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Uma mensagem da Costa Rica  

 

Devemos começar este escrito coletivo e francamente dialógico com uma 

confidência. Na véspera de começá-lo nem de longe imaginávamos escrevê-lo. Um 

mês depois de iniciado - entre viagens, como sempre – nós não pensávamos que 

uma pergunta pequena e inesperada deveria inaugurar o diálogo “entre e-mails” 

através do qual resolvemos que este escrito somente poderia seguir adiante se 

ousasse tomar a forma de uma pequena aventura de busca de origens pesquisada 

a várias mentes e memórias e escrita a várias mãos.  

Talvez esta seja entre nós, educadoras/es populares latino-americanos/as uma 

primeira experiência de um texto não apenas coletivo, mas francamente aberto para 

ser escrito e reescrito em rede. Afinal, já era tempo de ousarmos lançar entre nós, 

“ao vivo” e presencialmente, ou “no ar”, algo que sendo da autoria de cada um dos 

participantes, acabava sendo de todas, ou de ninguém. 

 Narramos aqui como tudo começou. Ao abrir em uma manhã a pasta de 

mensagens em e-mail, encontramos uma de Oscar Jara, vinda da Costa Rica. E 

nela ele nos indagava algo que ao longo destes anos todos as pessoas que desde 

um distante 1963 acostumaram-se a conviver ao redor da educação popular, até 

onde nós nos lembramos nunca haviam se perguntado, pelo menos de uma 

maneira tão impositivamente direta. Como se poderá ler na transcrição de sua 

mensagem que transcrevemos abaixo, Oscar Jara nos interrogava sobre quando 

pela primeira vez entre nós estas duas palavras “educação” e “popular” teriam 

aparecido juntas. Palavras que uma vez reunidas nunca mais se separaram entre 

nós e vieram a ser um elo de amizades, compromissos, militâncias, diálogos, 

estudos, pesquisas, teorias, propostas de ação social, frentes de lutas populares 

que permanecem vivas e ativas até hoje. Até agora. 

 Eis a mensagem com que Oscar Jara provocou este escrito com começo e 

sem fim... pelo menos previsível.  

 

Querido Carlos: 

 

Tal vez te interese ayudarme en este tema: estoy haciendo una 

reconstrucción histórica de las experiencias y propuestas de educación 
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popular en América Latina, para identificar el itinerario temático, sus 

enfoques y corrientes... 

En fin, el asunto es que quiero saber A PARTIR DE CUÁNDO aparece el 

uso del término "Educación Popular". Freire no lo utiliza sino mucho más 

tarde, cuando dialoga o responde a entrevistas, pero aún no encuentro 

cuándo él usó este termino en sus obras... habla de pedagogía liberadora, 

pedagogía del diálogo, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la 

esperanza... pero ¿cuándo usa "Educación Popular"? 

Le pregunté a Nita que me buscara cuándo Paulo lo usó por primera vez y 

no encontró muchas pistas... 

En un trabajo tuyo (me he leido muchos), tu mencionabas que sobre los 

orígenes de la EP había un libro de Celso de Rui Beigiesel "Estado y 

Educación Popular" y el de Vanilda "Educación de Adultos y Educación 

Popular", ambos de 1973-74... 

Pero antes, tenemos el famoso "Educación popular: su dimensión política" 

de Julio Barreiro (que alguna vez entendí que me dijiste que lo habías 

escrito tú, pero que salió con su nombre... ¿es así?), que es como de 

1972... luego, aparecen los "cadernos de educacao popular" de Nova.. y el 

primero que encuentro, en 1970 los "cuadernos de educación popular" de 

Quimantú, hechos por Marta Harnecker... 

(hay un antecedente de Mariátegui que habla que la "Universidad Popular 

González Prada" de 1923, era un espacio de "educación popular"..) a 

¿Qué piensas tú?. ¿¿CUÁNDO Y QUIEN COMIENZA A USAR EL 

CONCEPTO "EDUCACIÓN POPULAR" ?? 

¿es en Brasil? ¿viene del MEB? ¿viene del MCP?..  

¿es en Chile?... 

 

Bueno, ojalá te motives con esta pregunta importante para mí. Estoy 

trabajando sobre esto en estos días.. ojalá me ayudes. 

 

ABRAZOS 

Oscar Jara 
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Ora. Sabemos que  na aurora dos anos 60  falávamos, escrevíamos e 

pensávamos praticar algo a que demos o nome de “cultura popular”. Entre os 

primeiros documentos que migraram do Nordeste do Brasil para todo o País, eram 

estas as duas palavras que nos uniam e mobilizavam. Ao procurar nos primeiros 

documentos a sua irmã mais moça, apenas em mínimas e quase invisíveis ocasiões 

topávamos com ela. Algo surgido na Paraíba terá sido a exceção. Ou não apenas lá, 

mas, quase ocultas, em outros cantos do Brasil e da América Latina. 

Em um precário Espanhol respondemos a ele da seguinte maneira. 

 

Oscar, 

Mire como son las cosas de la vida. 

Yó justo estaba cerrando un libro sobre la educación popular. Y cuando me 

llega tu mensaje con esta pregunta desafiadora ella me parecío algo al 

mismo tiempo tan banal... pero tan "inédito viável", como en Paulo Freire. 

Asi que de imediato empeze a escribir algo. Tardará un poco. Y mi idéia 

seria buscar algo que conteste a tu pregunta en los primeiros tiempos. Pero 

dejar para ti el trabajo de ordenar y dar una forma decente y confiable a lo 

que podria ser un artículo nuestro. 

Por ahora  vea los anexos. son viejos artículos en que discuto como lo que 

nos unia a princípios de los 60 era la "cultura popular". Y mire que en los 

documento de 1963, del primer equipo de Paulo Freire, ni mismo en su 

artículo aparece "educación popular". 

Tan pronto tenga algo te lo envio. 

 

Un saludo amigo, 

Carlos 

 

Sabíamos bem, e isto estava escrito em vários livros, que em uma “história 

próxima” (entre finais do século XIX e a metade anterior do século XX) já a 

expressão “educação popular” havia sido pensada, falada, escrita e proposta como 

um outro modo de educar, aqui mesmo na América Latina. Uma “história remota” 

apontaria algo de sua presença na Europa de anos e mesmo século antes. Mas 

Oscar Jara estava interessado em uma “história imediata” do nome “educação 

popular”.  
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Algumas contribuições vindas dias depois das pessoas que foram se 

incorporando à nossa “rede de buscaores”. 

 

De Osmar Fávero 

 

Sobre a gênese da expressão "educação popular", concordo com as 

contribuições anteriores: nas obras dos autores clássicos da educação 

brasileira (Primitivo Moacyr, Francisco Campos e mesmo Lourenço Filho, 

coordenador da primeira Campanha Nacional de Educação de 

Adolescentes e Adultos, criada em 1947, educação popular significa a 

extensão da escola elementar às crianças das camadas pobres). Não 

encontrei na minha biblioteca a cópia que tinha do livro de Carneiro Leão 

para conferir como ele conceitua educação popular, mas encontrei 

duas exceções:  Paschoal Lemme, em Educação supletiva; educação de 

adultos, utiliza a expressão de forma mais abrangente:  "Educação popular 

era sinônimo de escolar elementar para todos. Os sistemas de educação 

pública que iam se constituindo não davam ênfase especial a essa forma de 

educação extra-escolar (a educação de adultos)" (p. 18 da edição original 

de 1940); Fernando de Azevedo, em A cultura brasileira, designa como 

educação popular a ação dos jesuítas "nos pátios de seus colégios ou nas 

aldeias de catequese" (a primeira edição do livro é de 1940, cito a página 

507 na edição da UnB de 1963). 

 

 

De Danilo Streck 

 

Valeria a pena olhar outro recifense importante, Antônio Carneiro Leão, que 

em 1917 escreveu o livro "O Brasil e a educação popular". É anda no 

sentido da educação pública, como Sarmiento, Varela... 

Outra questão importante na conversa é ver o popular como um campo 

conceitual em disputa. Por exemplo, há importantes diferenças entre 

Sarmiento e Bello, por um lado, e S. Rodríguez e Martí, pelo outro. Nos 

últimos se encontram, a meu ver, as raízes do popular ligado com 

resistência/insurgência/potência...e que vai desembocar no movimento de 
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educação popular a partir dos anos 60 com um projeto e proposta 

pedagógica mais consolidada. 

 

De Fernanda Paulo 

 

O educador Antônio Carneiro Leão, nascido na cidade de Recife (2 de julho 

de 1887) escreve em 1918, O Brasil e a Educação Popular . Neste livro ele 

fala da necessidade da construção de uma nação forte. Traz a preocupação 

com a educação que não é de acesso a todos.  (instrução popular no 

Brasil). Fortalecimento nacional.  Desenvolvimento integral (Moral, 

intelectual, física). Educação popular: social e cívica. Leão tinha como 

bandeira de luta a reivindicação à educação oferecida pelo  Estado, o qual 

deveria organizar a escola obrigatória, gratuita e laica. Vejam, o sentido do 

“Popular” aqui não é o mesmo do Paulo Freire, embora convergem no 

sentido da luta pela educação pública integral. Aqui, a EP , refere-se à 

educação planejada para o povo, mas não construída para ele. Voltando 

para a educação jesuítica, temos algo em comum, no processo de 

catequização. O popular tem a dimensão política (sempre tem), mas não é 

voltada a educação libertadora freireana. 

 

Em anexo enviamos a Oscar Jara um artigo cuja substância era não a 

Educação Popular, mas a Cultura Popular. Pois o que nos ocupava, congregava e 

mobilizava no início dos anos sessenta era a cultura e não a educação popular, 

compreendida então como uma das esferas ou um dos campos de atuação de uma 

nova modalidade de tornar cultural a educação e política a cultura. Eis a súmula 

dele. 

 

Uma cultura rebelde: a Cultura Popular dos anos sessenta 

 

 Estamos nos primeiros aos da “década dos sessenta”. Em Angicos Paulo 

Freire e sua equipe de Pernambuco iniciam no sertão do Rio Grande do Norte uma 

primeira inovadora experiência de alfabetização que traria fundamentos de teoria e 

prática ao que anos mais tarde veio a se chamar educação popular. Por esta mesma 

uma nova proposta a respeito de ações sociais através da cultura e, de maneira 
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especial, da cultura popular surge no Brasil e se difunde por toda a América Latina. 

Nos seus primeiros documentos, ela se apresenta como uma alternativa pedagógica 

de trabalho político que parte da cultura e se realiza através da cultura, as do povo e 

as levadas artística, política e pedagogicamente ao povo.  Assim, a criação cultural 

de pessoas, de classes e de comunidades, antes objeto de estudo de folcloristas e 

cientistas sociais, deixa de ser “objeto de pesquisa” e se transforma, também, em 

um alicerce de ação política e de vocação pedagógica. É quando são então criados 

entre nós os primeiros movimentos de cultura popular.  

 Empregando a mesma expressão corrente na Europa desde pelo menos o 

século XIX, a proposta dos movimentos de cultura popular (MCPs) dos primeiros 

anos da década de sessenta inova de uma maneira ativa e politicamente motivada o 

sentido original da própria ideia de cultura. Ideias de pensadores como Antônio 

Gramsci estariam ali presentes.  Cultura popular deixa de ser um conceito “natural” 

de valor científico para tornar-se a palavra-chave de um projeto político de 

transformação social a partir das próprias culturas dos trabalhadores e outros atores 

sociais e populares. 

 Os projetos dos MCPs pretendiam ir mais além de uma simples 

“democratização da cultura” ou de uma “ilustração” de pessoas, grupos e classes 

populares através de programas especiais de educação ou de “cultura para o povo”. 

A proposta de um “trabalho de cultura popular” representou uma das expressões 

mais radicais de interação entre profissionais e intelectuais saídos das 

universidades e de outros centros de “cultura erudita” e pessoas, grupos e 

movimentos das classes trabalhadoras e de seus mundos de vida, de trabalho e de 

criação cultural.  

