 

assumido pelos agentes populares. Assumir passa a significar ser o sujeito do processo, e não, ser 

uma forma local de mão-de-obra envolvida nele. Como o resultado do trabalho coletivo deve ser 

uma modificação do homem através da educação, e uma transformação da sociedade através da 

prática do homem educado, a simples idéia de desenvolvimento (melhorar uma ordem de relações 

estruturalmente responsável pelo não-desenvolvimento) é entendida como libertação (transformar 

esta ordem em outra, desde que seja possível ao homem realizar-se como pessoa, naquilo que lhe é 

básico)11. 

 

                                                           
11 “Comumente se entende por Educação de Base aquela que proporciona os conhecimentos mínimos para 
se levar uma vida mais humana. Apesar de correta, esta definição não explicita suficientemente o que há de 
radical na Educação de Base. Básica é a educação que forma o homem em sua eminente dignidade de 
pessoa”. “O processo de ação julgado adequado pelo MEB é o de Educação de Base, isto é, uma educação 
que visa a formar o homem no que é ao mesmo tempo, essencial e mínimo indispensável para a sua 
realização como pessoa. Neste sentido, todo trabalho educativo no MEB é desenvolvido em uma perspectiva 
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de autopromoção do povo, formando e assessorando líderes indispensáveis ao trabalho de Animação de 
suas respectivas comunidades” (MEB, 1965: 11 e 20). 
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2ª- o  sentido da participação popular e o lugar da educação 

  

Que tipo de homem deve ser este agente local e popular de desenvolvimento? Um homem 

que “mudou de atitude” em direção a sentir-se comprometido com os projetos de melhoria 

estendidos desde fora, até ele? Por certo, não, ou, pelo menos, não apenas isso. A Educação de 

Base considera necessário transformar homens para que eles transformem o seu mundo. A 

educação torna fundamental o que transforma o homem desde sua base: a sua dimensão de sujeito 

da história. 

Neste aspecto há uma diferença muito importante entre o que pretende a Educação 

Fundamental e o que projeta a Educação de Base de um programa como o MEB, entre 1961 e 1966. 

No primeiro caso, fora a capacitação do aluno, o objetivo era o de “mudar atitudes”, o sentido de se 

formar o que poderíamos chamar aqui de uma “consciência-programa”, alguma coisa capaz de 

transformar sujeitos de uma comunidade pobre em agentes vinculados a programas ditados pelas 

agências de educação e de desenvolvimento local. 

Por oposição a essa “consciência-programa”, o que a Educação de Base procura desenvolver 

é uma consciência crítica, com pelo menos três atributos: a) que ela seja um reconhecimento de 

dimensões (pessoa, comunidade, etc.) a partir dos próprios valores dados e existentes na cultura do 

povo; b) que ela seja um ponto de partida crítico de avaliação desta própria cultura e do conjunto de 

relações sociais que a conservam como é12; c) que ela seja o princípio de uma politização. O 

princípio de uma integração do aluno-agente conscientizado em grupos e em situações de trabalhos 

comunitários e de classe, para com vista a uma ação política ao mesmo tempo crítica e eficaz. 

O Movimento de Educação de Base, mais do que os movimentos de Cultura Popular, teve 

tempo e espaço para estabelecer algumas fases em sua prática pedagógica. Ele recobriu áreas 

regionais do Centro-Oeste ao Norte, com experiências mais demoradas e mais completas em Goiás, 

no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Ele atuou “nas áreas mais subdesenvolvidas do país” 

desde 1961 até 1966, quando perdeu as suas características de Movimento de Educação Popular e 

tornou-se uma forma tardia de Educação Fundamental. 

Nos seus primeiro tempos, o MEB tinha como instrumento de educação, a “Escola 

Radiofônica” e, pelo rádio, levava a sua mensagem a grupos locais organizados em torno de um 

monitor. Este monitor era um líder da comunidade, treinado para o exercício da mediação entre a 

mensagem radiofônica do Movimento e a pequena comunidade de alunos jovens ou adultos. No 

