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 Este documento é uma revisão de um documento anterior, escrito para ser lido em reuniões no Brasil. Ele foi 

depois apresentado para ser publicado em revistas do Brasil e da Argentina. O mesmo escrito original 

recebeu, portanto, algumas versões diferentes, de acordo com o momento e o contexto cultural em que deveria 

ser apresentado ou lido. Este é ainda um escrito em rascunho. 
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http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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Algumas memórias de quem de outros tempos 

 

Uma tarde de  maio ou junho do ano de 1969 – há quarenta e quatro anos, 

portanto – eu esperava em uma sala do Instituto de Psicologia Aplicada onde 

realizava o meu estágio, um senhor que nunca vira antes. Eu havia ingressado na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em eu curso de  Psicologia em 

um março de 1961. No mesmo mês ingressei em uma “Equipe da Juventude 

Universitária”. Dois anos mais tarde ingressaria no Departamento de Animação 

Cultural do Movimento de Educação de Base. Desde então palavras como “questão 

social”, “crítica da sociedade”, “transformação das estruturas”,  “conscientização”, 

“mobilização popular”, revolução social”, “socialismo”, “educação popular”, “militância”, 

“compromisso com o outro”, “engajamento” em poucos meses substituíram várias 

outras com que até então eu vivi uma feliz e ilusória vida de “Menino do Rio” (nome 

dado a cariocas de classe média para cima), entre praias de mar, floresta, trilhas de 

montanhas, alguns bailes e a inevitável presença da escola. 

Conversamos a portas fechadas por um pouco mais de uma hora. O 

homem que eu conhecia naquela manhã, Jether Pereira Ramalho, era um dos 

integrantes do que veio a ser o Centro Ecumênico de Documentação e Informação.  

Sabedores de meu breve passado “de esquerda” e de meus precários conhecimentos 

do Espanhol, aprendido anos antes em um curso da UNESCO no México, este 

homem me desafiou a partilhar uma tarefa que entre outras coisas me fez vir à 

Argentina pela primeira vez em um gelado julho do mesmo ano de 1969. 

Em tempos de pesada ditadura militar no Brasil – a da Argentina viria anos 

depois e seria bastante mais implacável – o CEDI havia resolvido por em prática um 

projeto a ser realizado fora do Brasil. Tratava-se de enviar pequenas equipe – na 

verdade  pares – de educadores populares – a países da “América Espanhola”. A sua 

tarefa seria o disseminar “lá” o que nos era quase proibitivo fazer “aqui”, ou seja, no 

Brasil dos anos sessenta. Espalhar entre pequenos grupos de “militantes hispano-

americanos” as ideias de uma “educação libertadora” que tinha em Paulo Freire os 

seus fundamentos.  

Assim, em uma conversa de menos de duas horas decidi com alguém que 

acabara de conhecer algo que em boa medida mudaria a minha vida. Realizamos 

ainda umas duas reuniões  cercadas de todos os “cuidados de segurança – e menos 



 3 

de dez dias depois embarquei com uma estudante como eu, recém-conhecida rumo a 

Buenos Aires. 

Ali nos encontramos com um grupo de uns trinta militantes, jovens e 

maioria, e alguns “curas por el socialismo”. Vivemos alguns dias de longos (quase 

intermináveis diálogos) e trocas de saberes e sonhos. Me  lembro de em alguns 

momentos haver transmitido alguns fragmentos sobre a prática do “método Paulo 

Freire de Alfabetização”. Esta aventura de improviso repetiu-se depois, entre 1969 e 

1972 entre vários países da América Latina.  

Foi quando decidiu-se que eu escreveria alguns textos a serem 

mimeografados e compartidos entre os participantes de nossos encontros. Assim fiz, e 

entre os Andes Equatorianos, alguma pequena comunidade peruana próxima a Lima 

e a minha casa em Goiânia, fui redigindo textos que foram sendo multiplicados e 

distribuídos. 

Surgiu então uma nova idéia, a de reunirmos os escritos de viagem e de 

campanha em um pequeno livro. O livro foi então criado em meio a inúmeras reuniões 

de revisão crítica de meus escritos anteriores. Em uma reunião em Montevideo, creio 

que já em 1972, decidimos a publicação do libro. Algo bastante mais difícil e 

temerário, em tempos de ditadura no Brasil e em tempos que antecediam golpes 

militares no Uruguai e na Argentina, bem mais do que agora.  

Como nos pareceu arriscado um tal livro sair com o meu nome, um 

companheiro uruguaio, Júlio Barreiro, aceitou nominar um livro que, ele declara na 

introdução, era uma obra coletiva. A mesma Argentina por onde “tudo começou” 

aceitou também editar, através da Siglo XXI, o livro que veio a tomar este nome: 

Educación popular y proceso de concientización2. 

Assim, tantos anos mais tarde, estar na Argentina uma vez mais – e foram 

várias as voltas, entre 1969 e hoje, em 2013 – e em um encontro que, com porte 

bastante maior,  me relembra as nossas falas e esperanças de quarenta e quatro 

anos atrás, é algo bastante maior e mais significativo do que apenas “estar aqui uma 

vez mais”. 

Estamos em 2013. Imagino que boa parte das pessoas que estarão me 

ouvindo agora, ou lendo isto depois, não serão, como eu, testemunhas oculares e 

                                                 
2
 BARREIRO, Julio, Educación popular y processo de concientizacion, Siglo XXI Argentina Editores, 

Buenos Aires, 1974. Com o golpe militar na Argentina este livro passou  a ser publicado no México e, depois, 

na Espanha. Na última vez em que consultei, ele estava na 16 edição. Foi publicado também em Portugal. No 

Brasil foi editado dez anos depois pela Editora VOZES, de Petrópolis, e saí como tradutor de meu próprio 

livro. Uma nova edição saiu nos anos oitenta pela Editora Sulina de Porto Alegre. 
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vivenciais do que trago aqui como algumas lembranças que não merecem serem 

esquecidas. Se alguém de vocês tem agora cinquenta anos, terá nascido em 1963. 

Terá nascido em um ano em que muitas e muitos de nós, quase todos entre os 

setenta e os oitenta anos agora, vivíamos, entre o desejo do sonho esperançoso e o 

que imaginávamos naquele então serem críticas e assertivas “análises politicas da 

realidade social”, projetos de ação militante em nome de boa parte do que venho 

rememorar aqui e agora. Teria um ano de idade, ou um pouco menos, quando os 

militares deste País se anteciparam a nós e transformaram o que pretendíamos 

realizar como uma “revolução popular e socialista”, em um “golpe de estado” que 

implantou uma ditatura que nos acompanhou por boa parte da juventude (abortada, 

nos muitos que foram então mortos) e da maturidade, assim como toda a sua infância, 

a adolescência e uma fração da juventude. 

Digo isto para antecipar o teor desta fala e deste escrito que, espero, não 

contenham apenas algumas memórias de um homem que nas portas da velhice 

insiste em continuar vivendo e sonhando o que aprendeu a sonhar e a viver a partir de 

um hoje distante 1961. 

E é justo de 1961 que quero começar a falar aqui. Pois nós pensamos 

que em 2011 deveríamos festejar o cinquentenário da instauração entre nós do que 

chamamos antes de Cultura Popular (com iniciais maiúsculas) e, anos mais tarde, de 

Educação Popular. E já no ano seguinte, em 2012 lembramos (e foram poucas 

pessoas a lembrar) o cinquentenário do 1º Encontro Nacional dos Movimentos de 

Cultura Popular, celebrado no Recife e promovido pela equipe coordenada pelo então 

pouco conhecido professor Paulo Freire.  

E neste ano de 2013 devemos lembrar os “cinquenta anos das 40 horas 

de Angicos”. Pois foi lá no sertão do Rio Grande do Norte que a mesma equipe de 

Paulo Freire, a que somaram alguns estudantes universitários de então, formou uma 

primeira “turma de camponeses alfabetizandos” e com eles, ao redor de “círculos de 

cultura” deu início a um trabalho que mais tarde o mundo inteiro viria a conhecer. E 

que a Paulo e alguns de seus companheiros custou mais de uma dezena de anos de 

exílio. 

  Creio que mais adiante vocês estarão dialogando aqui ao redor de 

questão absolutamente atuais. Afinal, trata-se de pensar “2013 em diante”, sobretudo 

entre meses em que uma vez mais o povo sai às ruas, enfrenta as forças policiais, 

assusta os políticos, e grita a muitas vozes pelas ruas o que estamos gritando há 

tantos e tantos anos, desde um cinquentenário Recife até as ruas de Porto Alegre e 
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outras cidades do Brasil e do Mundo que acolheram Fóruns Sociais Mundiais. 

Palavras que, espero, vocês ainda saibam dizer e gritar, aqui neste encontro e depois 

dele: “um outro mundo é possível!” 