Trago aqui alguns trechos de documentos da época, para que a própria 

linguagem sugira o teor das ideias de uma cultura popular como um trabalho de arte 

e educação cujas teorias e cujas práticas, tantos anos depois, merecem ser 

lembradas e reconhecidas1. 

 No começo dos anos 60, no Brasil e, mais tarde, em vários outros países da 

América Latina, os movimentos de cultura popular pensaram uma Filosofia da 

                                                           
1. Recomendo ao leitor a leitura de: La negociación: una relación pedagogica posible, de Aida 

Bezerra e Rute Rios, publicada em Cultura y Politica en Educación Popular: Anke Van Dam, 

Sergio Martime e Gerhard Peter, Eds., Ceso Paperbach n. 22, 1995, La Haia, pp. 21-68. 
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História ali onde outras organizações devotadas à educação e à mudança social 

pensaram uma Sociologia do Desenvolvimento. 

 O que caracteriza o homem é ser ele o produtor da cultura quando, 

transformando materialmente o mundo em que vive, o recria e o reproduz como um 

ser humano. É o mesmo que dizer que criando cultura, nós, os humanos, passamos 

de indivíduos coletivamente biológicos para a condição de pessoas socialmente 

culturais. Vejamos como isto foi escrito em alguns documentos mais importantes 

daqueles tempos. Em todos eles e nos que virão a seguir será fácil observar um tipo 

de linguagem bastante característico de educadores como Paulo Freire e dos que 

participaram dos movimentos de cultura popular do período. 

 

Cultura é tudo o que o homem agrega à natureza; tudo o que não 

está inscrito no determinismo da natureza e que nela é incluído 

pela ação humana.    Distinguem-se na cultura seus produtos: 

instrumentos, linguagem, ciência, a vida em sociedade e os modos 

de agir e pensar comuns a uma determinada sociedade, que 

tornam possível a essa sociedade a criação da cultura”2. 

A distinção entre dois mundos: o da natureza e o da cultura.  O 

papel ativo do homem em sua sociedade e com sua realidade.  O 

sentido de mediação que tem a natureza para com as relações e 

comunicações dos homens.   A cultura como agregação que o 

homem faz a um mundo que não foi construído por ele.  A cultura 

como resultado de seu esforço criador e recriador”3. 

  

 O trabalho de transformar e significar o mundo é uma ação socialmente 

necessária e motivada, e a própria sociedade em que o homem se converte para 

ser humano é parte da cultura, no sentido mais amplo que é possível atribuir a esta 

palavra. Também a consciência do homem, aquilo que permite a ele não apenas 

conhecer, como os animais, mas conhecer-se conhecendo, o que lhe faculta 

transcender simbolicamente o mundo da natureza de que é parte e sobre o qual 

                                                           
2. MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE. Cultura popular: notas para um estudo, op. cit., 

p. 78. 

3. Paulo Freire, Conscientização e Alfabetização - uma nova visão do processo, op. cit., p. 116. 
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age, é uma construção social que acompanha na história o trabalho humano de agir 

sobre o mundo e sobre si mesmo. A construção social da consciência realiza-se 

através do trabalho, que, por sua vez, resulta da possibilidade de comunicação 

entre as consciências, ao ser realizado coletivamente e ao ser coletivamente 

significado. 

 Assim, a própria consciência humana, produto do trabalho, é também 

construída no processo da história e, como um pensar coletivo sobre o mundo 

através do trabalho, é um pensar social na e sobre a história: produto e palco do 

trabalho e da cultura. 

 As transações entre a pessoa humana e a natureza e entre as pessoas umas 

com as outras mediatizadas pela natureza através da cultura, não são somente 

sociais, categoria que parecia esgotar o limite do possível nos projetos de educação 

anteriores. São históricas por uma dupla razão: porque se constroem na história, no 

interior de seu processo; porque constroem a própria história, que não é mais que o 

trabalho humano de fazer cultura. Ao transcender o mundo dado pela natureza e 

construir material e significativamente um mundo de cultura, o homem se afirma, por 

sua vez, como criador de suas próprias condições de existência e como sujeito da 

história 

Criando e recriando, integrando-se às condições do seu contexto, 

respondendo a seus desafios, transcendendo, lança-se o homem 

num domínio que lhe é exclusivo o da história e o da Cultura4. 

. 

 Ser o sujeito da história e ser o agente criador da cultura não são adjetivos 

qualificadores do homem. São o seu substantivo. Mas não são igualmente a sua 

essência e, sim, um momento do seu próprio processo dialético de humanização. 

No espaço de tensão entre a necessidade (as suas limitações como ser da 

natureza) e a liberdade (o seu poder de transcender ao mundo por atos conscientes 

de reflexão) o homem realiza um trabalho único que, criando o mundo de cultura e 

fazendo a história humana, cria a própria trajetória de humanização do homem.  

 Este trabalho coletivo existe no tempo. Existe ao longo de sucessões de 

tempos concretos e é, portanto, conjuntural. Existe determinado entre condições da 

natureza e condições da vida social, ambas parte do processo de história. Assim, a 

                                                           
4. Paulo Freire, op. cit., p. 116. 
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cultura que existe em princípio como o anúncio da liberdade do homem sobre o 

mundo, na prática histórica de sua produção pode existir como contingência da 

perda da liberdade de homens concretos, no interior de mundos sociais 

determinados, sob o domínio de outros homens. Portanto, há condições estruturais 

de legitimidade da cultura.  

 Num mundo plenamente humano, as relações fundamentais de cultura e 

através da cultura, são de reconhecimento de sujeitos livres e igualmente 

produtores e beneficiários da totalidade da cultura, que emerge a história através de 

um trabalho que afirma, na história, a liberdade, ao negar a possibilidade de domínio 

de umas pessoas sobre as outras. No processo real da história humana, o 

reconhecimento entre as consciências é sistematicamente negado, e a dialética das 

relações entre o homem e a natureza, através da cultura estabelece a dominação 

de categorias de alguns sujeitos e grupos sociais sobre outros. A cultura que deriva 

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

de compreensão da vida social, é socialmente dividida e reflete relações 

antagônicas entre grupos no interior da sociedade. A oposição de culturas não é 

resultante de processos derivados da própria natureza do homem, nem tampouco é 

uma condição do modo como o homem se relaciona com seu mundo. É um fato 

histórico que nega a possibilidade de que a História se realize como afirmação da 

igualdade e liberdade entre todos os homens5. 

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

explica a cultura popular. No contexto das sociedades latino-americanas, por 

exemplo, esta é uma das caras da relação negada de universalização da cultura, e 

existe como valores e símbolos de sujeitos e grupos étnicos e sociais dominados no 

processo da história. É, simultaneamente, a cultura imposta às classes populares e 

também a cultura que elas criam, segundo a forma como participam na vida social 

em todas as suas dimensões. Frente a uma cultura dominante, a cultura popular é 

subalterna. Entretanto, separadamente, tanto a primeira como a segunda são 

igualmente alienadas. E por quê? Porque uma e outra não são capazes de 

compreender, afirmar e expressar relações universais e solidárias de 

reconhecimento entre os homens. Essa cultura se constitui então como um 

                                                           
5. Idem, ibidem, p. 17 a 19. 
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instrumento de dominação entre sujeitos, grupos comunidades e mesmo povos da 

humanidade. 

 Assim, em uma sociedade desigual, regida pela desigualdade em todos os 

setores da vida social, das relações de produção de bens materiais às relações 

simbólicas de criação e comunicação de significados e valores, as culturas das 

pessoas, grupos e classes subalternas são elas próprias, regidas por uma 

autonomia muito restrita. De acordo com os documentos dos MCPs dos anos 60, 

sob o poder simbólico de uma cultura dominante, a cultura que o povo cria - com o 

que lhe é culturalmente imposto e com o que ele consegue representar de seu - 

traduz a sua condição de objeto. Como uma cultura dominada e alienada, ela não 

expressa para os subalternos a realidade social através dos valores de uma 

ideologia autônoma de classe. Ela é uma cultura do povo, sem chegar a ser uma 

cultura para o povo. 

 Ao lado do controle diretamente político (não raro policial e militar) com que 

as diversas instituições do poder exercem o domínio concreto da vida, existe um 

controle direto exercido pela cultura dominante sobre a cultura dominada. De muitos 

modos e através de muitos artifícios de comunicação e de inculcação de ideias, 

realiza-se um trabalho contínuo de bloqueio e cooptação de todas as 

“manifestações populares” que possam vir a expressar a sua condição de classe e 

um horizonte histórico popular. O domínio da cultura erudita sobre a popular é ativo: 

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

propaganda, de educação, recupera técnicas, inova, amplia e testa a sua estratégia; 

absorve, esvazia, retraduz, invade domínios e formas de expressão cultural do 

povo. 

 Dentro de um tal tipo de estrutura de trocas no interior da ordem de relações 

desiguais entre os homens, o povo mistura elementos de sua própria cultura (aquilo 

que reflete para ele a continuidade de seu modo de vida, revelando-ocultando a sua 

condição de classe) com fragmentos da cultura dominante que a todo momento 

invadem os espaços populares da sociedade. Isto acontece tanto através de um 

domínio difuso sobre a sociedade, quanto por meio de instrumentos ativos de 

controle, quando as classes dominantes lançam mão de estratégias de cultura de 

massa para envolver e conquistar o imaginário da cultura das massas, do povo. 

 Consequentemente, todos os diferentes setores das classes populares 

reproduzem, como sendo sua, uma cultura “culturalmente” mesclada (fora do eixo 

da identidade das classes populares), politicamente dominada (fora do eixo do 
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poder) e simbolicamente alienada (fora do eixo da consciência). Dentro desta 

situação, não sendo conscientizado pela sua própria cultura, o povo não poderá sê-

lo por outro qualquer meio usual na conjuntura de dominação. E, no entanto, 

somente a partir da ação conscientizada e organizada das classes populares é 

legítimo imaginar a possibilidade de um projeto de libertação de todas as esferas de 

domínio na sociedade de classes. 

 Vejamos como as ideias mais decisivas dos MCPs dos anos 60, no Brasil, 

poderiam ser ampliadas, mesmo que por um momento corramos o risco de nos 

afastar do pensamento de seus documentos originais. 

 Em uma sociedade igualitária e regida por princípios de justiça e fraternidade, 

a diferença entre culturas é um bem. A sua pluralidade correspondente à presença 

de diversos grupos étnicos e mesmo nacionais, à diversidade de suas regiões e à 

associação entre tudo isto e a variedade de vocações e estilos de vida e de 

representação da experiência particular de um grupo ou povo no curso da 

realização de sua vida, é desejável. É mesmo um dos indicadores mais fiéis de um 

estado cultural de liberdade de criação, a partir de diferenças culturais negadoras de 

diversidades sociais. É em nome disto que se defende na América Latina o direito a 

que todos os povos indígenas mantenham a plenitude de suas próprias experiências 

culturais em todos os seus planos, da língua à religião, o que desautoriza qualquer 

tipo de prática cultural homogeneizadora, mesmo quando em nome de sua 

“integração à comunidade nacional”, mesmo quando em nome da produção de uma 

“genuína cultura nacional”. 

 

Na Paraíba, um Movimento de Cultura Popular Chamado CEPLAR 

 

Sabemos bem datas e documentos em que uma proposta de ação política 

através da Cultura Popular surge. No entanto quando, em que ano, onde e em qual 

documento Educação Popular aparece enunciada pela primeira vez? Que outras 

palavras e expressões duais ela encontra em seu caminho? Com quais ela se 

confronta? Quais outras ela substituiu? E com quais outras a educação popular, 

entre sinônimas e parceiras, compartiu e segue compartindo um mesmo horizonte? 

Um horizonte de imaginários desenhados por palavras como: “conscientização”, 

“politização”, “libertação”, “transformação”, “revolução”, “emancipação”. Um 

horizonte a ser atingido através de um confronto ou mesmo uma luta de classes, 

que em termos freireanos pensa a educação como cultura, e a cultura como política. 
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Há uma exceção pioneira. Eis como três de nossos buscadores de origens 

falam a seu respeito, um deles duas vezes. 