                                                           
12 “A conscientização representa, para o Movimento, a tomada de consciência pelo educando, de seus 
valores, da significação vivencial de seu trabalho de Homem no mundo. O Movimento entende que a 
conscientização é intrínseca à própria educação, pois ela significa ajudar alguém a tomar consciência do que 
ele é (consciência de si), do que são os outros (consciência de dois sujeitos), do que é o mundo (coisa 
intencionada) que são, sem dúvida, os três pólos de toda a educação integral... Ora, neste sentido, a 
Educação de Base, isto é, a educação que parte do fundamental, do que é primeiro, coincide com o próprio 
princípio de conscientização” (MEB, 1964: 4). “A mudança de atitudes intrinsecamente ligada à 
conscientização representa a disposição para a ação consciente e livre a partir da compreensão e da crítica 
das situações concretas. Pode-se sintetizar mostrando que a Modificação de Atitudes encaminha-se me 
quatro direções: atitude de crítica, atitude de valorização, atitude de mudança, atitude de cooperação”. (MEB, 
1965). 
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entanto, esse monitor era também um agente responsável por estabelecer na comunidade, grupos 

de mobilização local (trabalhos de promoção de comunidade, sindicalização, grupos de pressão de 

classe e defesa dos direitos de lavradores). 

Nos seus anos de maturidade, o MEB transportou o melhor de sua prática para uma presença 

direta “nas bases” e para a organização de trabalhos sócio-políticos nas comunidades. Uma das 

formas pelas quais apareceu essa presença foi chamada de Animação Popular13. 

O mais importante na Animação Popular não eram os seus resultados físicos e mensuráveis: 

uma escola construída em regime de auto-ajuda, um posto de saúde, uma campanha de fossas, etc. 

O mais importante era o próprio processo de organização de grupos populares e de representantes 

locais do seu modo de pensar e de agir. De certa maneira, os resultados significativos eram sociais. 

Os agentes do MEB não se engajaram no engano de acreditar que a soma de inúmeras 

comunidades “organizadas e em desenvolvimento” resultaria em um “processo nacional de 

desenvolvimento” e de mudanças sociais em direção a “uma sociedade mais justa”. Estas mudanças 

não podem ser dadas “de cima para baixo”, elas são uma conquista e um resultado de um trabalho 

sobre a sociedade, exercido por diversas categorias de agentes conscientes e mobilizados. 

Através de uma visão cristã do homem e do mundo; uma visão marcadamente personalizada 

e defendida na prática pelos princípios da Doutrina Social da Igreja, a Educação de Base do MEB 

introduz a história na educação popular. Introduz termos e propostas novas de mudança e de 

direitos humanos, como os verdadeiros produtos de uma educação comunitária. As mudanças 

pretendidas não são as de condições de espaço (comunidade, região, nação); são as da passagem 

de um tempo histórico para um outro: de um mundo sem justiça em um mundo regido pela justiça. 

A teoria de uma educação popular fundada sobre estes termos é a que aparece de forma 

mais sistematizada na Educação Popular de Paulo Freire. Talvez não tenha havido até hoje, uma 

forma popular de educação tão insistentemente estabelecida como a do Sistema Paulo Freire. De 

um modo muito rudimentar é possível dizer que tanto ele quanto o MEB procuraram transformar uma 

educação fundamental para o povo (os valores políticos dos grupos externos retraduzidos na 

linguagem de ajuda ao povo) em uma educação do povo (os valores culturais dos grupos populares 

retraduzidos através da educação levada a eles). Esta seria a descoberta do que é fundamental na 

educação popular14. 

                                                           
13 “A ANIMAÇÃO POPULAR é um processo de estruturação de comunidades e organização de grupos, 
progressivamente assumido por seus próprios membros a partir de seus elementos de segurança. A 
comunidade organiza-se como conseqüência da descoberta de seus valores, recursos e suas necessidades 
em busca da supressão de seus problemas sociais, econômicos, culturais, políticos e religiosos, o sentido da 
afirmação de seus membros como sujeitos” (MEB, 1965: 26). 
 
14 Depois de reconhecer o valor inquestionável de uma experiência como a dos movimentos de Cultura 
Popular com base nas idéias de Paulo Freire, o uruguaio Júlio Barreiro faz algumas críticas úteis. Elas se 
dirigem sobretudo aos princípios “culturalistas” que fundamentaram o MEB e Paulo Freire. Segundo estes 
princípios, é uma cultura atual de povo que está “alienada”, ou seja, que não traduz para ele a sua própria 
situação e os determinantes dela. Uma ação pedagógica conscientizadora deveria atuar sobre este nível 
cultural de modo a explicitar, em termos populares: a) a dimensão da cultura do povo; b) os valores 
propriamente populares de sua libertação; c) os modos populares de ação libertadora. Segundo Barreiro, os 
determinantes do “estado atual da cultura do povo”, são sociais e são econômicos. Logo, é sobre eles que 
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O esquema da página seguinte faz com o Movimento de Educação de Base e com o Sistema 

Paulo Freire, o mesmo que fez antes com as formas de Educação Fundamental. Mais aqui do que 

lá, ele é simplista e perigoso. Pode ocultar elementos essenciais e embaralhar outros. Por isso 

mesmo, deve ser lido como um simples índice escrito no rascunho. 