Reuni neste escrito algumas lembranças de ontem seguidas de algumas 

perguntas para agora. Creio que as minhas memorias escritas aqui como lembranças 

da Educação Popular  dos anos sessenta, talvez tenham recebido uma conotação um 

tanto mais radical do que na verdade nós as pensamos e vivemos “naqueles tempos’. 

Mas  ao recordá-las, imaginei os imaginários e as posições de fato radicais em quem 

acreditávamos então. Em nome delas e de seus horizontes Paulo Freire juntou duas 

palavras proféticas que nos acompanham até hoje: inédito viável. Que elas valham ao 

menos como um esforço de dizer e escrever algo que quem segue agora entre as 

mesmas causas e lutas que nos animaram há mais de cinquenta anos atrás, não 

deveria esquecer. 

Vivemos tempos que nos distanciam dos “anos de fogo” que marcaram para 

sempre, ou para muito tempo, algumas de nossas nações. Temos motivos ara 

acreditar que vivemos hoje tempos de liberdade, autonomia e integridade bastante 

maiores do que os que compartimos entre o começo dos anos sessenta e o começo 

dos oitenta. Podemos nos reunir aqui sem temores e sem medo algum podemos ler o 

que lemos, dizer o que dizemos e até mesmo agir como agimos. 

No entanto, a nós para quem o que bradamos pelas ruas das cidades que 

acolhem a cada dois anos nossos Fóruns Sociais Mundiais: “Um outro Mundo é 

possível”, não apenas estas palavras, mas as ações que delas e de outras derivam, 

podem estar parecendo serem cada vez mais uma espécie de ilusório, irrealista e 

dispensável saudosismo politico e militante de quem por desventura não percebeu 

ainda que “agora os tempos são outros”. A começar pelo fato de que não temos mais 

inimigos implacáveis contra quem lutar; não temos mais o horizonte possível de outros 

modelos mais solidariamente humanos de vidas, de destinos e de mundos de vidas e 

de destinos a construir; não temos mais “uma realidade a transformar”; não temos 

sequer mais uma história a viver e a construir, antes que os que nos  sucedam 

venham a “escrevê-la”.  Não há mais lugar nesta pós-modernidade globalizante e 

globalizada que aos olhos de alguns apenas culmina com notáveis excelências, e 

entre ameaças tecnologicamente suplantáveis, a realidade inevitável e invejável do 

único modelo de ato real e sustentável: o do capitalismo em sua fase neoliberal.  

Sequer o horizonte do “inédito viável” em que Paulo Freire ousava colocar no 

chão da história as sementes de alguma esperança de que sendo nós e o povo a 
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quem deum modo ou de outro servimos, as vítimas criticas e conscientes do “mundo 

que nos impuseram”, possamos ser também, por toda a parte e o longo de todo o 

tempo, os ativos agentes da construção do “mundo que queremos”.   

Gosto de repetir uma passagem extremamente lúcida de Jean Paul Sartre. Ele 

lembra que “uma coisa  é o que fizeram de nós, e uma outra coisa é o que nos 

fazemos do que fizeram de nós”.  

No entanto, convivemos agora  entre aqueles que anteveem o que vivemos 

como os tempos de uma feliz e globalizada sociedade tecnológica centrada no 

mercado e sem o social. Vivemos ao azar de uma trajetória de fatos e feitos sem a 

história, ou uma história regida por forças de mercado sem sujeito. Vivemos em um 

mundo onde a própria pessoa que somos se dilui entre as funções e os nomes que o 

mundo dos negócios nos atribuem, antes de os usar e, depois, descartar. E 

convivemos com aqueles que mesmo quando se fazem críticos do primado dos 

poderes do “mundo dos negócios” (o único mundo de fato real e determinante) e do 

atual “estado das coisas”, descartam em suas criticas o lado de ação transformadora 

e se limitam a exercer, como bons teóricos do caos, a crítica de suas causas.   

 Assim, em um capítulo de um livro com este nome: Civilização e barbárie, ao 

analisar a questão da atualidade dos fundamentalismos religiosos, Marilena Chauí 

relembra ideias de David Harvey. E elas parecem sugerir transformações 

colonizadoras entre os dias da modernidade e os de agora, que quase a substância 

do que foi durante anos para nós a própria razão de nossas ações, tende quase a 

parecer um conjunto conservador de ideias e de ideais.   

 

Acrescentemos à descrição de Harvey algo que não pode ser 

esquecido nem minimizado, ou seja, o fato de que a perda de sentido 

do futuro é inseparável da crise do socialismo e do pensamento de 

esquerda, isto é, de enfraquecimento da idéia de emancipação do 

gênero humano. (...) Perdeu-se, hoje, a dimensão do futuro como 

possibilidade inscrita na ação humana como poder para determinar o 

indeterminado e para ultrapassar situações dadas, compreendendo e 

transformando o sentido delas.. 

 

De fato vivemos, cinquenta anos antes, experiências de ação popular em que 

toda e qualquer meta-mínima deveria servir a uma média-meta e, esta, a uma ampla-

meta (os termos aqui não são “daqueles tempos”, mas servem). Estávamos estão 
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mais a serviço de uma “política de movimento” do tipo: “um outro mundo é possível”;  

do que de uma “política de campanha”, do tipo: “lutemos por uma educação pública 

melhor em todos os sentidos possíveis”. E se agíamos em favor da segunda meta, era 

como um caminho para atingir, em uma “frente ampla” de ações e resultados a partir 

de mobilizações, metas políticas bastante  mais amplas, radicais e utópicas. 

Claro, não esqueçamos que antes como agora toda a questão do “afinal, em 

nome do que estou fazendo o que faço?” (lutando, participando, militando, etc.) 

envolvia ideais, ideais, ideologias, projetos políticos e práticas de ação cultural que 

desaguavam em um trabalho pedagógico concreto e direto.  

No entanto, se o que pensam vários intérpretes da pós-modernidade – 

inclusive os de esquerda – indica que estaremos  vivendo agora em um tempo “fora 

do tempo”. Ou seja, em uma temporalidade vazia de um sentido de história (categoria 

então essencial para nos); de historia como transformação humanizadora; e 

transformação como obra de  mãos e de mentes humanas.  

Cada vez mais e a cada dia com real ou aparente força de convencimento, 

tudo indica que mesmo entre estudiosos e pensadores da condição humana na “era 

da pós-modernidade” ou da “modernidade líquida”, que – não esqueçamos – é 

também a era de uma colonização nunca vista do capitalismo neoliberal, prevalece a 

imagem de que já perdemos ou estamos perdendo boa parte de tudo aquilo que ao 

longo dos anos tem sido a principal razão pela qual pessoas como nós reúnem-se em 

um local como este para dialogar questões,  lembranças e perguntas como as que eu 

trouxe aqui, muitas e muitas outras mais.  

Entre quem vê nisto um coroamento do “melhor dos mundos” regido pelo 

sistema de produção de riquezas (e de miséria) e de poder mais bem sucedido e que 

de algum modo estabelece a culminância do projeto humano nesta Terra, e quem não 

apenas critica o “ponto a que chegamos” e vê nele um apogeu da degradação 

humana, há uma quase unanimidade divergente centrada na ideia multiforme de que 

perdemos ou estamos sendo obrigados a esquecer palavras, ideias e ações nelas 

centradas, como: homem (ser humano), história, trajetória da humanidade, 

emancipação, mega-metas.  

Lembramos acima com Marilena Chauí citando David Harvey , que estamos 

condenados (ou libertados, ao ver de outros) a nos pensar, a pensar nossas vidas e 

destinos e a pensar os mundos sociais em que vivemos umas e outros,  sem boa 

parte de tudo o que fez Paulo Freire escrever e viver Pedagogia do Oprimido e fez 

tanto Marilena Chauí quanto provavelmente a imensa maioria de nós mesmos, aqui 
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reunidos,  nos imaginarmos ainda e sempre participando de algo que afinal não 

apenas parte da substância real da pessoa humana, da vida e de uma história a ser 

pensada, criticada e transformada, mas têm no que estas e outras palavra querem 

dizer, as razões pelas quais acreditamos que ainda vale a pena viver com alguma 

forma de militância o que nos reúne aqui nestes dias. 

Estaremos perdendo também não apenas a vaga ideia idealizada, mas a realidade 

humana e social do que nos acostumamos a chamar de “povo”. 

Ora, na introdução de um livro importante para nós, praticantes da 

antropologia, Carlos Reynoso, um antropólogo argentino, recorre entre outros autores  

Lyotard,  um dos mais argutos pensadores da atualidade dos dias de agora,  para 

dizer o seguinte. (A citação é de Reynoso e não de Lyotard, mas está fundada em 

suas ideias. Adiante se verá que Carlos Reynoso não está de acordo com todas as 

ideias dela. Eu também não!). 