 

Oscar Jara - 1 

 

b) Creo que preguntarse por el CUANDO surgió la EP, nos lleva a 

preguntarnos CÓMO surgió y por lo tanto, y más importante, POR QUÉ 

surgió con ese nombre. Creo que allí, una vez más se trenzan los vínculos 

entre los procesos político-pedagógicos y pedagógico-políticos que se 

vivieron en los 60 y 70.  Por algo se llamaba "Movimiento de Cultura 

POPULAR"; "Centros POPULARES de Cultura" y es que creo (intuyo) que 

por entonces ya estaba presente el concepto de construcción de 

Movimientos POPULARES, como movimientos de resistencia y de 

transformación; movimientos revolucionarios. Articular esas partes de la 

trenza, creo que es la tarea que se nos plantea. 

 

Oscar Jara - 2 

 

Querido Carlos...  

 

Yo sigo aquí con mi pesquisa y te comparto mi reciente hallazgo: Proviene 

de Osmar Fávero y varios documentos en que hace referencia a la 

CEPLAR: "Campaña de Educación Popular de Paraíba", enero 1962...   

Por lo que veo, es la primera referencia que encuentro con el nombre 

"Educación Popular".. hasta ahora... 

 

Te pongo lo que dice: 

 

Maio 1960 MCP - Movimento de Cultura Popular, criado inicialmente no 

Recife, depois estendido a várias outras cidades do interior de Pernambuco, 

quando Arraes era respectivamente prefeito da Capital depois governador 

do Estado. 

Fev. 1961 - Campanha “De pé no chão também se aprende a ler", criada 

em Natal, na gestão de Djalma Maranhão na Prefeitura Municipal. 
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Mar. 1961 MEB - Movimento de Educação de Base, criado pela CNBB - 

Conferência Nacional de Bispos do Brasil, com o apoio da Presidência da 

República. Mar. 1961 CPC - Centro Popular de Cultura, criado por Carlos 

Estevam Martins, Oduvaldo Viana Filho e Leon Hirzman, na UNE - União 

Nacional dos Estudantes - e difundido por todo o Brasil pelas UNE Volantes 

de 1962 a 1963. 

Jan. 1962 - Primeiras experiências de alfabetização e conscientização de 

adultos, feitas por Paulo Freire no MCP (Centro Dona Olegarinha); logo 

depois, início de sua sistematização no Serviço de Extensão Cultural da 

então Universidade do Recife. Jan. 

 

1962 CEPLAR – Campanha de Educação Popular da Paraíba -  criada por 

profissionais recém-reformados, oriundos da JUC - Juventude Universitária 

Católica e por estudantes.   

 

... más adelante dice:  

 

A reflexão sobre essas primeiras ações, levou o grupo de universitários a se 

preocupar com a formação de uma entidade que tivesse seus objetivos 

voltados para a educação popular e desse oportunidade aos próprios 

beneficiários para que participassem ativamente na realização das 

experiências. Para a efetivação dessa proposta procuraram o apoio do que 

denominaram de "forças vivas" da cidade, ou seja: o Governo do Estado, a 

Prefeitura Municipal, a Arquidiocese, a Associação Paraibana de Imprensa, 

associações de bairro da Ilha do Bispo, sociedades beneficentes, clubes de 

mães e associações profissionais e desportivas. O Governo do Estado foi o 

primeiro a aceitar a ideia, decidindo-se então pela criação da Campanha de 

Educação Popular - CEPLAR. Como contribuição inicial, o Governo colocou 

à disposição da CEPLAR dois dos estudantes universitários do grupo inicial 

que eram funcionários do Estado e dez professoras primárias para atuarem 

no Grupo Escolar Raul Machado. Forneceu ainda bolsas de estudo para 

que duas pessoas da Campanha fossem conhecer de perto as experiências 

do Movimento de Cultura Popular - MCP, no Recife, que influenciava 

significativamente as outras iniciativas na época. O primeiro estatuto da 

CEPLAR, publicado no Diário Oficial da Paraíba em 13.1.62, quando era 
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Secretário Geral José Rodrigues Lustosa, definiu-a como uma sociedade 

civil, sem fins lucrativos, com sede em João Pessoa, número ilimitado de 

sócios e duração indeterminada. Sua finalidade seria educativa e cultural, a 

ser alcançada através dos seguintes objetivos: 1º promover e Incentivar, 

com a ajuda de particulares e dos poderes públicos, a educação de 

crianças e adultos; 2º atender ao objetivo fundamental da educação que é o 

de desenvolver plenamente todas as virtualidades do ser humano, através 

de educação Integral de base comunitária, que assegure, também, de 

acordo com a Constituição e as leis vigentes, o ensino religioso facultativo; 

3º proporcionar a elevação do nível cultural do povo, preparando-o para a 

vida e para o trabalho; 4º colaborar para a melhor ia do nível material do 

povo através de educação especializada; 5º formar quadros destinados a 

Interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura 

popular. 

 

etc... 

 

Referencia: FÁVERO, Osmar & JUNIOR, Everaldo Ferreira Soares. 

CEPLAR – Campanha de Educação Popular (Paraíba, 1962- 1964). In: 

Educação e Realidade. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. v.17, nº 2, jul.6 

 

Danilo Streck  

 

Carlos, obrigado por me integrar no diálogo. Também fiquei intrigado com a 

questão e hoje de manhã abri o fantástico livro do "I Encontro de 

Alfabetização e Cultura Popular" (2009) onde Osmar Fávero e Leôncio 

Soares organizam os documentos do referido encontro, em Recife, no ano 

de 1963, Além dos relatórios do CPC, do MEB, etc. tem um cadastro de 

                                                           
6.  Em anexos de sua mensagem Oscar Jara localiza- não sei se através de Osmar Fávero ou por 

conta dele preciosos documentos originais sobre a CEPLAR. Um deles é a cópia do decreto de 

fundação da CEPLAR, publicado em Diário Oficial. Em outro a sua ata de fundação. De fato, em 

movimento de cultura popular alguém a vocação de uma “educação popular” aparece de forma 

tão clara e assumida como na CEPAL da Paraíba, em 1961. 
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"organizações de alfabetização e cultura popular". O popular adjetiva teatro, 

cinema, etc., mas não a educação, com uma exceção - o CEPLAR, 

Campanha de Educação Popular da Paraíba, criada em 1961 e que, 

segundo os relatos de Osmar Fávero, teve uma importância fundamental no 

trânsito entre o cultural e o político, estando seus integrantes entre os que 

mais sofreram com o golpe de 64. Vale a pena ver a fala do Osmar 

(http://forumeja.org.br/ceplar). Ou seja, na busca já estamos em 1961.  

 

Osmar Fávero 

 

Danilo tem razão; no início dos anos de 1960 o termo chave era "cultura 

popular", do qual derivava  "teatro popular", "cinema popular", certamente 

por influência do CPC/UNE, e mais tarde veio a derivar também  "educação 

popular". É curioso a CEPLAR ser o único movimento a adotá-la. Revi os 

documentos do MEB; trabalhava-se com o conceito de educação de base, 

introduzido pela Unesco.  

E de onde vem a designação Ação Popular, criada por um grupo da JUC, 

em1962? 

De tudo que conheço de Paulo Freire,  a abordagem mais explícita que faz 

de educação popular (não sei dizer se a primeira) está no livro-entrevista 

feito com Adriano Nogueira, Teoria e prática em educação popular  (Vozes, 

1989). Infelizmente só conheço por referências os autores latino-

americanos que abordaram a educação popular.  

 

Outros sinais vindos da América Latina 

 

É provável que logo no começo dos anos sessenta CEPLAR da Paraíba 

tenha de fato sido a primeira instituição, ou o primeiro movimento de cultura popular 

a incorporar de maneira assumida e oficial o nome “educação popular” ao seu 

nome, aos seus estatutos e à sua prática, originalmente destinada à alfabetização 

de adultos. 

No entanto é preciso reconhecer que em outras paragens da América Latina 

nos mesmos primeiros “anos sessenta”, aqui e ali as duas palavras apareciam 

juntas, pelo menos por escrito. 

Eis alguns registros nas mensagens de nossa rede. 

http://forumeja.org.br/ceplar
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Baldoino Andreola, desde o Rio Grande do Sul, recorda que na França dos 

anos cinquenta já havia de parte de “cristãos engajados”, que forma de grande 

influência entre nós, militantes cristãos de Ação Católica e depois participantes de 

MCPs de vocação cristã, como o Movimento de Educação de Base, como em 

Emmanuel Mounier (um de nossos guias à distância), algo próximo à educação 

popular estava presente.  Em termos pessoais, devo lembrar que ingressei no MEB 

em dezembro de 1963 para trabalhar no Setor de Animação Popular, algo de 

inspiração francesa via o Senegal.  

De Baldoino Andreola 

No meu estagio de um mês na Biblioteca Mounier, em Châtenay-Malabry, 

em 1983, encontrei coisas muito interessantes, sobretudo de conferências 

radiofônicas de Mounier, sobre atividades e projetos de Educação Popular 

na França. Eu dedico três páginas de minha tese de doutorado (p. 140-

143), ao tema, sob o título "Éducation Populaire et Culture populaire". 

Também em Mounier, como aqui no Brasil, as duas estão intimamente 

ligadas.  

 

 

De Norma Michi 

 

Le comentaba dos datos: 

Una revista argentina de principios de la década del 60 que se llamaba 

Educación Popular que defendía la escuela pública de tradición un poco 

sarmientina. Podemos rastrear algo más si les parece. 

El otro venìa de una compañera  -Natalia Baraldo- que había encontrado en 

su investigación unos materiales que tenían en su denominación 

"Educación Popular". Volví a consultarle y me respondió lo que viene 

debajo. 

"qué lindos esos intercambios y que se estén convocando "memorias" de 

aquellas prácticas.  

Sobre los "Cuadernos de Educación Popular" (CEP) a los que me refiero en 

la tesis, son aquellos que elaboraron Marta Harnecker y Gabriela Uribe 

durante el gobierno de la Unidad Popular, editados por la Editorial estatal 
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Quimantú entre 1971 y 1973. En total fueron 12. Las autoras de los CEP 

son ellas, pero los autores a los que recurren para apoyar los temas son 

variados y específicos a la temática de cada cuaderno. No hay una 

fundamentación pedagógica del trabajo a realizar con ellos que esté 

sustentada en pedadogos o educadores populares u otros autores 

específicos. Adjunto fotos de 2 tapas de los CEP, seguramente resultarán 

familiares! 

Por otra parte está el trabajo sobre Concientización de otra chilena que 

estuvo cerca de Freire en su etapa en Chile, Marcela Gajardo, pero es una 

sistematización posterior sobre el origen del "modelo" y sus devenires.  

 

De Marco Raul Mejia 

 

Oscar recuerda como los Jesuitas a partir de la carta de Río montaron los 

centros de investigación y acción social CIAS, que muchos tomaron la 

Educación Popular, personalmente. En el de Colombia trabajaba en el 

equipo de formación y Educación Popular, que hicimos en los 70 un largo 

trabajo, con el movimiento campesino,y otros movimientos sociales 

populares  y se trabajaban con materiales de EP, tanto, que por el nombre. 

que  se relaciona a la agencia Norteamericana, el centro cambia de Nombre 

y se va a llamar Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, 

nombre  que conserva todavia. 

 

Devo concluir esta pequena série de depoimentos lembrando que uma 

pesquisa mais a fundo e envolvendo outros educadores, outras instituições e outros 

“momentos dos sessenta” em toda a América Latina, por certo levantará muito mais 

“fatos e feitos pioneiros” envolvendo a prática e até mesmo a assinatura: “educação 

popular” entre nós. Que nossa resenha finalize neste tópico com o depoimento de 

Eymard Vasconcelos, um médico e educador popular já dos anos setenta. 

Coincidentemente ele começou sua vida profissional na Paraíba, onde resida até 

hoje. 

Sou de uma segunda geração da EP. Quando cheguei em 1978 no interior 

da Paraíba, o nome Educação Popular já era bem usado. Como você diz, 

esta passagem deve ter ocorrido no final da década de 60 e início da de 70. 