  

 D. A EDUCAÇÃO DE BASE do 

MEB 

E. A EDUCAÇÃO POPULAR DO 

SISTEMA PAULO FREIRE 

Conjuntura 

de surgimento do 

programa 

Conjuntura nacional sob tônica do 

desenvolvimentismo. 

Conjuntura de igreja dominada por 

encíclicas modernizantes de direitos 

humanos e mudanças sociais + Concílio 

Vaticano IIº + movimentos sociais de 

ação católica 

Semelhante a D + processos de 

popularização do meio universitário + 

formação de experiências de extensão 

universitária e de movimentos 

universitários de cultura popular. 

Origem do 

Programa 

Movimentos laicos e católicos de 

educação e promoção social (Senegal, 

Sutanenza, SAR de Natal), grupos de 

ação católica, depois de 

profissionalizados. 

Bases teóricas personalistas, de 

tendência francesa. 

Grupos brasileiros constituídos em 

torno à universidade. 

Grupos 

profissionais 

responsáveis 

Leigos católicos e padres ligados 

aos movimentos de ação católica. 

Jovens intelectuais e universitários 

católicos. 

Educadores (professores primários, 

me boa medida), treinados para a 

atuação a nível regional e local. 

Professores e alunos de 

universidades + grupos católicos e 

evangélicos constituídos em torno a 

projetos de promoção social através da 

cultura popular. 

Localização 

+ clientela 

Comunidades rurais das áreas 

mais “subdesenvolvidas do país”. 

População local. 

Comunidades rurais (mais no 

Nordeste) e algumas comunidades 

urbanas marginalizadas (favelas). 

Objetivos 

declarados do 

programa 

Instrumentalização de jovens e 

adultos de meio rural. 

Conscientização. 

Formação de grupos populares de 

ação comunitária e de representação de 

Semelhantes aos de D. 

                                                                                                                                                                                 

uma prática pedagógica deve incidir. A discussão não é nova. Ela sempre existiu durante todo o tempo de 
maturidade da Educação Popular no Brasil, sobretudo porque, ao contrário do que proclamaram alguns de 
seus adversários, as propostas do MEB e de Paulo Freire eram as de constituição de uma sociedade 
maximamente democrática (Barreiro, 1974). 
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classe (sindicalismo). 

Objetivos 

políticos de 

interesse no 

programa 

Transformações estruturais em 

direção a uma sociedade mais justa e 

humana, através da ação política popular. 

Semelhantes a D. 

Situações – 

instrumento  

Escolas radiofônicas animação 

popular mobilização de grupos populares 

a partir da ação de líderes locais 

(monitores) 

Círculos populares de cultura. 

Compromiss

os do programa 

População das áreas rurais 

atingidas pelo programa a nível de 

“habitação”. 

Categorias de produtores rurais 

como classe social. 

Iguais aos de D, com variações 

para o caso de comunidades urbanas. 

Modalidades 

de participação 

popular 

Constituídas sobre a liderança de 

monitores, sobre grupos locais e, de 

modo mais amplo, sobre comunidades 

rurais de lavradores. 

O círculo de cultura como grupo 

mobilizador de organização popular. 

Elementos 

diferenciadores do 

programa 

Foco sobre uma perspectiva de 

história, pessoa humana, direitos 

humanos, justiça e transformação social 

segundo princípios cristãos e 

personalistas.  

Conscientização como base de 

todo o programa educacional. 

Foco semelhante ao de D, com 

uma perspectiva mais definidamente 

culturalista. 

Um sistema de alfabetização 

constituído como instrumento de 

conscientização. 

Formas de 

programa 

Movimento de Educação de Base Movimentos de Cultura Popular (P. 

Freire). 

 

4. a educação popular: alternativas de agora 

A educação popular permite que as camadas de populações mais marginalizadas e mais 

pobres se apropriem de um novo saber-instrumento; um saber que pode ser usado diretamente na 

realização dos objetivos sociais destas camadas (Costa, 1977: 5). É novo porque, qualquer que seja 

a situação atual de um grupo popular, ele possui o seu saber: a) suas técnicas de vida e de trabalho; 

b) suas normas culturais de controle do comportamento nas relações sociais; c) sua ideologia, ou 

seja, o seu modo próprio – embora impostos por outras classes sociais – de compreender o seu 

mundo e participar em sua sociedade. Muitas vezes é a este conjunto de conhecimentos do povo 

que se dá o nome de cultura popular. 