 

Quando o discurso mediante o qual legitima-se uma prática é um 

“grande-relato” totalizador,  como a dialética do espírito, a 

hermenêutica do sentido ou a emancipação do homem racional ou do 

trabalhador, chama-se de “moderna” à ciência que recorre a estes 

argumentos para legitimar-se. 

Simplificando ao máximo. Chama-se então pós-moderna à 

incredulidade de tais meta-relatos. (...) Os componentes da “função 

narrativa” dos relatos legitimantes dispersaram-se. O projeto moderno 

e iluminista da emancipação progressiva da razão e a liberdade está 

liquidado, destruído. 

(...) 

No político, a pós-modernidade é também o fim do “povo” como rei e 

herói das histórias. Se já não se pode crer nos relatos – diz Lyotard – 

menos ainda pode-se crer nos seus protagonistas. O povo (e não 

apenas o proletariado) desapareceu do imaginário pós-moderno 

como protagonista da história, à qual também esfumou-se como 

processo mais ou menos linear, tendente a algum fim; não se sabe 

ainda quem será o protagonista que o suceda e o contexto temporal 

em que se situarão os acontecimentos, se é que se sente alguma vez 

a necessidade de se postular algum 

 



 9 

Esta é apenas uma entre os incontáveis relatos dos diferentes olhares sobre 

a condição pós-moderna. Para criticar tais relatos “desconstrutivistas”, ou para 

enunciá-los, entre Marilena Chauí, Boaventura de Souza Santos e muitas e muitos de 

nós de um lado, Carlos Reynoso e outros tantos a meio caminho e Lyotard (crítico 

ainda) e Fukuyama (entusiasta) paira entre todos os habitantes do “mundo 

globalizado”, “colonizado pelo capitalismo neoliberal” e pós-moderno, a desconfiança 

ou a certeza de que “os tempos são outros”, os “termos para pensar os novos tempos” 

são também novos e desconstrutores das palavras e significados que nos 

alimentaram e seguem nos convocando a “seguir em frente”. 

Assim sendo, desejo concluir este emaranhado de memória e perguntas 

escrevendo aqui algumas certezas.  

Aquém e além das teorias pós-modernas e de suas narrativas, creio ainda e 

espero não perder a crença em boa parte de tudo aquilo que um olhar comprometido 

com um “sistema”  fundado apenas em ganhos e lucros, nos vende a cada dia. E 

nesta venda imposta e midiática está até mesmo a ilusão de que não existe realmente 

nada além - entre a pessoa humana e a história que deve ser fruto de sua mente e de 

seu coração – que não possa ser traduzido na linguagem monetarista do que eles 

acreditam ser a única realidade que conta (aqui no duplo sentido da palavra): o mundo 

mercantil dos negócios, seus interesses, seus mandatários, seus servos e os seus 

voláteis interesses.  

Ora, assim sendo... 

A vocação transformadora e, no limite, revolucionária, é  ainda o “sinal de 

nascença” e a vocação política essencial da Educação Popular? Através de seus 

serviços ao povo, entre comunidades tradicionais, associações e movimentos 

populares, ela deve seguir  servindo  também e de maneira correspondente a um 

processo mais integrado, interativo e socialmente radical de transformação das 

estruturas de poder, de gestão da economia e de vida social de toda a sociedade 

brasileira? 

Tudo o que se realizamos hoje, agora, em tempos de pós-modernidade,  

serve ainda a tornar viáveis as mega-metas típicas de uma política de transformações 

sociais? 

Ou será que em uma sociedade pluri-participante, pluri-vocacionada e multi-

referencial, em nome de “um mundo mais justo, etc. a Educação Popular e as nossas 

ações junto aos movimentos sociais deveriam inevitavelmente abrir-se às diferentes 

vocações plurais e emergentes? Ações emancipatórias que mesmo quando partem da 
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evidência de que em suas diferentes alternativas e experiências  atuamos  junto a 

diversos atores e diferentes formas e vocações de lutas e ações social, agora 

múltiplos a cada qual centrado em suas próprias metas, tais como: os movimentos 

sociais populares de luta pela terra, movimentos de negros, de comunidade 

quilombolas, de mulheres, de questões ambientais, de direitos de minorias, de 

conquista de maiores direitos aos bens sociais, entre a educação e a saúde, de uma 

vaga luta em nome paz, e assim por diante. 

Assim, nos dias de hoje,  mais do que unificada em uma ampla e convergente 

ação de militância em favor de mega-metas sociais, a Educação Popular  tenderia a 

realizar-se cada vez mais  através da sua inserção em diferentes frente e  movimentos 

restritos à realização de média-metas? Deveria ela vincular-se organicamente a 

projetos, propostas, a ações e práticas que nem por serem mais restritamente 

convergentes, setoriais e uni-dirigidas, perderiam nos tempos de agora a substância 

essencial de uma vocação atualizada de uma pluri-Educação Popular. 

Sendo assim, podemos falar com justeza em Educação Popular Ambiental, 

Educação Popular Comunitária, Políticas Públicas de Educação Popular, Educação 

Popular na Escola? Estendendo esta abertura atual a um limite maior, podemos 

associar a Educação Popular à Pedagogia Social que surge nos últimos anos e 

depressa se difunde bastante entre nós? 

Ao contrário do que fiz com as lembranças e perguntas antecedentes, deixo 

aqui as perguntas destas quartas lembranças para um momento seguinte, e inicio por 

uma transcrição vinda de Zigmunt Bauman e alguns comentários meus a respeito. 

No dia (pois o livro é dividido em dias-temas e, não, em capítulos) 6 de janeiro 

de 2011, e sob o título, Sobre a justiça e como saber se ela funciona, Bauman recorre 

a Richard Rorthy para lembrar com ele uma oposição convergente que poderia trazer 

novos nomes para o que estou desejando chamar aqui de: “metas-amplas” (a 

transformação radical de uma sociedade), “metas-médias (a construção de um 

sistema de educação pública inclusivo, crítico e de qualidade), e metas-mínimas (a 

alfabetização de uma turma de alfabetizados). 

Ora, em nome da efetiva e realista construção de alternativas de fato 

democráticas de justiça social, Bauman entende que esta “sociedade justa”, “é uma 

sociedade em permanente vigilância e sensível a todos os casos de injustiça, pronta 

para corrigi-los sem esperar o término da busca de um termo universal de justiça” 

(Bauman:2012: 149). 

No parágrafo seguinte, através de Rorthy, Bauman coloca de  um lado o que 
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seria uma “política de campanha” e, do outro, uma “política de movimento”. E tanto 

Rorthy quanto Bauman parecem optar pela primeira, diante da ineficácia comprovada 

de esperar algo efetivo “para agora e de modo duradouro” (a expressão entre aspas é 

minha), a partir de uma política subjacente e posta à espera da construção de uma 

sociedade futura em que enfim ela possa se realizar em plenitude. 

Vejamos: 

Implícita nesta escolha de uma fórmula de arranjo está a preferência 

pela “política de campanha” de Richard Rorthy, em detrimento de 

uma “política de movimento”. Uma “política de movimento” começa 

assumindo um modelo ideal de sociedade, se não “perfeitamente” 

(“perfeitamente = impossibilidade e indesejabilidade a priori de 

qualquer aperfeiçoamento adicional), pelo menos “amplamente” ou 

“plenamente” justo; em conseqüência, que mede e avalia qualquer 

movimento proposto em função de seu impacto em termos de 

abreviar a distância entre a realidade e o ideal, e não pelo grau em 

que reduz ou amplia a soma total do sofrimento humano causado 

pelas injustiças atuais.  (Bauman: 2012: 149) 

 

Sua dimensão oposta (não necessariamente antagônica, imagino) é a 

“política de campanha”, que: 

começa localizando um caso inegável de sofrimento, prossegue com 

o diagnóstico da injustiça que o causou, e atua para corrigi-lo, sem 

perder tempo com uma tentativa (claramente desesperada) de 

resolver a questão (claramente insolúvel) do possível impacto dessa 

ação em tornar mais próxima a “justiça perfeita”, ou atrasar usa 

chegada (149). 

 

Ora, arrisquei-me a esta demorada abertura às nossas perguntas porque 

quis tornar mais transitável o seu terreno. De fato vivemos cinqüenta anos antes, 

experiências de ação popular (termo eu veio a dar no movimento revolucionário 

originado na Ação Católica, não esquecer), em que toda a mínima-meta deveria servir 

a uma média-meta e, esta, a uma ampla-meta (os termos aqui não são “daqueles 

tempos”, mas servem). Estávamos estão – e vários dos nossos estão ainda – mais a 

serviço de uma “política de movimento” do tipo: “um outro mundo é possível”;  do que 

de uma “política de campanha”, do tipo: “lutemos por uma educação pública melhor 
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em todos os sentidos possíveis”. E se agíamos em favor da segunda meta, era como 

um caminho para atingir, em uma “frente ampla” de ações e resultados a partir de 

mobilizações, metas políticas bastante  mais amplas, radicais e utópicas. 