Mas notei uma mudança importante depois. Antes Educação Popular era 
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percebida mais como um jeito de fazer ações educativas e políticas. Apesar 

dos primeiros escritos de Paulo Freire (como você bem mostrou) já 

apontarem para uma concepção teórica mais ampla, com bases filosóficas 

e epistemológicas, isto não era muito percebido. Minha impressão é que 

apenas no final dos anos 90, vai ficando bem claro socialmente que a 

Educação Popular era também uma teoria bem estruturada com uma leitura 

da realidade, um projeto político, uma metodologia, uma epistemologia e 

uma tradição de práticas. Tudo bem articulado entre si.   

Tenho um irmão, Eduardo Mourão, que trabalhou com práticas bem 

avançadas de EP no início da década de 1970. Virou professor doutor da 

UFRJ, voltado para as ciências políticas e a saúde mental. Quando eu dizia 

que a EP era uma concepção teórica, ele não me levava a sério. Quando foi 

fazer pós-doutorado em Londres sobre empoderamento em saúde mental, 

ele se assustou quando seus professores lhe mandaram ler Paulo Freire e 

se referiam à sua produção como uma concepção teórica fundamental. 

Lembro ainda na ANPED, na época em que Paulo Freire já tinha voltado do 

exílio e eu, em meados da década de 90, propus convidá-lo para uma 

palestra e uma homenagem. Houve muitas resistências, inclusive dentro do 

GT de Educação Popular. Como se ele fosse mais um militante do que um 

teórico. Ele nunca foi convidado para a ANPED. Agora, seu nome ganhou 

legitimidade acadêmica. Esta é uma revolta que guardo em minhas 

memórias. 

 

 

De retorno a tempos e lugares em que a educação popular era praticada, mas 

não “assinada” 

 

Osmar Fávero reuniu em um livro histórico os primitivos escritos da primeira 

equipe de trabalho de Paulo Freire, naquilo que mais tarde veio a ser chamado de... 

“educação popular”. O título do livro, publicado no Rio de Janeiro em 1982, já é 

bastante indicador: Cultura Popular Educação Popular – memória dos anos 

sessenta. Notemos que as duas expressões aparecem juntas no título do livro, sem 

um “e” entre elas que as separe e aproxime.  

No entanto, poderia causar espanto o fato de que no “sumário” que lista os 

documentos vindos quase todos dos anos 60 e, em maioria, anteriores a 1964 - o 
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ano da eclosão da ditadura militar no Brasil e do exílio de Paulo Freire ao lado de 

um sem número de outros militantes das “causas populares” - em nenhum dos 

títulos de documentos e artigos de então o nome “educação popular” estará 

presente.  

O livro-documento é dividido em seis partes, e todos os oito documentos da 

parte: “ideias geradoras” mencionam a “cultura popular”. Exemplos: AP/Cultura 

Popular7; A questão da Cultura Popular; CPC da UNE/ Manifesto de 19628; CPC de 

Belo Horizonte – O que é Cultura Popular. 

Um dos conjuntos do livro envolve os primeiros artigos publicados pela equipe 

pioneira de Paulo Freire. Os documentos originais estão na parte: “Sistema Paulo 

Freire” e são os seguintes os seus títulos: Conscientização e alfabetização: uma 

nova visão do processo, escrito por Paulo Freire; Fundamentação teórica do 

Sistema Paulo Freire de Educação, escrito por Jarbas Maciel; Educação de adultos 

e unificação da cultura, escrito por Jomard Muniz de Brito; Conscientização e 

alfabetização: uma visão prática do Sistema Paulo Freire, escrito por Aurenice 

Cardoso. Neste último artigo o “Método Paulo Freire de Alfabetização” é descrito em 

detalhes. 

Chamo de passagem a atenção de quem me leia a uma dupla vinculação de 

Paulo Freire. Algo, de resto, bastante comum entre “militantes da cultura popular” 

nos anos 60. Ele estava profissionalmente vinculado a uma instituição 

governamental, a Universidade do Recife, e trabalhava no seu Serviço de Extensão 

Comunitária. Mas ele se reconhecia como um integrante e militante dos Movimentos 

de Cultura Popular. No presente artigo ele reconhece que 

 

Foram as nossas mais recentes experiências de, há dois anos no 

Movimento de Cultura Popular do Recife, que nos levaram ao 

amadurecimento de posições e convicções que vínhamos tendo e 

                                                           
7. AP é a sigla de Ação Popular, o braço político saído da Ação Católica e que, fundado pouco antes da chegada dos 

governos militares, tornou-se um movimento clandestino e fortemente reprimido pelos militares. 

8. CPC é a sigla de Centro Popular de Cultura, os centros que realizavam ações populares, envolvendo música, 

cinema, teatro, literatura e também a alfabetização de adultos. Eram associadas aos MCPs – Movimentos de Cultura 

Popular. Recordemos de novo o Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular de janeiro de 1963, organizado 

por Paulo Freire e seus companheiros. 
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alimentando, quando, jovens ainda, iniciamos os nossos contatos 

com proletários e subproletários, como educador9”.  

 

Mas tarde, e meses antes do golpe militar no Brasil, Paulo Freire e sua 

primeira equipe foram convidados pelo Ministério da Educação para colocarem em 

ação uma grande “Campanha de Alfabetização” em todo o Brasil. 

O documento escrito por Paulo Freire é o mais denso e filosófico dentre os 

quatro da equipe pioneira. Ele se baseia em autores como Karl Jaspers e Gabriel 

Marcel, pensadores que uma leitura marxista chamaria de “idealistas”. Pensadores 

entre Marx e Gramsci irão aparecer de Pedagogia do oprimido em diante, sem que 

Paulo abandone a hábito de transitar com liberdade entre pessoas das mais 

diversas tendências. No presente artigo a palavra “educação” associa-se à situação 

de “trânsito” de um modelo de sociedade para outro, e vem escrita pela primeira vez 

no seguinte parágrafo.  

 

A educação, por isso, no trânsito em que vivemos, se faz uma 

tarefa altamente importante. A sua instrumentalidade decorrerá 

sobretudo da capacidade que tenhamos de nos integrar como o 

trânsito mesmo. Dependerá de distinguirmos lucidamente – no 

trânsito – o que esteja nele, mas não seja dele, do que, estando 

nele, seja realmente dele10. 

 

Páginas adiante pela primeira vez a palavra “educação” aparecerá 

acompanhada de um qualificador. Vejamos como. 

 

De sua posição inicial de intransitivação da consciência, 

característica da imersão em que estava, (o povo) passou, na 

emersão que fez, para um novo estágio – o da transitivação 

ingênua. Da transitivação ingênua, não involuindo para o estágio 

anterior, ou se promoverá para a transitivação critica ou se 

distorcerá para a fanática. 

                                                           
9. Na página 111. 

10. Está na página 103 do livro organizado por Osmar Fávero e o grifo na palavra dele é de Paulo Freire. 
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Parece-nos que esse é hoje, no trânsito brasileiro, um dos mais 

fortes desafios a cientistas sociais, a homens públicos, a religiosos, 

a educadores. 

A inserção a que nos referimos resultará na promoção da 

transitivação ingênua para a crítica. 

Daí a necessidade de uma educação altamente criticizadora. De 

métodos educativos ativos. 

Por isso mesmo, a educação de que precisamos, em face dos 

aspectos aqui apontados e de outros implícitos nas várias 

contradições que caracterizam o trânsito brasileiro, há de ser a que 

liberte pela conscientização. Nunca a que ainda mantemos em 

antinomia com o novo clima cultural – a que domestica e acomoda. 

A que comunica e não a que faz comunicados11. 

 

A “IIª Parte” do depoimento de Paulo Freire é dedicada a propor e pensar o 

modelo de educação estabelecido no Sistema Paulo Freire de Educação. A proposta 

de tal Sistema é apresentada no artigo de Jarbas Maciel12. 

Em um momento do artigo a CEPLAR é lembrada como sendo um movimento 

assessorado pela equipe de Paulo Freire. 

 

Por outro lado antes mesmo desta fase, preparamos um grupo de 

jovens que compõem a Campanha de Educação Popular de João 

Pessoa, Paraíba, que, aplicando naquela cidade o método, 

conseguiram os mesmos resultados. 

 

Ora, no segundo artigo dos quatro da equipe, Jarbas Maciel apresenta o 

Sistema Paulo Freire de Educação. Devo relembrar aqui o fato de que, ainda sem 

utilizar a expressão “educação popular”, a equipe do SEC propõe como uma das 

                                                           
11. Está nas páginas 110 e 111. A palavra “povo” entre parênteses é minha, pois ela vem do parágrafo precedente e sem 

ela o seguinte poderia ficar sem sentido. 

12.  Escrevi um longo artigo em que depois de descrever o que foram as propostas pioneiras de Cultura Popular no 

Brasil, reporto-me ao texto de Jarbas Maciel para lembrar a quem me leia que ao contrário do que imaginam muitos, a 

equipe pioneira da SEC não propôs apenas um “método de alfabetização”, mas todo um sistema de educação, de que o 

„método era apenas um instrumento. Ver: Paulo Freire - cultura, educação e universidade, indicado na bibliografia ao 

final. 
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etapas essenciais do “Sistema” a criação de uma “universidade popular”. No 

parágrafo a seguir a educação irá aparecer junto a qualificadores correntes na 

época, e ainda sem o teor de radicalidade de escritos posteriores.  

 

A alfabetização deveria ser – e é – um elo de uma cadeia extensa 

de etapas, não mais de um método para alfabetizar, mas de um 

sistema de educação integral e fundamental. Vimos surgir, assim, 

ao lado do Método Paulo Freire de Alfabetização de Adultos, o 

Sistema Paulo Freire de Educação, cujas sucessivas etapas – com 

exceção da atual etapa de alfabetização de adultos – começam já 

agora a ser formuladas e, algumas delas, aplicadas 

experimentalmente, desembocando com toda a tranquilidade numa 

autêntica e coerente Universidade Popular13. 

 

Trago aqui um momento em geral tornado opaco pela maioria dos estudiosos 

dos primeiros tempos da educação popular no Brasil. Ele nos vem a partir do 

depoimento de Jarbas Maciel, ao apresentar pela primeira vez o Sistema Paulo 

Freire de Educação. oi tardia em Paulo Freire e sua primeira equipe. Foi até certo 

ponto tardia uma leitura sistemática de diferentes autores dialéticos e 

revolucionários, entre Marx, Lenin (citado por Jarbas Maciel em uma nota de rodapé 

no presente artigo), Gramsci e marxistas latino-americanos e brasileiros.  De outra 

parte, uma aproximação posterior, sobretudo a leituras de Marx e Gramsci – 

também muito usual entre nós, “militantes cristãos de esquerda” - não significou 

uma adesão a uma ação política segundo as propostas e o estilo de militantes e dos 

movimentos revolucionários comunistas.  

Assim, de uma forma algo surpreendente, Jarbas Maciel – acredito que com a 

aprovação de Paulo Freire – faz uma confissão de fé até mesmo mais explícita do 

que a que aqui e ali acompanhava os documentos do Movimento de Educação de 

Base, uma instituição confessional, católica e resultante de um acordo entre o 

Governo Federal e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vejamos o que 

escreve Jarbas Maciel. 

 

                                                           
13. Na página 130. Todas as palavras grifadas são de Jarbas Maciel. 
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Dado que a democratização depende, como todo fenômeno 

cultural, da comunicação, e que esta, por sua vez, admite graus, é 

válido perguntar se aquela também admite graus. 

A democratização da cultura, de fato admite graus. 

O grau máximo de democratização é o Cristianismo. Daí o seu 

caráter essencialmente revolucionário. Deve partir daí a verdadeira 

práxis cristã. 

O homem, diante da natureza, que ele conhece, está inserido na 

posição de sujeito. Mas, como vimos, está diante também de outros 

homens – isto é, de outros tantos sujeitos – com os quais está em 

relação, com os quais se intercomunica e, acrescentemos agora, 

com os quais deve, para isso, amar. É este o significado 

antropológico do “amai-vos uns aos outros”, do Cristo14. 