Duas idéias sempre estiveram presentes nos objetivos dos promotores de cultura popular, 

através da Educação Popular: 1ª- a idéia de que os verdadeiros valores do povo são os seus 

próprios valores, o seu modo próprio de viver e compreender a vida e a sociedade; 2ª- a idéia de que 
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estes valores de sua cultura, ou de sua ideologia, não são suficientes para que o povo se articule de 

modo a realizar, sobre a sua sociedade, aquilo que responda aos seus verdadeiros interesses e ao 

seus verdadeiros direitos. 

Portanto, uma Educação Popular deve partir dos projetos populares de atualização social e 

não dos projetos derivados dos interesses de outros grupos sociais. Deve começar pelo próprio 

conjunto de valores e conhecimentos populares. Deve instrumentalizá-los, com os valores e 

conhecimentos de crítica e de organização. 

Ao falarmos aqui de formas e de programas de educação dirigida aos grupos populares, fiz 

referência a vários tipos dela, surgidos na América Latina e no Brasil, em vários momentos. Mas 

deixei para o final um tipo de educação popular que quase nunca é mencionado ou descrito e que, 

no entanto, talvez seja uma das formas mais importantes. Falo da educação que os grupos 

populares se proporcionam a si próprios, como uma classe social e através de suas instituições 

legítimas de classe. É uma forma de educação menos “oficial” e menos enquadrada nos programas 

do tipo professor-e-aluno. É, por exemplo, a educação que um operário recebe, fora da fábrica e fora 

da escola, dentro de seu sindicato, que ele recebe de sua agência de classe e através de sua 

participação pessoal em processos e momentos de trabalho de classe. 

Esta talvez seja, sob certos aspectos, uma forma de educação “de jovens e adultos” 

colocados à margem da educação oficial, mais antiga e mais contínua. É também uma forma 

legítima, praticada dentro de tipos de instituições permitidas, inclusive, pelo poder de estado. É um 

saber que, mais do que outros, acompanha a prática do povo naquilo que lhe é realmente básico ou, 

se quisermos, fundamental. 

Se pudermos supor juntos, leitor, que existem modalidades efetivamente populares de 

educação popular, então os esquemas tradicionais de sua avaliação teriam que ser revistos. 

Poderíamos construir um outro, simplificando muito os componentes dos esquemas de tipificação 

apresentados aqui. Seria então útil pensar em termos de: a) quem controla o programa de educação 

popular; b) a que o programa conduz efetivamente, em termos de projeto social; c) de que modo os 

valores próprios do conhecimento popular são retraduzidos no programa. 

Todos os programas de educação popular poderiam ser então agrupados em três categorias. 

Esta classificação é muito grosseira, mas pode ser útil. Pelo que vimos aqui, inclusive com exemplo, 

um primeiro conjunto de programas serve diretamente à manutenção de uma ordem social segundo 

os termos e os interesses de grupos não-populares. São programas que atualizam a vigência de um 

sistema atual de relações, reproduzindo, através do saber e dos valores que transmitem – de uma 

classe social a outras – uma força de trabalho instrumentalizada e valores de sistema re-atualizados. 

Todas as formas de educação primitiva descritas aqui, estão neste grupo. Algumas formas atuais da 

Educação Fundamental fazem parte deste conjunto. 

Nesta estranha classificação de alternativas de educação popular, o terceiro conjunto deve 

ser apresentado antes do segundo. Reúnem-se ali as formas populares da Educação Popular.  As 

formas instituídas por grupos de classe, através de suas agências específicas de representação, de 

que o sindicato pode (ou pôde, no passado) ser um exemplo. Estão aí as modalidades de Educação 

Popular que não atualizam força de trabalho (não produzem conhecimentos para melhorá-la), e que 
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reproduzem valores de classe, os que tendem a ser um conhecimento popular da sociedade e de 

suas relações. 

O segundo conjunto envolve formas de educação que vão desde os programas-limite da 

Educação Fundamental, até os programas de Educação de Base e de Educação Popular do 

passado. As suas formas atuais são os muitos programas de desenvolvidos por pessoas e grupos 

interessados na promoção popular, através de projetos de atualização do saber do povo  e de 

redemocratização efetiva da sociedade nacional, a ser conquistada inclusive com a participação 

efetiva e eficaz do próprio povo. 