Claro, não esqueçamos que antes como agora toda a questão do “afinal, em 

nome do que estou fazendo o que faço?” (lutando, participando, militando, etc.) 

envolvia e - em um outro momento da história de “tudo isto”- segue envolvendo  

respostas que atravessavam e buscavam fazer interagir diferentes  dimensões de: 

“sonhos”, “utopias”, “ideologias” (no sentido de crítica do presente e projeto de futuro), 

“ideais”, “projetos políticos”, práticas de ação cultural”, “trabalho pedagógico”, e assim 

por diante. Destarte, agir em uma dimensão com os olhos postos nas outras é o que 

estabeleceria  a linha de fronteira entre o professor-de-rotina e o professor-educador, 

entre Paulo Freire e todos nós. 

No entanto, na esteira de Bauman-Rorthy, parece estarmos  vivendo agora 

um tempo outro. Um tempo em que importam mais os resultados concretos e “dentro 

de meu campo possível de ação” do que a realização de mega-metas. Um dos sinais 

mais evidentes e curiosos de tudo isto é o observar como a palavra “história”, tão 

rotineira entre nós e tão essencialmente costumeira em Paulo Freire, está hoje quase 

esquecida ou secundarizada. Uma categoria social e sociológica que vivíamos no dia-

a-dia sem escrevê-la, hoje parece substituí-la: “cotidiano”.   

Ora, assim sendo... 

A vocação transformadora e, no limite, revolucionária, é  ainda o “sinal de 

nascença” e a vocação política essencial da Educação Popular? Através de seus 

serviços ao povo, ente comunidades tradicionais, associações e movimentos 

populares, ela deve servir também e de maneira correspondente, a um processo mais 

integrado, interativo e socialmente radical de transformação das estruturas de poder, 

de gestão da economia e de vida social de toda a sociedade brasileira? 

Tudo o que se faz como educador popular serve à tornar viável (sendo 

“inédito” ou não) mega-metas típicas de uma “política de movimento”? 

Ou será que em uma sociedade pluri-participante, pluri-vocacionada e multi-

referencial, em nome de “um mundo mais justo, etc. a Educação Popular 

inevitavelmente pode e deve abrir-se diferentes vocações convergentes? Isto, a partir 

da evidência de que em suas diferentes alternativas e experiências ela atua  junto a 

diversos atores e diferentes formas e vocações de lutas e ações emancipatórias: 

movimentos sociais populares de luta pela terra, movimentos de negros, de mulheres, 

de questões ambientais, de reforma agrária, de direitos de minorias, de luta pela paz, 
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e assim por diante. 

E, mais do que unificada em uma ampla e convergente “política de 

movimento”, ela se realiza através da interação de diferentes “políticas de campanha”. 

Projetos, propostas, ações e práticas que nem por serem mais setoriais e uni-

dirigidas, perdem nos tempos de agora o essencial de uma vocação atualizada de 

uma Educação Popular. 

Sendo assim, podemos falar com justeza em Educação Popular Ambiental, Educação 

Popular Comunitária, Políticas Públicas de Educação Popular, Educação Popular na 

Escola? Estendendo esta abertura atual a um limite maior, podemos associar a 

Educação Popular à Pedagogia Social que surge nos últimos anos e depressa se 

difunde bastante entre nós? 

Depois das perguntas encadeadas em cada momento de minha fala e 

deste escrito, as perguntas que as seguem valem apenas como algo para inquietar e 

pensar. Antes de agir. E durante qualquer ação emancipatória. Elas sugerem 

alternativas e variantes para a continuidade e a renovação de práticas de ações 

sociais dos, entre, através e em nome dos movimentos sociais de vocação popular.  

Entre todas as pessoas que me escutam ou leem, não será difícil reconhecer que elas 

se dirigem mais diretamente àquelas que, qualquer que seja o seu campo de 

pensamento e ação, ainda se reconhecem de algum modo como uma experiência viva 

do que até hoje chamamos de educador popular.  

Entre lembranças-e-perguntas, algumas palavras escritas aqui aparecem  

com iniciais em maiúsculas e em itálico. Um pouco em memória de como não raro as 

escrevíamos antigamente. Um pouco para que apenas sejam destacadas. 

Sigamos juntos, então, entre lembranças difíceis de se esquecer, 

perguntas talvez difíceis de responder e, quem sabe? Respostas difíceis de se 

perguntar. 

 

Entre lembranças dos anos sessenta e perguntas para educadores de agora 

 

As primeiras lembranças:   

A Educação Popular, originalmente chamada aqui no Brasil e na América 

Latina de Educação Libertadora, Educação Liberadora, opunha-se ao que Paulo 

Freire qualificava como Educação Bancária.  Desde um primeiro momento, ela surge 

como uma proposta situada dentro de todo um processo e um movimento bastante 

mais amplo, que tomou o nome de Cultura Popular.  
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Os Movimentos de Cultura Popular e os vários Centros de Cultura Popular e 

procuravam realizar experiências interativas de Cultura Popular, buscando articular 

arte e ciência, e pedagogia e política. Lembremos o Teatro do Oprimido de Augusto 

Boal, as iniciativas de busca de saberes e criações populares “vindas do povo”, não 

mais como pitorescas curiosidade “de nossas “tradições populares”, mas como 

expressões sistêmicas e peculiares de formas de viver, conviver, trabalhar e pensar. 

Lembremos as musicas de protesto (origem de boa parte da nova MPB). Lembremos 

as diversas inovações na área do cinema e da literatura. Lembremos as ações 

propriamente pedagógicas dos trabalhos de Cultura Popular dos anos sessenta, cujo 

foco centrou-se então na Alfabetização de Adultos. 

Assim nós – então “militantes da Cultura Popular “– nos sentíamos tornando 

política uma cultura antes vista como folclórica, e tornando histórica uma cultura antes 

vista como situada fora dela, ou à sua margem. Já que até então as únicas culturas 

que de fato contavam como construtoras de uma história humana eram as 

"Civilizadas”, “eruditas”, “científicas”, “acadêmicas”. As que recebem até hoje o seu 

Prêmio Nobel de cada ano (com muito raras exceções) 

Portanto, nós, educadores, alfabetizadores populares, nos reconhecíamos 

realizando uma ação de Cultura Popular através de alguma modalidade de Educação 

Popular. 

 

As primeiras perguntas 

Passados tantos anos, podemos pensar para os tempos de agora uma 

Educação Popular desvinculada de todo um sistema de ação cultural através da 

educação, e uma ação política através da cultura?  

Podemos conceber a Educação Popular à margem ações e projetos dos movimentos 

populares? Não estaríamos correndo o perigo de dissolvermos uma proposta cujas 

raízes foram, e seguem sendo - imagino - populares, ao associarmos a essência e a 

existência da Educação Popular a toda uma trans-modernidade do saber e, por 

extensão, da educação? Assim, será que uma associação da tradição e da atualidade 

da Educação Popular como todo o aporte dos “novos paradigmas”, representa: a) um 

avanço, uma atualização e uma abertura a um diálogo mais amplo da Educação 

Popular e de práticas emancipatória a ela associadas, com outras experiências 

pedagógico-políticas relacionadas à criação de novas culturas e de novas interações 

sociais do próprio saber? 

 b) ao contrário, tais inovações poderiam representar uma tentadora dissolução da 
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força original da Educação Popular e de sua vocação de ação libertadora a partir do 

povo, em nome de projetos que justamente ao abrirem em todas as direções os seus 

horizontes, perdem o rumo do eu caminho?  

 

As segundas lembranças 

Sem perder a sua original vocação libertadora, transformadora, 

emancipatória, a Educação Popular toma este “novo nome” (que não existe ainda no 

livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire) ao assumir como seus co-autores e 

destinatários os sujeitos singulares, coletivos e comunitários as diferentes “gentes do 

povo” e, de maneira mais concreta, a esta gentes como “classes”, ou como uma 

“classe social”.  

Nos seus inícios, mesmo que aos tropeços, buscávamos dialogar com 

pessoas e grupos sociais populares considerando-os  como criadores, autores e 

atores de formas e sistemas de práticas, saberes, sentidos e significados 

culturalmente diferentes daqueles até então considerados como: “civilizados”, 

“acadêmicos”, “eruditos” “legítimos”,  e assim por diante. Diferentes, diversos,  sim. 

Mas em nada desiguais.  

Ora, uma persistente e quase consagrada hierarquia de valores-do-saber, de 

que a Universidade segue sendo a principal guardiã, passava a ser então colocada 

em questão.  Isto a tal ponto que entre alguns educadores populares chegamos a 

conceber que seria a partir dos saberes e das vivências cotidianas e históricas do 

povo – das “classes populares” - que todo um trabalho de Educação Popular deveria 

encontrar o seu início, o seu meio e o seu fim.  