  

Bem mais adiante retomo este tema através de uma longa passagem de Paulo 

Freire em uma entrevista. Tal como em outros diferentes documentos dos anos 60, é 

através da cultura e é em nome de uma transformação democratizadora da cultura, 

por meio de um trabalho de teor político emancipador, realizado como Cultura 

Popular (com iniciais em maiúsculas), que deveria ser encontrado o tempo e o lugar 

para uma ação pedagógica integral, ativa, conscientizadora, emancipadora, mais 

adiante qualificada como libertadora e, mais tarde ainda, como popular. É como e 

através da cultura que a educação atua. Será, portanto, através de uma “nova 

cultura” e em seu nome que uma “outra educação” deverá ser realizada. 

 

A relação entre educação e cultura popular salta clara, também à 

luz desta análise. 

O homem, “fazendo” cultura, comunica e transmite conhecimento 

de geração a geração. Radica aí, precisamente, o caráter 

ideológico fundamental de todo processo educativo. 

Podemos definir, então, educação em termos de nossas análises 

anteriores: a instrumentalização do homem, pela democratização 

da cultura. 

... 
                                                           
14. Está na página 137. Os grifos são do autor. 
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O homem, instrumentalizado pela educação, está apto a continuar 

a educar-se a si mesmo e por si mesmo, no contato com a cultura e 

com os outros homens, aprendendo a conduzir-se a si mesmo, a 

ser sujeito de si mesmo, a desalienar-se enfim15. 

 

Ao buscar um nome para uma “nova educação”, Jomard Muniz de Brito coloca 

entre aspas uma “educação de massas”, e explica em uma nota de rodapé que 

toma a expressão “no sentido que Karl Mannheim atribui, no seu livro Diagnóstico 

de nosso tempo16. Noto que na mesma direção de Paulo Freire e de outros 

educadores militantes dos movimentos de cultura popular, em seu artigo estará 

presente uma oposição-convergente entre saberes do povo e saberes eruditos, 

acadêmicos ou não. Isto em anos em que, relembro, tanto Paulo quanto os seus 

companheiros educadores não eram ainda leitores usuais de Antônio Gramsci. 

Jomard chega a afirmar que uma educação dirigida a camponeses e a proletários 

pouco teria o que ensinar e apenas poderia dialogar com aqueles que aprendem 

com suas vidas na “escola do mundo”.  

Este pode ser o momento de relembrarmos que em alguns documentos dos 

primeiros cinco anos da década dos sessenta, a cultura popular ora é escrita com 

iniciais minúsculas, traduzindo como cultura popular aquela que é tradicionalmente 

própria do “povo”, das “massas”, dos “oprimidos”, ora é escrita com iniciais 

maiúsculas, traduzindo como Cultura Popular a nova cultura contra hegemônica 

gerada pelo diálogo entre os saberes próprios do povo, e os saberes trazidos a ele 

através de uma educação colocada a serviço do povo e aberta a “saber e atuar, 

intervir e participar: educação de adultos em sentido de criação, „educação cultural” 
17. 

Conscientização e alfabetização – uma visão prática do sistema Paulo Freire, 

de Aurenice Cardoso, encerra a coletânea da primeira equipe do SEC da 

Universidade do Recife. O que está sendo proposto em seu depoimento é um novo 

“sistema de educação”. Ele leva o nome de seu autor principal, e tal como nos 

outros três artigos fundadores não existe nele a expressão “educação popular”, 

embora em todos os quatro sejam evidentes os fundamentos do que mais tarde veio 

                                                           
15.  Página 144. Grifos do autor. 
16. Página 149. A nota de rodapé é a de número 4.  
17. Página 152. A expressão “educação cultural” será rara mesmo nos documentos originais dos movimentos de cultura 

popular. 
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a nominar esta teoria-e-prática de educação. Em uma passagem de seu artigo 

sobre o “método de alfabetização”, Aurenice Cardoso defende que aquilo que a 

equipe do SEC está propondo é, afinal, algo pedagógica e culturalmente situado 

além dos apenas “métodos ativos” então difundidos por todo o mundo, e chegados à 

América Latina, sobretudo através de educadores europeus e norte-americanos. 

 

Entendemos, consequentemente, que para um sistema ser 

classificado orgânico, deva, além da organicidade interna, travar 

relações com a contextura histórico-cultural. 

Esta relação dialética permite que o sistema, na medida em que se 

enriquece com as modificações processadas no próprio contexto, 

se renove. 

Investigações desta natureza levam o Prof. Paulo Freire a elaborar 

não só um método ativo, mas um sistema de educação de adultos, 

que leva os analfabetos não só a se alfabetizar, mas a ganhar 

consciência de sua responsabilidade social e política. O sistema 

proporciona ao homem muito mais do que o simples alfabetizar, 

pois através da discussão de problemas locais, regionais e 

nacionais, torna-o crítico e o leva posteriormente a se conscientizar 

e a se politizar18. 

 

O Movimento de Educação de Base e o básico em sua educação 

 

Até aqui realizei uma pesquisa sumária entre os quatro artigos “fundadores” de 

Paulo Freire e de sua primeira equipe de educadores no Nordeste do Brasil. 

Talvez dentre todos os dos anos 60, o movimento de cultura popular e de 

alfabetização e de educação de adultos mais difundido no Brasil, mais presente 

junto a comunidades populares – sobretudo do mundo rural – e mais 

persistentemente durador tenha sido o Movimento de Educação de Base. Sendo 

desde a sua origem um movimento confessionalmente católico, o MEB acompanha 

– com dificuldades diante de seu conselho diretor, constituído por bispos - desde o 

seu início uma vocação popular e francamente emancipatória. Sobre o MEB 

                                                           
18.  Página 162. Grifos da autora. 
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investirão repressivamente a partir de 1964 tanto os agentes de controle do governo 

militar quanto os da própria igreja católica. 

A equipe de Paulo Freire estabelece um “sistema de educação” e, mais tarde, 

uma “pedagogia”, com um primeiro nome que consagra o seu idealizador: “do 

oprimido”. Pedagogia contestadora a que depois seguirá uma sucessão de outras 

que a complementam e atualizam: “da esperança”, “da autonomia”, “da indignação”. 

Em uma direção próxima o MEB surge com a proposta de uma educação... “de 

base”.  

Já em um dos seus primeiros documentos a tradicional ideia do que seja “de 

base”, como o essencial para a materialidade de uma vida humana razoavelmente 

adequada e digna (moradia, saúde, alimentação, educação, transporte, 

comunicação, previdência, etc.), é estendida a uma dimensão não apenas 

materialmente social, mas socialmente política. E é nesta direção que sem ainda 

adjetivar-se como “popular” uma educação de base se assume como também 

“integral”.  

Comumente, se entende por educação de base aquela que 

proporciona os conhecimentos mínimos para se levar uma vida 

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 na sua eminente dignidade de 

pessoa. Daí decorre, como condição primeira, o direito de viver 

humanamente. 

... 

Se a educação de base pretende dar os conhecimentos mínimos 

para se viver humanamente, ela não se afirma somente como a 

educação inicial, mas parte do fundamento último, portanto, 

princípio primeiro daquilo que torna a própria vida, humana, ou 

seja, parte do que é mais radical: a própria exigência da pessoa 

humana de se humanizar. 

... 



28 
 

Finalmente, poderíamos definir a educação de base integra como o 

processo que visa à formação do que primeiro no homem, 

enquanto princípio de um todo tomado em sua globalidade19. 

 

 E logo após esta definição de uma educação de base “radical”, o tópico 

seguinte no texto de estudo de Raul Landin vem com este título: “conscientização”.  

E no tópico final, aquele que une “educação e conscientização” podemos encontrar 

algo em que a presença de Paulo Freire é bastante visível. 

 

Ora, a educação de base é aquela que visa formar a pessoa 

humana, princípio e fundamento da própria educação, decorre, 

pois, como consequência da valorização da pessoa, o dever de 

exigir um mundo humano20. 

 

Ao lado de um trabalho de alfabetização e de educação de adultos, sobretudo 

através de escolas radiofônicas, o Movimento de Educação de Base gera 

programas de intercâmbio direto com comunidades e com movimentos 

camponeses. É então criado desde 1962 um setor de Animação Popular (expressão 

e experiência, vimos, trazidas do Senegal através do movimento Peuple et Culture) 

e são realizadas alguns ensaios de trocas de saberes e de valores e criações 

culturais em encontros diretos com comunidades e lideranças populares. 

Entendia-se então que o “processo de animação popular”, como uma forma de 

mobilização comunitária para além das propostas originárias da Organização das 

Nações Unidas (“Desenvolvimento e Organização de Comunidades”– DOC) deveria 

partir da própria comunidade, cabendo aos educadores do MEB apenas o apoio e a 

assessoria no acontecer das atividades locais. Trago este registro porquanto é nesta 

iniciativa do MEB que em um dos seus primeiros momentos a palavra “popular” 

surge explicitamente associada a alguma forma de ação originada de movimentos 

de cultura popular. 

                                                           
19 Raul Landin Filho, Educação e conscientização (texto de estudo, preparado em outubro de 1963), primeiro artigo da 

parte dedicada ao Movimento de Educação de Base no livro já mencionado e coordenado por Osmar Fávero. Página 

177.  
20.Página 180. Um crescendo de “conscientização politizadora” como fundamento da educação de base no MEB e de 

uma consequente radicalização de seu trabalho pedagógico gerou dilemas também crescentes junto a setores 

conservadores da Igreja Católica onde o MEB atuava, sobretudo no Nordeste do Brasil. 
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Animação Popular é um processo de estruturação de comunidades, 

progressivamente assumido por seus próprios membros, a partir de 

seus elementos de liderança. A comunidade organiza-se como 

consequência da descoberta de seus valores, recursos e suas 

necessidades, em busca da superação de seus problemas e no 

sentido da formação de seus membros como sujeitos. 

A Animação Popular é uma tarefa da comunidade. Faz-se através 

da transformação de um conjunto de indivíduos, que vivem juntos, 

em uma interação de pessoas que pensam, planejam e agem em 

comum, buscando atender a todos como membros da 

comunidade21. 

 

Da Cultura Popular à Educação Popular 

 

Deixemos o Movimento de Educação de Base por agora. E antes de 

deixarmos também o livro organizado por Osmar Fávero e que nos acompanhou até 

aqui, quero trazer uma passagem do Relatório da Comissão de Alfabetização, parte 

do extenso documento: Resoluções do Iº Encontro Nacional de Alfabetização e 

Cultura Popular, celebrado em Pernambuco, em setembro de 1963. E o trago até 

aqui para que se note como na ausência ainda das palavras “educação popular”, a 

alfabetização é associada diretamente á Cultura Popular, como um dos seus eixos 

de ação, tal como teatro, a literatura, a música e outras vocações culturais22. 

 

Dentro desse contexto, a alfabetização é, legitimamente, uma 

forma de cultura popular. O trabalho de alfabetização deve, 

portanto, pautar-se de uma interação cada vez maior com o povo; 

deve procurar uma identificação tão completa quanto possível com 

a comunidade onde atua, deve procurar um diálogo crítico que não 

se fará somente entre o alfabetizador e o alfabetizando, mas 

principalmente entre este último, propiciando um processo de 

                                                           
21. MEB/Animação Popular, sem indicação de autor. Na página 205 do livro organizado por Osmar Fávero 

22. Importante recordar que ao lado de Paulo Freire, outro ativista pernambucano é igualmente um integrante essencial 

dos movimentos de cultura popular. Augusto Boal, teatrólogo, cria também no início dos anos sessenta e antes mesmo 

do livro Pedagogia do Oprimido o seu “Teatro do Oprimido”. Sua obra completa acaba de ser republicada no Brasil. 
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desenvolvimento cultural dinâmico. Esse trabalho não deverá ser 

eventual, mas obedecer a uma linha sistemática, a partir de uma 

perspectiva global de educação, visando uma transformação radical 

da estrutura vigente23. 