O dilema das formas atuais de Educação Popular é que elas são praticadas através de 

programas que, dirigidos a comunidades populares: a) procuram ser, em seu nome, um serviço de 

saber, de organização e de mobilização, segundo os interesses da comunidade; b) procuram partir 

dos valores de comunidade (a cultura popular) para reproduzirem valores comunitários (da Cultura 

Popular dos antigos MCP) instrumentalizados e atualizados segundo interesses locais e segundo 

suas alternativas de promoção social; c) oscilam, na prática, entre valores de sistema e valores de 

classes. Esta oscilação é no momento, ao mesmo tempo o dilema e a garantia dos programas de 

Educação Popular. 

Outros estudos, de uma maneira mais clara e muito mais prática do que a deste ensino, 

analisam saídas concretas para a Educação Popular. Eu remeto o leitor a eles: os diversos artigos 

publicados em PROPOSTA (nº de 1 a 4, e o atual) e os artigos recentemente saídos do 

CEI/Suplemento 17. Como uma contribuição final deixo ao leitor um último esquema que procura 

articular as alternativas de educação popular discutidas aqui. Deixo também um conjunto inquietante 

de perguntas que, certamente, já fazem parte do cotidiano do educador. 
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CLASSE SOCIAL 

Valores de 

Sistema 

Formas primitivas de EP MERCADO DE TRABALHO / SISTEMA 

 campanhas de alfabetização 

 cursos supletivos 

 ensino profissionalizante 

 formação de operariado 

como mão-de-obra 

Indivíduo como produtor 

instrumentalizado e como cidadão 

ajustado aos valores vigentes. 

Tendência da maior parte dos 

programas de E. Fundamental (do 

valor da comunidade para o valor 

do sistema). 

Valores 

comunitários 

Formas atuais da EP COMUNIDADE / SISTEMA 

 Educação Fundamental 

 

Promoção do desenvolvimento local ou 

regional segundo os valores dos grupos 

promotores e segundo os interesses  de 

seus controladores, através da 

participação popular e comunitária. 
Campo de oscilações de 

inúmeros programas atuais 

 Educação de Base ou 

Educação Popular 

 

COMUNIDADE / CLASSE 

 

Promoção social a partir de 

mudanças locais e nacionais, em 

direção a uma sociedade 

democratizada (“justa”, “humana”, 

etc.) e através da participação e dos 

valores populares. 

Tendência de programas de 

Educação Popular (do valor 

de comunidade para o valor 

de classe 

Valores de 

classe 

Formas populares de 

formação de classe 

 Educação sindical 

 

Promoção da classe a partir 

dos seus valores e segundo os 

seus projetos de participação e 

realização social. 
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 O esquema procura ser fiel sem reproduzir uma situação e em indicar, graficamente, o 

desafio e o dilema dos programas de Educação Popular na atualidade. Eles estão a meio caminho. 

Não se definem como programas condutores dos valores do sistema  e não podem assumir 

integralmente os valores e os compromissos das classes populares a que se dirigem. 

Historicamente, eles tendem a manter uma fidelidade a estas classes, constituindo-se como 

programas de sua instrumentalização. No entanto, não são raros os casos de programas que se 

conservam em uma área onde, facilmente: a) podem acabar sendo reprodutores dos valores e dos 

interesses do sistema; b) acabam transmitindo os valores e defendendo os interesses da agência 

promotora de Educação Popular (Igreja, etc...). 

 

Algumas questões finais para a avaliação de programas de EP 

 Em que medida um programa de Educação Popular pode ser considerado 

como um instrumento de promoção popular? 

 De que maneira ele efetivamente instrumentaliza pessoas e grupos 

populares, para uma prática social democratizadora a nível local e no campo político 

de participação ampliada na promoção social? 

 Em que medida o programa de Educação Popular responde aos interesses 

dos grupos aos quais se dirige, e não, através deles, aos próprios interesses da 

agência promotora? 

 De que maneira os projetos do programa de Educação Popular estão 

articulados com programas viáveis de promoção social que ultrapassem os limites da 

agência educativa e que não sejam representantes de valores e de interesses não-

populares? 

 Em que medida o programa, por outro lado, trabalha dentro dos seus limites 

institucionais de agência de prática pedagógica, respondendo com eficácia às 

finalidades da Educação Popular na sociedade atual? 

 Em que medida o programa de Educação Popular parte de valores “da 

base”, leva em conta a experiência da classe a que se destina, e trabalha no sentido 

de ampliá-la, ao invés de transformá-la segundo os valores dos agentes da educação? 
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