Partíamos então do suposto diferenciadamente compreendido e aceito de 

que:  

a) Qualquer pessoa, quem quer que seja, é uma fonte original e insubstituível de 

seu próprio saber;  

b) Portanto o diálogo torna-se não um método didático de trabalho pedagógico, 

mas a própria substância interativa de todos os momentos do acontecer da 

educação; e ele é, também, a sua principal finalidade: dialogamos apara 

aprender a alargar, com o outro, os horizontes de nossa capacidade de sermos 

seres-de-diálogos;  

c) De igual maneira, qualquer cultura criada e vivida por todo e qualquer grupo 

humano entre indígenas e acadêmicos, é também uma experiência única, 

inquestionavelmente válida e de um valor cognitivo não hierarquicamente 
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comparável com outros sistemas de saber e de ordenação de saberes como 

uma modalidade de cultura.  

e) Portanto, educar é partilhar situações de reciprocidades e inter-trocas de 

saberes. Significa partilhar de momentos e contextos culturais motivados à 

criação solidária de saberes, sentidos e significados através de um processo de 

ações recíprocas “onde ninguém educa ninguém, mas também ninguém se 

educa sozinho”... 

 

As segundas perguntas 

Seria  viável  a uma Educação Popular, nos tempos de agora o preservar 

ainda a essência de sua proposta original, nas diferentes situações em que ela se 

realiza entre as suas diferentes modalidades e vocações hoje em dia? Seria isto 

possível em tempos em que vemos por toda a parte apelos em favor de novas 

interações, integrações e indeterminações relacionadas ao saber e, por consequência, 

à educação? 

Como praticar uma Educação Popular ainda colocada a serviço das 

diferentes construções populares de suas próprias visões de mundo, de seus sentidos 

de vida, de suas crenças religiosas, espirituais ou profanas, ideologias tão variadas e 

tão ativas nos e entre os próprios movimentos populares?  

 

Como “levar a eles” alguma modalidade “nossa” de Educação Popular, se os 

movimentos populares reconhecem que realizam, eles próprios, as suas diversas 

experiências culturais-pedagógicas emanadas de suas próprias ações sociais de teor 

político?  

 

As terceiras lembranças 

Entre os anos sessenta e oitenta, passamos na Educação Popular com um 

ainda resquício de “vanguardismo” em nossas relações como pessoas, comunidades 

e classes populares, para uma compreensão cada vez mais difundida, de que a 

Educação Popular é uma modalidade de ação cultural que através da educação 

colocava-se não a serviço efêmero e colonizador das classes e dos movimentos 

populares, mas para servi-las, e aos seus avanços, seus projetos e suas frentes de 

lutas. 

Muitos de nós chegamos a uma ideia norteadora de práticas, segundo a qual 

a Educação Popular deveria situar-se como algo que parte do povo; que acompanha a 
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sua vida, que faz seus os seus valores, os seus saberes, as suas tradições e o seu 

horizonte. E então, a partir deste ponto de partida, deveria servir de modo 

complementar a ele, tornando seu (da Educação Popular) todo um amplo, mutável e 

diferenciado  projeto cultural de teor político devotado à sua própria emancipação 

popular. Assim, para muito de nós a Educação Popular deveria ser uma modalidade 

de prática e instrumento a serviço” dos movimentos populares já organizados ou em 

organização.  

Ela seria, portanto, um trabalho sistemático e complementar de formação de 

quadros populares; de sistematização de experiências do próprio povo e junto ao 

povo. Um trabalho de coparticipação na construção de novos conhecimentos a serviço 

da “causa popular”.  

Estes são tempos em que, entre outras modalidades de ação, surge  entre nós a 

pesquisa participante.  

Nesta direção, passamos a entender que um projeto pedagógico essencial 

deveria ser realizado pelo próprio povo, em/entre e através de suas ações 

emancipatórias. O fundamento do pensar e agir de então eram os de que o povo cria 

o seu saber ao longo de suas ações culturais de dimensão política, ou suas ações 

políticas de dimensão cultural. Esta seria a raiz e da Educação Popular. Aquilo que 

alguns e algumas dentre nós costumávamos chamar: “a educação que o povo cria”. 

Assim, o trabalho que nós, educadores populares de cultura universitária deveríamos 

realizar  seria o de fortalecer, embasar, esclarecer e aprimorar esta “educação que o 

povo cria”.  

 

As terceiras perguntas 

Agora, quando também a Educação Popular sobrevivente dos mais de vinte 

anos de governos militares aproximou-se de novas teorias, de novas ideologias, de 

novas propostas de “ação cultural para a liberdade”, será que ela deveria prevalecer 

ainda como uma compreensão uniforme e originalmente radical do que ela foi e 

deveria seguir sendo?  

Permanecem vigentes valores, saberes, práticas pedagógicas cujo 

fundamento está no reconhecimento de que unidades populares tradicionais ou já 

mobilizadas como movimentos populares foram e seguem sendo  a substância e o 

horizonte da Educação Popular?   

Ou será que em um mundo e em um momento tão plural e tão multiforme, 

podemos imaginar que também a Educação Popular desbravou e deve seguir 
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desbravando novos e diferentes caminhos. Deveria ela então interagir com outras 

vocações da educação surgidas entre os anos setenta e noventa, tais como a 

Educação para a Paz, a Educação Ambiental, a Educação e Valores Humanos, e 

assim por diante?   

Enfim, em nome de sua vocação popular original a Educação Popular deveria 

opor-se a outras vocações sociais da educação, consideradas por ela, como formas 

alternativas  “burguesas” de ação cultural através da educação?  

Ou, em uma direção oposta, deveria a Educação Popular dialogar com as diversas 

outras alternativas de educação e de ação cultural con diversos horizontes políticos? 

Com a agroecologia, por exemplo, hoje forte e presente em alguns assentamentos da 

reforma agrária?  

Devemos concordar que agora, mais do que antes,  convivemos hoje em 

dia com várias e não apenas  uma única expressão e uma única vocação da 

Educação Popular ?  

Devemos aceitar que no interior de um mesmo ponto de partida, e diante de 

um mesmo horizonte cotidiano e histórico de trabalho pedagógico em nome da multi-

participação de diferentes atores sociais devotados à construção coletiva e solidária 

de "outro mundo possível”, a Educação Popular dialoga com outras vocações de ação 

social humanizadora?  

 

As quartas  lembranças 

Em tempos pioneiros, a Educação Popular aspirava ser um instrumento que 

agindo transformadoramente sobre pessoas e suas consciências (conscientização) e, 

através delas, sobre os universos culturais de seus sujeitos, (politização), deveria 

participar de todo um complexo processo de transformação radical das estruturas 

econômicas, políticas e, em síntese, sociais. 

A Educação Popular surgiu como uma proposta de uma modalidade de ação 

transformadora em seu campo, ao agir sobre saberes e valores de pessoas e de suas 

consciências. Atuando como um instrumento de mudança qualitativa de consciências, 

a Educação Popular deveria realizar-se participando de um trabalho social de teor 

político bem mais amplo. Seu horizonte era o de uma transformação radical do 

cotidiano, da sociedade e da história. Propostas meramente “reformistas” não faziam 

parte de seu campo de práticas e de horizonte, a não ser como um passo em direção 

a uma transformação radical da “ordem social vigente”. 

Neste sentido, atribuindo então à Cultura Popular e, no seu interior, à 
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Educação Popular conotações ideologicamente diversas, mas em seu conjunto 

convergentes, nós aspirávamos criar, viver e difundir uma experiência pedagógica 

revolucionária a serviço de um processo de revolução social transformadora e 

libertadora.   

Cuba e, depois, a Nicarágua (onde estive com Paulo Freire em 1981) eram 

para nós, educadores populares entre os sessenta e os oitenta, exemplos próximos e 

bastante concretos. Vivíamos então ações em que, qualquer que fosse o seu campo 

de aplicação e a sua escala (“linha de frente”, “meio de campo” ou “retaguarda”), o 

horizonte do trabalho pedagógico desenhava cenários políticos que em sua esfera 

mínima previam a “transformação da sociedade capitalista e a construção de uma 

sociedade socialista”. E que em uma esfera máxima estendiam esta “sociedade 

socialista” aos limites de toda uma “humanidade libertada”.  

Claro, na prática do cotidiano-militante, metas-médias e mesmo metas de 

aparente menor alcance eram, na verdade, o motivo e o móvel mais imediato e prático 

de nossas ações, tanto individuais quanto coletivas. Alfabetizar pessoas e tornar país 

“livre do analfabetismo” motivou a primeira equipe de Paulo Freire e motiva até hoje 

inúmeras educadoras-alfabetizadoras.  

No entanto, nos anos sessenta todas as ações diretas através de práticas de Cultura 

Popular através de uma ação pedagógica, em princípio deveriam servir a horizontes 

sociais sempre bastante mais amplos. Uma vez mais, desde os nossos manifestos de 

então a todas as páginas de Pedagogia do oprimido, tais amplas metas históricas 

estavam sempre presente e guiavam todas as outras. 