 

Pouco antes de surgir “educação popular” como uma assinatura coletiva do 

que realizam os participantes de movimentos de cultura popular mais próximos a 

atividades pedagógicas, tal como o próprio Movimento de Educação de Base, a 

palavra “popular” é bastante aberta e polissêmica. E tudo indica que segue sendo.  

“Popular” pode traduzir aquilo que, por oposição ou distanciamento do que é 

“erudito”, é algo criado e vivido por atores e autores das “camadas populares de 

uma sociedade”.  E “camadas populares” depressa vai ser ideológica e 

politicamente associado a “explorado, “marginalizado”, “oprimido”, “subalterno”, “o 

povo” e, mais adiante, a “classe popular” e seus afins: “proletariado”, “operariado”, 

“campesinato”.  

Assim é que serão ora separadas, ora opostas, uma “musica popular brasileira 

– MPB” versus uma “música erudita”. É também com este sentido que se difundem 

expressões como “saber popular”, “arte popular”, “teatro popular” (muito comum e 

variado no Nordeste do Brasil), “poesia popular”. E, vimos já, em um plano ainda 

mais amplo e abrangente: “cultura popular” ou, no plural: “culturas populares”. 

Cultura ou culturas a que se irão associar como um projeto de ação política através 

da cultura, a Cultura Popular dos MCPs e dos CPCs dos anos Sessenta. 

Notemos que na mesma medida em que “cultura popular”, compreendida 

antes como as diferentes dimensões e variações de culturas próprias do povo, 

tende a ser uma expressão que migra das ciências sociais para ações políticas de 

vocação popular e emancipatória, não foi consensual nos anos sessenta o emprego 

da expressão “educação popular”, significando a esfera ou a dimensão 

propriamente pedagógica dentre as práticas de reprodução e transmissão de 

saberes levada aos “setores populares” por educadores – professores ou não – 

vinculados a algum movimento ou centro de cultura popular.  

                                                           
23. Relatório da Comissão de Estudos sobre alfabetização – 1. Alfabetização e Cultura Popular, parte do documento: 

Resoluções do Iº Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, celebrado ente 15 e 21 de setembro de 1963, 

no Recife, em Pernambuco. Páginas 139 e 140. 
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  Ainda em uma dimensão próxima, “popular” pode significar o que se cria, 

preserva, difunde, partilha e transforma em diferentes esferas e por ação de 

diversos estratos sociais no domínio da sociedade civil, por oposição ao que é 

criado e controlado diretamente por um poder de estado, ou pelo setor empresarial 

de uma sociedade.  

Este é o sentido em que entre cientistas sociais um “ritual popular” separa-se 

de um “rito de igreja”, ou de uma “cerimônia cívica” em uma mesma festa tradicional 

de uma cidade. Esta foi também a gramática com que se considerava viável e 

culturalmente válida uma “medicina popular”, por oposição a uma “medicina oficial” 

ou “acadêmica”. 

No entanto, muito embora fossem reconhecidos e ate mesmo estudados com 

interesse crescente modalidades peculiares de um “saber popular” não se associava 

de maneira consistente e ativa esses “saberes” a alternativas sistemáticas de 

formas de “endoeducação” ou de “etnoeducação”. Não foi fácil entre nós o 

reconhecer em meio a camponeses e operários aquilo que desde fins do século XIX 

antropólogos facilmente identificavam entre povos, sociedades e nações indígenas.  

Não será fácil recordar o uso da expressão “educação popular” para qualificar 

processos e sistemas autógenos de reprodução de saberes patrimoniais entre 

pessoas, círculos e comunidades camponesas até onde levávamos as nossas 

experiências de alfabetização e de educação de adultos, com uma nova e 

crescentemente radical vocação emancipatória e contra-hegemômica24.  

Retomando expressões que inclusive no campo da educação e da pedagogia 

foram empregadas por educadores inovadores em diferentes contextos da história e 

da geografia da América Latina nas primeiras décadas do século XX, uma 

“educação popular” podia ser atribuída a processos socioculturais de uma 

democratização universalizante da educação e da escola, que gratuitas, laicas e 

efetivamente democráticas, deveriam ser ofertadas “a todas as camadas (ou 

classes) da sociedade”.  

E, assim como outros campos de atuação de projetos da Cultura Popular, uma 

Educação Popular deveria ser um trabalho pedagógico colocado a serviço do povo 

através da cultura. Isto é, colocado a serviço de algo mais do que apenas a 

                                                           
24.  Em 1985, ano da grande Conferência Internacional de Educação de Adultos em Buenos Aires, Isabel Hernandez 

coordenou um livro com este título: Saber popular y educación em América Latina. Uma das instituições que 

respondem pela edição do livro-coletânea é o CEAAL. 
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regulação de sujeitos do povo, de forma eficiente, competente, produtiva e 

consumista, no mundo sob a hegemonia do poder e das gramáticas sociais do 

capital. Deveria ser algo colocado a serviço de uma contra-regulação, realizada 

como sistemas e processos de uma emancipação popular e popularmente 

estendida a toda a sociedade, através da ruptura com a cultura hegemônica do 

capital e com a sociedade que ele cria e que o reproduz.  

Ora, tal como vimos acontecer com a “educação libertadora” em Paulo Freire e 

com a “educação de base” no MEB, a junção das duas palavras, para 

intencionalmente qualificarem uma “educação popular” teria que aguardar o final os 

anos 60 e a chegada dos densos e difíceis “anos 70”. 

 

 

Alguns dados para serem lidos de passagem 

 

Dos vários documentos reunidos em Cultura popular educação popular – 

memória dos anos sessenta, e divididos entre os textos pioneiros - os que vão de 61 

a 66 - e os textos posteriores, os que vão de 67 até o começo dos anos 70, 

podemos levantar aqui uma pequena estatística de improviso. Ela será útil apenas 

para atribuir proporções ao que foi sumariamente descrito até esta página. 

Entre os documentos anteriores a 66 apenas dois trazem juntas as palavras 

“educação popular”. O primeiro dele as reúne em uma expressão então solitária, 

porque elas compõem o nome da própria instituição: CAMPANHA de Educação 

Popular [da Paraíba].[Livro de leituras e exercícios] s.l (1963) n.p., il. O outro 

aparece indicado com uma interrogação na data: “ARY, Zaíra, Uma experiência de 

educação popular: Centro de Cultura D. Olegarinha”. S1, Escola de Serviço social 

de Pernambuco, 963?, 55 pp. 

Em outra direção, a então consagrada expressão “Cultura Popular” aparecerá 

titulando ou sub-titulando vinte documentos. E eles seriam mais, se somados a 

expressões também usuais como: “cultura do povo”, “arte popular revolucionária” e 

outros. 

“Educação Popular” irá nomear documentos, inclusive livros de autoria e livros 

de coletânea de artigos, apenas entre o final dos anos 60 e os anos 70. Alguns 

livros de então receberão várias edições ao longo dos anos, o que jamais aconteceu 

com os documentos pioneiros, à exceção dos livros de Paulo Freire. 
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Vejamos exemplos, tomando apenas o caso do Brasil. Lembro que quase 

todos são livros relacionados na bibliografia do livro de Osmar Fávero.  

Educação Popular e educação de adultos – contribuição à história da 

educação no Brasil, de Vanilda Pereira Paiva, 1973. 

As atividades em educação popular, de Aída Bezerra, 1978. 

Os movimentos de educação popular no Brasil ,de Lúcio Kreutz, 1979. 

A cultura do povo, a prática de classe – poema didático sobre a cultura do 

povo e a educação popular, de Carlos Rodrigues Brandão, 1980. 

Política e educação popular – experiências de alfabetização no Brasil com o 

método Paulo Freire, de Maria Silvia Manfredi. 1981. 

Política e educação popular, Celso de Rui Beisiegel, 1982. 

Educar para transformar: educação popular – Igreja Católica – política no 

Movimento de Educação de Base, de Luiz Eduardo W. Wanderley. 1982. 

 

Fora da bibliografia do livro coordenado por Osmar Fávero, devem ser 

lembrados aqui dois livros-coletânea de forte repercussão nos anos setenta.  

A questão política da educação popular, organizado por Carlos Rodrigues 

Brandão e editado em 1980. Este livro teve oito edições. 

Perspectivas e dilemas da educação popular, coordenado por Vanilda  

Paiva.1984. 

 

Quando a educação afinal se assina... “popular” 

 

Em 1964 Paulo Freire é exilado. Entre sua estada no Chile e nos Estados 

Unidos da América ele escreve a mão o seu livro mais conhecido: Pedagogia do 

oprimido25.  Antes de sua publicação, primeiro em Espanhol e em Inglês e, somente 

anos mais tarde em Português, ele escreve Educação como prática da liberdade. 

Tanto nestes dois livros de suma importância quanto nos livros que escreverá já 

quando está em Genebra e no Departamento de Educação do Conselho Mundial de 

Igrejas, atuando sobretudo na África e junto a ex-colônias de Portugal, Paulo Freire 

                                                           
25.  No ano de 2014 o Instituto Paulo Freire e outras instituições editaram o Pedagogia do Oprimido em uma 

apresentação fac-similar, tal como escrita por Paulo Freire durante o exílio. Algumas diferenças importantes entre este 

original e os livros editados nos Estados Unidos da América, na América Latina e no Brasil, devem ser notadas. No 

livro escrito a mão estão presentes inclusive alguns esquemas desenhados por Paulo e não constantes do livro impresso. 
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utiliza com frequência “cultura popular”, e fala e escreve escrevendo os 

qualificadores de sua proposta de uma “educação libertadora” (em geral escrita 

“liberadora” em Espanhol); uma “educação problematizadora” e uma “educação 

humanizadora”. “Educação como prática da liberdade” será também lembrada. Mas 

não ainda: “educação popular”.  “Educação popular”, j á então emergente e 

difundida em toda a América Latina entre finais dos anos sessenta e começo dos 

setenta é uma expressão levada a ele, e algo que Paulo Freire em raras ocasiões 

incorpora ao seu vocabulário.  

 

Eis uma de minhas mensagens recentes de diálogo com Oscar Jara sobre 

este tema. 

 

Oscar. 

 

Uma breve lida de "passar de olhos" no seu texto já deu pra sentir que 

você descobriu dados e fatos muito mais profundos e importantes do que 

os meus. 

Será uma alegria ver esta pesquisa sendo levada em frente. 

Afinal... quando, em que documento, em que momento, através de quem 

finalmente as palavras educação e popular apareceram juntas? Como e 

quando se tornaram uma expressão universalizada, primeiro na América 

Latina e depois no Mundo. 

Como compartiram tempos e espaços com outras como: EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, EDUCAÇÃO LIBERTADORA, 

EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA, EDUCAÇÃO HUMANISTA e, agora, 

EDUCAÇÃO DO CAMPO, etc.? 

Como e quando começaram a ser associadas a outras, como EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL POPULAR? E são tantas agora! 

O que importa não é apenas uma mera pesquisa semântica, bem ao gosto 

das teses acadêmicas. Mas descobrir, no encontro e no confronto das 

palavras, o que havia por debaixo delas. 

Repare fatos curiosos no Brasil do passado e de agora. 

Paulo Freire, de fato, foi resistente a incorporar "educação popular" ao seu 

vocabulário. Um inventário em seus livros deixaria isto bem claro. 
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O MEB utilizava a expressão EDUCAÇÃO DE BASE, mas se reconhecia 

praticando EDUCAÇÃO POPULAR, veja textos de Osmar Fávero, de Luís 

Eduardo Wanderley e até os meus. 

Os intelectuais e educadores reconhecidamente marxistas lidavam com 

reservas com educação popular (mais na academia do que na base). 

Demerval Saviani, outro educador muito conhecido aqui e colega meu e 

de Paulo Freire na UNICAMP afastou-se dele e criou a sua Pedagogia 

Histórico-Crítica. 

E agora, pessoas do MST e educadores como Roseli Caldart, Gaudêncio 

Frigotto e outras e outros lançam oficialmente a EDUCAÇÃO DO CAMPO 

(inclusive com um grande dicionário) e mais do que nunca evitam 

EDUCAÇÃO POPULAR. 

Tem muito caminho pela frente quem resolver entrar por esta trilha. Que 

não seja eu, aos 75 anos. Quem sabe, você e sua equipe? Buen trabajo! 

 

Un saludo amigo, 

 

Carlos 

 

Sabemos que após qualificar a sua proposta de educação como “libertadora” e 

depois dedicar ao seu acontecer páginas de seus livros, o que Paulo Freire cria – e 

estas palavras estarão quase ausentes nos documentos da equipe pioneira - é uma 

nova “pedagogia”. E não será de pequena importância observarmos com atenção 

como ele a preserva, requalificando-a, como já lembrei aqui, de livro para livro: 

Pedagogia do oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, 

Pedagogia da Indignação e mais outras26.  

No longo capítulo de Paulo Freire no livro que eu coordenei: A questão política 

da educação popular, em suas quatro longas e detalhadas cartas aos “animadores 

de círculos de cultura de São Tomé e Príncipe”, publicada originalmente em 1974, 

ao descrever com uma exaustiva riqueza de detalhes como deveriam ser realizados 

os “círculos de cultura” em seus trabalhos conscientizadores, alfabetizadores e pós-

                                                           
26. Pedagogia da Indignação e outros já serão livros póstumos, organizados a partir de escritos inéditos de Paulo 

Freire por sua esposa, Ana Maria Freire. 
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alfabetizadores, através da ação de seus “animadores”, Paulo não utiliza nem as 

palavras pedagogia do oprimido e nem educação popular27. 

Assim, antes que surja e se difunda a expressão “educação popular”, 

encontramos entre nós, no Brasil e em toda a América Latina, as seguintes 

modalidades de vocações da educação. 

 

   Educação de Adultos (mais tarde Educação de Jovens e de Adultos) 

Educação Permanente, que tal como a anterior era patrocinada diretamente 

pela UNESCO28. 

Educação de Base – a variante pedagógica do Movimento de Educação de 

Base e que de forma crescente reconhecia uma filiação “freireana”.  

Educação Libertadora (Educação como prática da liberdade) de vocação 

freireana e criada por Paulo Freire, em oposição ao que ele denominava 

Educação Bancária29. 

 

Estamos na segunda metade dos anos 60. Os governos militares impõem ao 

Brasil um sistema ditatorial sem precedentes e a educação é uma das áreas mais 

vigiadas. Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Ernani Maria Fiori, Francisco Wefford, Marcos 

Arruda e um grande número de outros militantes de causas populares, dentro e fora 

do âmbito da cultura e da educação popular, foram presos e/ou exilados. Uma parte 

significativa deles torna-se clandestina e vincula-se a algum dos movimentos 

armados de luta contra a ditadura. Entre eles deve ser lembrada aqui a Ação 

Popular, derivada da Ação Católica e que se tornará a fração mais ativamente 

política e resistente de militantes cristãos. 

                                                           
27. As quatro cartas aos animadores de círculos de cultura de São Tomé e Príncipe, estão entre as páginas 136 e 195, 

de A questão política da educação popular.  

28. Um dos educadores da UNESCO durante os anos sessenta no Brasil foi Pierre Furter. Vinculado à proposta de 

Educação Permanente, Furter aproximou-se da equipe nordestina de Paulo Freire e foi fortemente influenciado pelas 

ideias pedagógicas então nascentes. Deixou escrito em Português um livro e no mesmo número 4 da revista Estudos 

Universitários em que são publicados os estudos pioneiros de Paulo Freire e de sua equipe, Pierre Furter escreveu o 

artigo: Alfabetização e cultura popular na politização do Nordeste brasileiro.  

29. Recomendo com insistência a leitura de um antigo e essencial artigo de Aída Bezerra, ex-educadora do MEB. Com 

o título: as atividades em educação popular ele foi publicado no Suplemento CEI n. 22 de outubro de 1978. Este artigo 

é um dos que com maior fidelidade retraça o perfil da educação popular e desenha um quadro de variantes de projetos 

de educação então vigentes no Brasil. De igual importância é o estudo de Beatriz Bebiano Costa: Para entender uma 

prática em educação popular, publicado em coedição pela Editora VOZES e pelo NOVA, em 1981. 
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Outros militantes que permanecem no Brasil vinculam-se a novos movimentos 

sociais de vocação popular, entre sindicatos nascentes sobre as cinzas dos que 

foram desarticulados pelo regime militar, e associações que pretendem levar 

adiante, ao longo dos novos e duros tempos de controle militar, as propostas 

originais dos Movimentos de Cultura Popular.  

Em 1966 uma facção de prelados conservadores controla o Conselho Diretor 

do Movimento de Educação de Base. Os educadores da “Equipe Nacional” são 

sumariamente demitidos e durante anos o MEB perderá suas características 

originais, recuperando-as em alguma medida apenas após a “abertura política” 

processada no Brasil com o trânsito da ditadura militar para uma democracia 

relativa, na aurora dos anos 80. Justamente o ano do retorno de Paulo Freire e de 

vários outros educadores-militantes exilados. 

Logo adiante estarei falando sobre o ISAL. Se agora o antecipo aqui é para 

trazer dele a sua revista Cristianismo y Sociedad. Chamo a atenção de quem me 

leia para o fato de que já em 1972, em seu número 29/30, ano X, Cristianismo y 

Sociedad publica na sessão: Documentos, uma entrevista longa com Paulo Freire 

(então no exílio e sendo entrevistado na Europa), Paulo Freire – educación para um 

despertar de la consciência. E também uma convocatória para o Primer Encuentro 

Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo.  

Em sua longa entrevista à revista Risk, e depois traduzida e incorporada a 

Cristianismo y Sociedad, Paulo Freire fala de uma “educação para a liberdade” (pg. 

76) e de uma “educação libertadora”.  

De passagem, desejo transcrever aqui duas passagens breves de sua 

entrevista. E o faço como um recorte em nosso percurso, inclusive porque sendo 

entrevistado em um contexto cristão, Paulo associa (pela primeira vez de forma 

pública, a meu ver) uma educação libertadora a uma teologia da libertação. 

 Vejamos. 

É por isso que eu falava de arqueologia do conhecimento. Ao invés 
de transferir o conhecimento atual é necessário convidar a 
consciência a assumir uma atitude ativa sem a qual é impossível 
criar conhecimento. Mas isto não está acontecendo na escola 
primária... e na universidade acontece o mesmo, o que implica uma 
mitologia da realidade, porque somente uma educação libertadora 
(em Espanhol no original a palavra é “liberadora” – CRB) 
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desmistoliza a realidade enquanto a educação domestificadora 
mitologiza a realidade, não? 30. 
Eu creio que minha atitude não pode ser a atitude de um homem 
vazio esperando ser preenchido pela palavra de Deus. Eu creio que 
se queremos escutar esta palavra é necessário para mim que eu 
esteja inserido no processo de libertação do homem. Por isto eu 
creio que a teologia deveria estar comprometida com a educação 
libertadora, e uma educação libertadora com a teologia31. 

 
Esta breve, mas eloquente passagem nos deve remeter a uma questão até 

aqui sempre deixada entre opaca e obscura. Teria sido Paulo Freire um humanista 

cristão nem sempre declarado e assumido, tal como os tantos educadores cristãos 

com quem ele dialogou durante toda a sua vida? De igual maneira, teria ele sido um 

marxista ou um “marxiano” igualmente nunca assumido, mesmo havendo dialogado 

ao longo de sua vida tanto com Marx, Lenin, Gramsci e outros pensadores 

marxistas, quanto com educadores e políticos revolucionários marxistas e 

comunistas? 

Uma antiga e hoje quase esquecida entrevista de Paulo Freire talvez constitua 

um dos momentos mais esclarecedores sobre esta questão. E ela em boa medida 

revela algo que acompanhou vidas e vocações de várias e vários de nós, militantes 

originários da Ação Católica e, depois, “cristãos da diáspora”, ou pessoas já por 

inteiro afastadas da fé e dos imaginários cristãos, na mesma medida em que eram 

(como eu mesmo) leitores costumeiros de autores e educadores marxistas. 

Em 1978 em Genebra Paulo Freire dialoga longamente com Lilia Chiappini 

Moraes Leite, da Universidade de São Paulo. O “encontro com Paulo Freire” foi 

publicado entre as páginas 47 e 75 da revista Educação e Sociedade nº 3, de 1979. 

Transcrevo aqui toda a parte final da entrevista pelo que ela contem de 

pessoalmente revelador. 

L. (Lígia) – No fundo eu quero te perguntar até que ponto hoje você 

é mais marxista do que era na época de Pedagogia do Oprimido. 

                                                           
30
 � Está na página 82 de Cristianismo y Sociedad. Deixei a tradução pouco usual em Português “desmitoliza” e 

“mitologiza”, em lugar de “desmistifica” e “mistifica”, por me parecerem mais fiéis ao pensamento de Paulo. 

31
 �

 Página 83. Uma vez mais traduzi a palavra “liberadora” por “libertadora”, por saber que Paulo 

Freire em Português utilizava esta segunda palavra. Em diferentes documentos em ambas as línguas eu 

encontrei as duas palavras como sinônimas. 
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P. (Paulo) 

... 

- Talvez eu pudesse dizer, repetir o que tenho dito em certas 

entrevistas, que eu acho que expressa bem a minha experiência; é 

o seguinte: indiscutivelmente eu fui, na minha juventude, ao 

camponês e ao operário da minha cidade, movido pela minha 

opção cristã. Que eu não renego. Chegando lá, a dramaticidade 

existencial dos homens e mulheres com quem eu comecei a 

dialogar me remete a Marx. É como se os camponeses e os 

operários me tivessem dito: “Olha, Paulo. Vem cá, você conhece 

Marx?”. Eu fui a Marx por isso. E, indo a Marx, eu começo a me 

surpreender com alegria, por ter encontrado Marx entre 

camponeses e operários. Quer dizer, certo tipo de análise, como 

aquela do meu pedagogo que eu citei no começo (da entrevista – 

CRB), em que ele me chamava a atenção para as coisas materiais 

em que a sua consciência se formava e se reformava... Comecei a 

ver uma certa racionalidade original do pensamento marxista lá na 

área camponesa, de analfabetos. Então comecei a ver: puxa, esse 

cara é serio! 

Não quero dizer que eu hoje sou um “expert” em Marx, ou que eu 

sou marxista. Por uma questão até de humildade. Eu acho que é 

muito sério alguém ser marxista. É preferível dizer que eu estou 

tentando tornar-me. E a mesma coisa em relação à minha opção 

cristã. Eu sou um homem em procura de tornar-me um cristão. 

 

 

Quando antes de haver o CEAAL houve o ISAL 

 

 Ora, antes de haver o CEAAL, um outro movimento que incorporava também 

o que veio a ser a educação popular precisa ser lembrado aqui. Fruto de uma 

aliança ecumênica entre cristãos católicos e protestantes em vários países da 

América Latina criam-se no continente unidades do ISAL – Iglesia e sociedade en 

América Latina. Como parte de suas atividades, a instituição representante de ISAL 

no Brasil, o Centro Ecumênico de Informação, depois CEDI – Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação, deu início a um pequeno projeto de difusão da 
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educação popular. Ela já então tinha este nome estabelecido entre nós. Tratávamos 

de difundir em outros países da América Latina as propostas culturais e 

pedagógicas de Paulo Freire. Países livres de regimes ditatoriais e com 

representações consolidadas de agentes de pastoral (religiosos e leigos) vinculados 

a projetos emancipatórios. Setores de igrejas e movimentos cristãos associados à 

nascente Teologia da Libertação e às nascentes Comunidades Eclesiais de Base. 