 

As quartas perguntas 

Nos dias de hoje vários estudiosos da pós-modernidade acentuam que uma 

das diferenças entre ela o que houve antes dela, está em que as ideologias de meta-

história desapareceram, diluíram-se,  enfraqueceram-se bastante ou deram o seu 

lugar à ciência e à tecnologia como ideologias de nosso tempo.  

 Em um capítulo de um livro com este nome: civilização e Barbárie, ao analisar 

a questão da atualidade dos fundamentalismos religiosos, Marilena Chauí relembra 

ideias de David Harvey e parece então associar-se a pensadores que sugerem 

transformações tão essencias entre o pensae e o agir de nossos dias, que quase a 

substância do que foi durante anos para nós a própria razão de nossas ações, tende 

quase a parecer um conjunto conservador de ideias e ideais.  Deixo Marilena Chauí 

com a palavra. 
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Acrescentemos à descrição de Harvey algo que não pode ser 

esquecido nem minimizado, ou seja, o fato de que a perda de sentido 

do futuro é inseparável da crise do socialismo e do pensamento de 

esquerda, isto é, de enfraquecimento da idéia de emancipação do 

gênero humano. (...) Perdeu-se, hoje, a dimensão do futuro como 

possibilidade inscrita na ação humana como poder para determinar o 

indeterminado e para ultrapassar situações dadas, compreendendo e 

transformando o sentido delas.. 

 

De fato vivemos, cinquenta anos antes, experiências de ação popular em que 

toda e qualquer meta-mínima deveria servir a uma média-meta e, esta, a uma ampla-

meta (os termos aqui não são “daqueles tempos”, mas servem). Estávamos estão 

mais a serviço de uma “política de movimento” do tipo: “um outro mundo é possível”;  

do que de uma “política de campanha”, do tipo: “lutemos por uma educação pública 

melhor em todos os sentidos possíveis”. E se agíamos em favor da segunda meta, era 

como um caminho para atingir, em uma “frente ampla” de ações e resultados a partir 

de mobilizações, metas políticas bastante  mais amplas, radicais e utópicas. 

Claro, não esqueçamos que antes como agora toda a questão do “afinal, em 

nome do que estou fazendo o que faço?” (lutando, participando, militando, etc.) 

envolvia ideais, ideais, ideologias, projetos políticos e práticas de ação cultural que 

desaguavam em um trabalho pedagógico concreto e direto.  

No entanto, se o que pensam vários intérpretes da pós-modernidade – 

inclusive os de esquerda – indica que estaremos  vivendo agora em um tempo “fora 

do tempo”. Ou seja, em uma temporalidade vazia de um sentido de história (categoria 

então essencial para nos); de historia como transformação humanizadora; e 

transformação como obra de  mãos e de mentes humanas.  

Ora, assim sendo... 

A vocação transformadora e, no limite, revolucionária, é  ainda o “sinal de 

nascença” e a vocação política essencial da Educação Popular? Através de seus 

serviços ao povo, entre comunidades tradicionais, associações e movimentos 

populares, ela deve seguir  servindo  também e de maneira correspondente a um 

processo mais integrado, interativo e socialmente radical de transformação das 

estruturas de poder, de gestão da economia e de vida social de toda a sociedade 

brasileira? 
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Tudo o que se realizamos hoje, agora, em tempos de pós-modernidade,  

serve ainda a tornar viáveis as mega-metas típicas de uma política de transformações 

sociais? 

Ou será que em uma sociedade pluri-participante, pluri-vocacionada e multi-

referencial, em nome de “um mundo mais justo, etc. a Educação e as nossas ações 

junto aos movimentos sociais deveriam inevitavelmente abrir-se às diferentes 

vocações plurais e emergentes? Ações emancipatórias que mesmo quando partem da 

evidência de que em suas diferentes alternativas e experiências  atuamos  junto a 

diversos atores e diferentes formas e vocações de lutas e ações social, agora 

múltiplos a cada qual centrado em suas próprias metas, tais como: os movimentos 

sociais populares de luta pela terra, movimentos de negros, de comunidade 

quilombolas, de mulheres, de questões ambientais, de direitos de minorias, de 

conquista de maiores direitos aos bens sociais, entre a educação e a saúde, de uma 

vaga luta em nome paz, e assim por diante. 

Assim, nos dias de hoje,  mais do que unificada em uma ampla e convergente 

ação de militância em favor de mega-metas sociais, a Educação Popular  tenderia a 

realizar-se cada vez mais  através da sua inserção em diferentes frente e  movimentos 

restritos à realização de média-metas? Deveria ela vincular-se organicamente a 

projetos, propostas, a ações e práticas que nem por serem mais restritamente 

convergentes, setoriais e uni-dirigidas, perderiam nos tempos de agora a substância 

essencial de uma vocação atualizada de uma pluri-Educação Popular. 

Sendo assim, podemos falar com justeza em Educação Popular Ambiental, 

Educação Popular Comunitária, Políticas Públicas de Educação Popular, Educação 

Popular na Escola? Estendendo esta abertura atual a um limite maior, podemos 

associar a Educação Popular à Pedagogia Social que surge nos últimos anos e 

depressa se difunde bastante entre nós? 

 

As quintas lembranças 

Entre os pioneiros praticantes, e entre os muitos que se vieram mais tarde, 

com graus diferentes de ênfases, entendíamos que a Educação Popular servia 

emancipatória e transformadoramente à criação de uma sociedade socialista.   

O horizonte revolucionário de transformações desejadas previa a passagem - 

radical ou gradativa - de uma sociedade colonizada pelo capitalismo em direção a 

uma sociedade libertada pelo socialismo. De um modo ou de outro alguma alternativa 

francamente socialista seria o ponto de chegada da vocação transformadora da 



 22 

Educação Popular. Por diversas que fossem as conotações dadas a ideia e ao 

horizonte de: sociedade socialista, não conseguíamos imaginar transformações, 

revoluções, emancipações,  sem a superação absoluta da colonização capitalista e se 

o advento de uma sociedade outra que mais que a substituir, a transforme de forma 

radical e irreversível.  

 

As quintas perguntas 

A passagem do primado do capitalismo para alguma forma de sociedade 

socialista permanece sendo o propósito político e socialmente humanizador da 

Educação Popular?  

Este projeto deve ser pensado como algo uni-centrado e uni-dirigido?  

Cabe a nós, educadores, definir este horizonte? Ou deve caber a nós o nos 

inserirmos em movimentos sociais, e deixar que o acontecer progressivo de suas 

ações defina o perfil e o destino do tipo de sociedade que desejamos transformar e 

construir? 

Somos ainda militantes socialistas, ou vários outros nomes recobrem agora 

os horizontes do que desejamos criar no mundo de nossas vidas e destinos, a partir 

de nossas ações como educadores populares? Enfim, ainda agora, existe alguma 

forma de vida social alternativa ao capitalismo que não seja a via socialista? 

 

As sextas lembranças 

Em seus momentos pioneiros a Educação Popular nasceu no interior de 

instituições do poder público. Paulo Freire e sua equipe original trabalham em Angicos 

patrocinados por um poder público municipal. Sua equipe nordestina criou o Sistema 

Paulo Freire de Educação como parte das propostas e ações do Serviço de Extensão 

Cultural da Universidade do Recife.  

Paulo e sua equipe foram chamados pelo Ministério da Educação em Brasília para 

darem início à Campanha Nacional de Alfabetização.  

Com o passar do tempo e o surgimento de novas ideias e de nossos vínculos 

com pessoas, grupos, comunidades e movimentos sociais -sobretudo a partir do golpe 

militar e dos “anos de fogo” da ditadura instaurada – começamos então  a ampliar a 

ideia de que eram elas – as pessoas do povo -  os sujeitos centrais e os destinatários 

preferenciais de todo um trabalho de Educação Popular. 

Assim, educadores e unidades sociais de ação política através da Educação 

Popular começaram a opor a Educação Popular às outras alternativas de educação 
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que provinham de empresas ou do governo, mesmo quando dirigidas ao povo, como 

as campanhas governamentais de alfabetização.  

Portanto, uma Educação Popular em suas dimensões pedagógica, cultural e 

política, opunha-se a todas as modalidades outras de educação, aquelas a que em 

alguns estudos meus dos “velhos tempos” chamei de educações do sistema. Elas nos 

apareciam então como políticas e práticas pedagógicas antagônicas. E por muitos 

anos foram raros, suspeitos e limitados os espaços de diálogo e interação entre a 

Educação Popular e qualquer “programa governamental”.   

 

As sextas  perguntas 

Mesmo durante os “tempos da ditadura” e no início de seu “processo de 

abertura política”, alguns municípios brasileiros,  tomados por então “partidos de 

oposição” (MDB por oposição à ARENA), declaravam praticar através de suas 

políticas publicas, alguma modalidade de Educação Popular. Paulo Freire mesmo 

esteve de visita a algumas destas experiências oficiais. E quando de sua volta do 

exílio foi secretário de educação em São Paulo, durante a gestão de Luiza Erundina. 

Ora, este processo generalizou-se bastante nos tempos de agora, e hoje governos 

estaduais e municipais não raro definem suas políticas públicas em termos de 

Educação Popular. De outra parte, até mesmo instituições patronais realizam 

simpósios sobre este tema. E aqui e ali, universidades particulares e francamente 

empresariais declaram-se praticando alguma modalidade de formação de pessoas 

inspiradas em Paulo Freire e na Educação Popular.   

Será tudo isto é possível e válido? Serão pelo menos algumas experiências e 

alternativas compatíveis com a vocação da Educação Popular? 

A Educação Popular segue sendo um direto trabalho pedagógico complementar 

colocado como prioridade a serviço de ações socioeducativas que através de suas 

lutas e projetos de formação de quadros os movimentos sociais geram, consolidam e 

aperfeiçoam?   

Ou será que a Educação Popular poderiam hoje desdobrar-se e se realizar 

também a partir e através de grupos e movimentos sociais não propriamente 

populares, cujo horizonte no entanto converge para o horizonte de uma sociedade 

justa, livre, inclusiva, pacífica, igualitária e aberta às mais diversas diferenças?  

De acordo com a proposta politicamente coerente de uma gestão pública da 

educação, podemos estender também a políticas e iniciativas pedagógicas 

governamentais a vocação diferenciada de uma Educação Popular?  
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As sétimas lembranças 

Sabemos que Paulo Freire nunca se declarou marxista, embora autores entre 

Marx a Lênin povoem sobretudo os seus primeiros livros. Também nós, militantes 

cristãos de Ação Católica líamos Marx de manhã, Emmanuel Mounier à tarde e a 

Bíblia à noite.  

Assim, sem se declarar essencialmente marxista, e sem estender as 

transformações sociais a um horizonte restritamente  comunista – a não ser entre 

praticantes assumidamente uma coisa e a outra - a Educação Popular partiu do 

reconhecimento do antagonismo estrutural entre classes na sociedade capitalista,  e 

da luta de classes como um seu fator substantivo de transformações.  

E sabemos que ela considerou, de um modo ou de outro, tal enfrentamento 

estrutural na sociedade capitalista como um ponto de partida de sua ação. 

Lembremos como em Pedagogia do Oprimido a libertação política e social do 

“oprimido”, libertava da opressão também o “opressor”, no bojo de uma sociedade 

finalmente libertada e reconciliada.  

 

  

As sétimas perguntas 

A ideia de classe social e o suposto de uma luta de classes, de acordo com o 

modelo marxista ou suas derivações marxianas, fundamenta ainda o horizonte das 

diferentes variantes de uma Educação Popular?  

Ou ela hoje se dirige a, e dialoga com diferentes segmentos sociais, étnicos e 

culturais, entre em meio aos quais a classe social deixa de ser uma instância única ou 

determinante, embora permaneça ainda essencial? 

Praticar a Educação Popular ainda é servir pedagogicamente a alguma modalidade ou 

a um momento de um processo de luta de classes?  

Ou o seu horizonte político tende a buscar também diferentes vertentes de 

empoderamento popular e transformação de pessoas, culturas e sociedade, ainda que 

convergentes em seu horizonte? 
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As oitavas lembranças 

Originalmente a Educação Popular, a partir das ideias germinais de Paulo 

Freire, vinculava-se organicamente ao que de forma definida, mas aberta e ampla, 

chamamos ainda de uma Educação Humanista. Alguns estudiosos a situam como 

uma das vertentes da Pedagogia Crítica. Sem submeter-se propriamente a um 

carimbo que a restringisse, ela se afilia a uma vocação da educação em que o 

primado da pessoa – por oposição ao primado do mercado, de um lado, ou de um 

estado totalitário, de outro – seria o motivo de seu primeiro passo e também o do 

último. 

 

As oitavas perguntas 

Permanece sendo assim? Podemos situar a Educação Popular como uma 

permanente modalidade de vertentes humanistas, atribuindo a este qualificador - 

humanismo - diferentes conotações?  

Ou, mais uma vez, em um universo tão diferenciado de vocações e 

tendências, não haveria mais uma “vocação filosófica ou ideológica” em que a 

Educação Popular possa estar situada?  

A partir da afirmação de seus princípios e valores essenciais, ela pode caber 

em diferentes tradições pedagógicas, culturais, e mesmo ideologicamente políticas? 

 

 

 

As nonas lembranças  

Alguns educadores e pensadores da educação defendiam e acreditam que a 

Educação Popular é algo definidamente situado e datado. Ela surgiu no começo dos 

anos sessenta, aqui no Brasil, e desde aqui se difundiu e se diferenciou, espalhando-

se pela América Latina e mesmo pelo mundo, a partir de uma mesma proposta e de 

um horizonte libertário. 

Outros educadores defendem que a Educação Popular  ficaria mais bem 

situada, se fosse considerada como uma vocação geográfica e historicamente plural 

envolvendo pessoas,  grupos sociais, culturas e  sociedades que surgiu em diferentes 

eras da humanidade e em diferentes contextos sociais, , com este nome ou com 

outros.   

Assim, aqui no Brasil podemos pensar como formas alternativas e 

historicamente alternantes, as escolas anarquistas de operários em São Paulo e no 
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Rio Grande do Sul. Podemos ver um seu outro momento e contexto na luta dos 

educadores pioneiros do começo do século XX, em favor de uma educação pública e 

laica de qualidade estendia a todas as pessoas. Poderemos pensar como Educação 

Popular o movimento cultural-pedagógico dos anos sessenta e seus desdobramentos, 

até o presente momento, em suas diferentes alternativas e vocações.  

 

As nonas perguntas 

Há uma essencialidade histórica na Educação Popular? Ela é e segue sendo o 

que Paulo Freire, seus companheiros e outros educadores populares dos anos 

sessenta criaram e fizeram expandir e se desdobrar? 

Ou estaremos assistindo hoje mesmo a mais do que um simples desdobramento? 

Estaremos agora diante do surgimento de várias e diversas vocações de educações 

populares em diferentes contextos e com diversas vocações, atores e horizontes? 

 

As décimas lembranças 

Tal como outras experiências anteriores e posteriores de ação social e, 

especificamente, de ação educativa, a Educação Popular, mesmo tendo surgido em 

contextos públicos oficiais, tendeu a existir situada em posições de fronteira ou 

mesmo à margem de estruturas oficiais de ensino, extensão e pesquisa, de nossas 

universidades e outros centros ou unidades de vocação intelectual.  

Entre o Ministério da Educação e as universidades públicas, ela tende a ser 

mais hoje do eu no passado recente, uma alternativa de ação cultural através de 

formas e alternativa de alguma “educação liminar”, não raro quase “marginal”.  

Espalhada pelo mundo inteiro. Tendo um de seus iniciadores um educador 

reconhecido como “doutor honoris causa” por cinquenta universidades de todo o 

mundo; havendo Paulo Freire sido declarado “Patrono da Educação Brasileira”, 

seguem a Educação Popular, assim como a Pesquisa Participante, a Teologia e a 

Filosofia da Libertação, instâncias de trabalho situadas como algo apenas pitoresco, 

ou liminarmente marginal na estrutura acadêmica das nossas universidades e mesmo 

de outras instâncias de criação e difusão públicas do saber. 

 

 

 

 

 



 27 

As décimas perguntas 

Se assim foi... Assim deve continuar sendo? 

Uma posição liminar e “de fronteira” sempre móvel devida à Educação Popular seria, 

no final das contas algo estrutural? Tal como acontece com outras experiências e 

iniciativas de ações francamente populares, a Educação Popular  ganha a sua força  e 

o seu sentido enquanto situada “à margem”,  na mesma medida em que  perde 

energia e sentido de ação quando tornada “oficial”? 

Caberia, portanto, à Educação Popular o manter-se fiel mais aos movimentos 

populares a que serve, do que às estruturas de  poder, saber e mercado que, ao a 

assumirem como “também uma prática nossa”, a colonizariam de forma sutil e 

destrutiva?  

Deveria a Educação Popular  situar-se vocacionalmente sob a forma de 

diferentes alternativa de ação cultural, situadas por opção à margem ou em zonas de 

fronteiras frente a universidades e instituições equivalentes?    

Ou ela deve aspirar vir a conquistar lugares de uma visível presença e 

influência no interior de nossas universidades e, mais ainda, em nossas faculdades de 

educação, por exemplo?  

Ela deveria batalhar por tornar-se uma proposta não apenas tornada pública, 

mas até mesmo definidora de destinos e sentidos de toda uma educação de vocação 

libertadora?  

Enfim, uma reiterada liminaridade da Educação Popular  é algo de uma história 

passada e ela deve aprender a conviver com novos cenários, novas alianças, novos 

co-atores e mesmo co-autores?  

 

 

Antes de encerrar 

 

Cada vez mais e a cada dia com real ou aparente força de convencimento, 

tudo indica que mesmo entre estudiosos e pensadores da condição humana na “era 

da pós-modernidade” ou da “modernidade líquida”, que – não esqueçamos – é 

também a era de uma colonização nunca vista do capitalismo neoliberal, prevalece a 

imagem de que já perdemos ou estamos perdendo boa parte de tudo aquilo que ao 

longo dos anos tem sido a principal razão pela qual pessoas como nós reúnem-se em 

um local como este para dialogar questões,  lembranças e perguntas como as que eu 

trouxe aqui, muitas e muitas outras mais.  
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Entre quem vê nisto um coroamento do “melhor dos mundos” regido pelo 

sistema de produção de riquezas (e de miséria) e de poder mais bem sucedido e que 

de algum modo estabelece a culminância do projeto humano nesta Terra, e quem não 

apenas critica o “ponto a que chegamos” e vê nele um apogeu da degradação 

humana, há uma quase unanimidade divergente centrada na ideia multiforme de que 

perdemos ou estamos sendo obrigados a esquecer palavras, ideias e ações nelas 

centradas, como: homem (ser humano), história, trajetória da humanidade, 

emancipação, mega-metas.  

Lembramos acima com Marilena Chauí citando David Harvey , que estamos 

condenados (ou libertados, ao ver de outros) a nos pensar, a pensar nossas vidas e 

destinos e a pensar os mundos sociais em que vivemos umas e outros,  sem boa 

parte de tudo o que fez Paulo Freire escrever e viver Pedagogia do Oprimido e fez 

tanto Marilena Chauí quanto provavelmente a imensa maioria de nós mesmos, aqui 

reunidos,  nos imaginarmos ainda e sempre participando de algo que afinal não 

apenas parte da substância real da pessoa humana, da vida e de uma história a ser 

pensada, criticada e transformada, mas têm no que estas e outras palavra querem 

dizer, as razões pelas quais acreditamos que ainda vale a pena viver com alguma 

forma de militância o que nos reúne aqui nestes dias. 

Estaremos perdendo também não apenas a vaga ideia idealizada, mas a 

realidade humana e social do que nos acostumamos a chamar de “povo”. 

Ora, na introdução de um livro importante para nós, praticantes da antropologia, 

Carlos Reynoso, um antropólogo argentino, recorre entre outros autores  Lyotard,  um 

dos mais argutos pensadores da atualidade dos dias de agora,  para dizer o seguinte. 

A citação é de Reynoso e não de Lyotard, mas está fundada em suas ideias. Adiante 

se verá que Carlos Reynoso não está de acordo com todas as ideias dela. Eu também 

não! 

 

Quando o discurso mediante o qual legitima-se uma prática é um 

“grande-relato” totalizador,  como a dialética do espírito, a 

hermenêutica do sentido ou a emancipação do homem racional ou do 

trabalhador, chama-se de “moderna” à ciência que recorre a estes 

argumentos para legitimar-se. 

Simplificando ao máximo. Chama-se então pós-moderna à 

incredulidade de tais meta-relatos. (...) Os componentes da “função 

narrativa” dos relatos legitimantes dispersaram-se. O projeto moderno 
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e iluminista da emancipação progressiva da razão e a liberdade está 

liquidado, destruído. 

(...) 

No político, a pós-modernidade é também o fim do “povo” como rei e 

herói das histórias. Se já não se pode crer nos relatos – diz Lyotard – 

menos ainda pode-se crer nos seus protagonistas. O povo (e não 

apenas o proletariado) desapareceu do imaginário pós-moderno 

como protagonista da história, à qual também esfumou-se como 

processo mais ou menos linear, tendente a algum fim; não se sabe 

ainda quem será o protagonista que o suceda e o contexto temporal 

em que se situarão os acontecimentos, se é que se sente alguma vez 

a necessidade de se postular algum 

 

Esta é apenas uma entre os incontáveis relatos dos diferentes olhares sobre 

a condição pós-moderna. Para criticar tais relatos “desconstrutivistas”, ou para 

enunciá-los, entre Marilena Chauí, Boaventura de Souza Santos e muitas e muitos de 

nós de um lado, Carlos Reynoso e outros tantos a meio caminho e Lyotard (crítico 

ainda) e Fukuyama (entusiasta) paira entre todos os habitantes do “mundo 

globalizado”, “colonizado pelo capitalismo neoliberal” e pós-moderno, a desconfiança 

ou a certeza de que “os tempos são outros”, os “termos para pensar os novos tempos” 

são também novos e desconstrutores das palavras e significados que nos 

alimentaram e seguem nos convocando a “seguir em frente”. 

Assim sendo, desejo concluir este emaranhado de memória e perguntas 

escrevendo aqui algumas certezas.  

Aquém e além das teorias pós-modernas e de suas narrativas, creio ainda e espero 

não perder a crença em boa parte de tudo aquilo que um olhar comprometido com um 

“sistema”  fundado apenas em ganhos e lucros, nos vende a cada dia. E nesta venda 

imposta e midiática está até mesmo a ilusão de que não existe realmente nada além - 

entre a pessoa humana e a história que deve ser fruto de sua mente e de seu coração 

– que não possa ser traduzido na linguagem monetarista do que eles acreditam ser a 

única realidade que conta (aqui no duplo sentido da palavra): o mundo mercantil dos 

negócios, seus interesses, seus mandatários, seus servos e os seus voláteis 

interesses.  

Creio no primado da pessoa. Creio na trajetória humana que há milhões de 

anos nos fez descer de árvores e, passo a passo, entre tropeços e acertos, no fez 
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chegar a esta sala e a este momento de diálogos. Creio que existe sim, uma história 

humana. Creio que entre os seus caminhos e descaminhos somos nós, os seres que 

habitam como consciência reflexiva, como sentimento de amor pelo outro e como 

autores e atores de suas vidas e destinos, aqueles a quem compete não apenas 

“seguir o curso da história”, ou simplesmente dedicar-se a estudá-la e criar boas 

“narrativas” a se respeito, mas vivê-la como a mais difícil experiência coletiva a ser 

desfiada e construída.   

E não apenas vivê-la criticamente, mas buscar transformá-la passo a passo. 

Engajar-se em alguma frente de ação social e dedicar  o melhor de seu tempo a 

somar-se com tantas e tantos outros que, malgrado a desesperança de muitos em 

alguma ainda mega-meta, sonham e sabem que este mundo instrumentalmente 

globalizado não é aquele destinado a ser o mundo de seres humanos vocacionados a 

serem livremente solidários e ativamente participantes do que seja necessário, viável 

e até mesmo utópico. Sigo acreditando no que grito pelas ruas e não apena durante 

os nossos fóruns sociais mundiais: um outro mundo é possível. E toca à multidão de 

todas e todos nós, torná-lo real. 

Finalmente, como nunca acreditei na dissolução de pessoas e vidas em 

narrativas teóricas e ilusórias, devo dizer que sem medo algum de parecer apenas 

“moderno”, creio no povo. Creio na pessoa individual de gentes que vão de nossos 

indígenas ao quilombolas, deles à variedade ainda mal conhecida de nossos outros 

povos da floresta, e do mar, e os homens e mulheres do campo, camponeses com 

quem, entre o educador militante e o antropólogo de campo vivi os momentos mais 

verdadeiros e felizes de minha vida. 

Creio no povo. Creio que esta palavra que não nos foi vazia no passado 

pioneiro dos anos sessenta, segue não sendo uma vã e esquecível “narrativa” nos 

dias de hoje.  Creio no que vejo à minha volta, aqui, nos fundos do Brasil, nos 

Altiplanos da  América Latina, em Cuba e na Nicarágua, na África e por toda a parte 

deste planeta.  

Como negar a realidade da substância da pessoa-do-povo em um mundo em 

que a cada dia mais todas as riquezas que ele produz concreta e sofridamente 

concentra-se  em menos mãos e entre menos famílias, empresas, centros malévolos 

de poder e fortuna imerecida?  

Afinal, de quem falam os informes da ONU, quando em plena vigência 

globalizada da pós-modernidade denunciam que milhões de crianças e de mulheres 

morrem à mingua de fomes que poderiam não existir, ou de doenças que deveriam 
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inexistir no Planeta Terra a muitos e muito anos? 

Creio em algo mais. Creio que é ainda a começar por esta gente não apenas 

“sofrida e excluída”, mas de muitas maneiras organizada, crescente de consciência 

política, mobilizada entre as muitas vias da construção de seu empoderamento e de 

sua libertação. Vias das lutas do povo, de que a “Via Campesina”, por certo aqui 

presente é apenas um entre os muitos sinais de nossas esperanças. 
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