 Bem mais do que os Movimentos de Cultura Popular no Brasil dos anos 

sessenta, são esses movimentos sociais de vocação popular – entre grupos de 

igreja, da universidade, de movimentos populares ou de outras pequenas 

associações de educadores-militantes laicos e extra-academia - que agora em 

praticamente toda a América Latina dos anos setenta irão cunhar e tornar 

predominante entre nós o nome, o ideário diretamente derivado das ideias 

geradoras de Paulo Freire, e o nome: “educação popular” 

Retorno ao ISAL. Uma equipe de educadores populares brasileiros - á qual eu, 

então um estudante de psicologia, me vinculo no começo de 1969 - assume a tarefa 

concreta de realizar viagens a diferentes países da América Latina com o propósito 

de reunir-se com educadores militantes ao redor da educação popular, das 

propostas de Paulo Freire, assim como de seu “método de alfabetização‟”. 

Durante os anos entre 1969 e 1972 realizamos, em duplas ou em pequenas 

equipes de três pessoas, viagens que se iniciaram com um encontro em Buenos 

Aires em um gelado julho de 1969. Como resultado de tais encontros que iam de 

diálogos ao redor da então nascente “educação popular” até pequenas aulas 

didáticas sobre “como trabalhar com o Método Paulo Freire de Alfabetização”, nós 

acolhemos a tarefa de produzir pequenos documentos de estudo. Aqui e ali eles 

eram mimeografados precariamente e compartidos entre educadores populares de 

Buenos Aires a comunidades andinas do Peru e do Equador. 

Surgiu então a ideia de que os documentos escritos originalmente por mim e 

revistos depois (severamente) por uma equipe constituída por Beatriz Bebiano 

Costa, Jether Pereira Ramalho e Elter Dias Maciel, fossem transformados em um 

livro. Assim foi feito ao longo do ano de 1972. Em uma reunião de ISAL em 

Montevidéu resolvemos que o livro seria publicado na Argentina pela Editora Tierra 

Nueva. Constatamos que seria temerário um tal livro sair com o meu nome, em 

anos de ditadura no Brasil. De comum acordo, Júlio Barreiro, um membro de nossa 

equipe, advogado militante, professor da Universidad de la República e também 

teólogo uruguaio, cedeu o seu nome para a edição do livro.  
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Ele acabou sendo publicado pela Editora Siglo XXI da Argentina em 1974, com 

um nome em que finalmente a “educação popular” é escrita com todas as letras: 

Educación Popular y processo de concientización32. Noto que a “presentación” 

escrita por Júlio Barreiro é de setembro de 1973. Finalmente, em 1980 o livro é 

publicado pela Editora VOZES, no Brasil, e eu apareço como seu tradutor do 

Espanhol. 

No entanto, de modo algum nossos escritos do final dos anos 60 e o livro 

depois publicado instauram uma “educação popular”. Eles apenas incorporam uma 

expressão já então consagrada e amplamente difundida não apenas no Brasil, mas 

em toda a América Latina e em várias outras latitudes do Mundo. 

Ora, anos mais tarde Oscar Jara desconfia que pela primeira vez a expressão 

“educação popular” teria aparecido em um livro de ampla circulação, primeiro em 

Espanhol e, depois em Português, teria sido o Educación popular y processo de 

concientización. Eis sua mensagem a respeito acompanhado de minha breve 

resposta. 

 

Finalmente, yo te podría preguntar: ¿por qué le pusiste el título al libro que 

salió con el nombre de Barreiro: " EDUCACIÓN POPULAR y proceso de 

concientización?... puede que sea el primer libro que lleva EP en el título...  

En Perú circuló un folleto en 1975: "Educación Popular: su dimensión 

política"... me dijeron que alguien lo había traducido del portugués... ¿tú 

también lo escribiste?.. 

 

Oscar 

 

De Carlos Brandão 

 

Lembro que quando em nome do CEDI fizemos aquele rosário de viagens 

pela América Latina, começando por Buenos Aires em 1969, espalhando as 

ideias de Paulo Freire, a expressão "educação popular" já era corriqueira. E 

ela está no título do livro de Júlio Barreiro. 

                                                           
32
 � Este livro foi editado na Argentina até a ocasião do golpe militar. Passou então a ser publicado pela mesma 

editora no México e, mais tarde, na Espanha. Até onde sei ele chegou à 16ª edição. Em 1978, “traduzido” para o 

Português o livro foi publicado em Portugal, com o título: Educação Popular e processo de consciencialização.   
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Assim é que o “editorial” que abre Cristianismo y Sociedade, de 1972 escreve 

isto nos seus dois primeiros parágrafos. 

 

Educação domesticadora ou Educação para a liberdade? Que lugar 

ocupa a educação em nossas atuais sociedades, que estão 

vivendo profundos processos de transformação de todas as suas 

estruturas? É um instrumento de dominação; de educação e 

perpetuação do sistema, - de controle social, em resumo -, ou a 

educação está chamada a ser um dos meios mais poderosos, não 

somente para a mobilização popular, como para a criação de novas 

sociedades? 

Tais são os problemas que tentamos abordar através desta entrega 

de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD. E o fazemos com o 

convencimento de que nos processos pré-revolucionários e 

revolucionários que vivem os nossos povos latino-americanos, 

entre as muitas formas possíveis de mobilização popular que estão 

sendo utilizadas em razão dos mesmos processos, um dos 

instrumentos mais poderosos para impulsioná-los será dado por 

uma autêntica EDUCAÇÃO POPULAR33 

 

Que caiba a quem tenha uma persistente vocação à história e até mesmo à 

arqueologia da educação, a busca criteriosa em documentos de época do talvez 

fugitivo momento inaugural em que surgirá finalmente entre nós a “educação 

popular”. E também a história de como esta palavra dupla torna-se em pouco tempo 

uma expressão usual e universalmente conhecida e consagrada.  

Imagino que uma criteriosa pesquisa documental através de uma busca a que 

apenas uma fervorosa doutoranda em educação (de preferência com bolsa de 

estudos) se lançaria, seria a procura das “palavras geradoras” que, juntas, ou umas 

após as outras, surgem nos livros, artigos, mensagens, cartas e entrevistas (e elas 

                                                           

33
 �

 Está na página 3 de Cristianismo y Sociedad, ns. 29 e 30, 1972. As palavras em maiúsculas são 

originais do texto. 
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foram inúmeras) de Paulo Freire e também de outros vários educadores latino-

americanos e também africanos de sua época34. 

Herdeira em linha direta da cultura popular, a educação popular será a 

assinatura das práticas de pedagogias emancipatórias de vocação popular a partir 

da segunda metade dos anos sessenta. Os movimentos de cultura popular 

desaparecem com a ditadura militar no Brasil, e abrem espaço ao surgimento de 

movimentos que, à diferenças dos MCPs terão a sua origem entre atores das 

classes populares. Ou serão movimentos – em boa medida de origem cristã 

militante - diretamente ligados a causas e ações populares. Através deles uma 

educação popular será até o presente momento o termo empregado para qualificar 

diferentes alternativas de ações pedagógicas de vocação política emancipatória.  

Outros qualificadores anteriores e posteriores ora serão empregados para 

diferenciar de forma específica uma modalidade de educação popular, como 

“educação de base”, “educação do campo”, “educação popular ambiental”, e ora 

serão empregadas para estender a esferas mais abrangentes e finalistas o “popular” 

da educação, como em “educação humanista” e “educação libertadora”. Creio que 

de forma algo semelhante, a “pedagogia do oprimido” trará um significado mais 

concretamente radical à sua antecedente “pedagogia crítica”, em geral escrita no 

plural.  

Uma pesquisa mais cuidadosa poderá contradizer ou confirmar a suposição de 

que a expressão “educação libertadora” permanecerá como a assinatura de Paulo 

Freire, associada à sua “pedagogia do oprimido” e às outras que a sucederão. Se 

por um momento eu me atrevesse a escrever ao estilo de Eduardo Galeano, poderia 

poetizar estas linhas lembrando que: “o horizonte é a educação libertadora, o 

caminho é a educação popular e os passos que damos são vividos com a 

pedagogia do oprimido”. Mas é o próprio Paulo Freire quem vai associar algumas 

destas palavras em uma das passagens essenciais do Pedagogia do Oprimido. 

                                                           
34.  Lembro aqui uma vez mais algo em que insisto muito. Antes mesmo depois de seu diálogo com educadores latino-

americanos, Paulo Freire foi um leitor de Franz Fanon e um atento companheiro de diálogos presenciais e por escrito 

com educadores e com políticos revolucionários da África, como Amílcar Cabral e Samora Machel.  Creio que o 

professor Baldoino Andreola, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicou algo sobre a influência de 

pensadores africanos em Paulo Freire. Trago aqui um trecho de entrevista de Baldoino Andreola para a revista 

eletrônica IHU, da UNISINOS sobre o tema.

 Para o diálogo de Freire com a África, eu me baseei, em minha tese, principalmente no 

livro Cartas à Guiné-Bissau; para o de Mounier, em seu livro L’eveil de l’Afrique Noire. Após a defesa de 

minha tese, em l985, retomei os quatro volumes das obras de Mounier, e fiz uma seleção dos textos que 

tratam do binômio “opressão/libertação”.   
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A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e 

libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os 

oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 

comprometendo-se, na práxis, com sua transformação; o segundo 

em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa 

de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em 

processo de permanente libertação35. 

 

Há um dado (ou uma suspeita) que me parece importante nesta breve 

arqueologia em busca da inscrição de um nome. No livro Primeiras palavras em 

Paulo Freire, Ivo Dichmann e Ivânio Dickmann registram nas páginas 68, 70 e 72 

passagens importantes e nem sempre lembradas de Paulo Freire. A indicação delas 

é de que elas foram extraídas da seguinte obra: Quefazer, teoria e prática em 

Educação Popular. No entanto este livro, artigo ou entrevista justamente não consta 

da bibliografia ao final do livro. E nem há qualquer sugestão sobre se seria uma 

obra menos conhecida do próprio Paulo Freire, ou se algum livro ou artigo com 

passagens suas. Se for um escrito original de Paulo Freire será o único em que 

estará escrita como título a “educação popular”. 

Importante não esquecer que dois educadores que trabalharam diretamente 

com Paulo Freire, um em Genebra e na África, e o outro no Brasil, após o seu 

retorno do exílio substituíram a expressão “educação popular” por “educação da 

práxis” em alguns de seus livros. Assim, em Marcos Arruda a proposta apresentada 

no terceiro livro de sua essencial trilogia, vem como uma “Educação para uma 

economia do amor – educação da práxis e economia solidária”. O primeiro capítulo 

de seu livro é Educação da práxis – caminho da autonomia e da solidariedade. A 

expressão “educação popular” é inteiramente substituída por “educação da práxis”, 

e os seus fundamentos primeiros – mas nem todos, e nem as suas propostas finais 

– estão baseados em leituras de Marx e de Gramsci. De igual maneira, “educador 

da práxis” substitui “educador popular”. Moacir Gadotti publica também um livro com 

este nome Educação da Práxis  

                                                           
35.  Está na página 41 de Pedagogia do Oprimido, na 37ª edição, de 2002, da Editora Paz e Terra. As palavras em 

negrito foram grafadas por mim.  
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Ora, em 1979, dez anos após a edição de Pedagogia do oprimido a revista 

Educação e sociedade, do Centro de Estudos de Educação e Sociedade da 

Universidade Estadual de Campinas, publica um número com este título: Pedagogia 

do oprimido – educação do colonizador. Muito embora os seus artigos estejam 

dedicados a um diálogo com Paulo Freire, é a expressão “educação popular” que 

aparecerá como um termo chave. 

Isto ocorre inclusive em meu artigo na revista, quando parto de uma trilogia em 

que um termo é oposto aos outros dois que se complementam: educação do 

sistema x educação popular + educação de classe.  

 

Por consequência, o lugar da prática pedagógica popular, como 

trabalho simbólico de educadores-intelectuais a serviço de 

trabalhadores-subalternos, fica um pouco atrás da prática política 

de classe e ao lado de sua educação, ou seja, do ponto de vista de 

sua prática. Para não acabar sendo apenas uma forma mais 

“avançada” de educação do sistema, a educação popular deve ser 

um modo de participação de intelectuais-educadores na educação 

de classe36. 

 

Dos anos 70 em diante a expressão Pedagogia do Oprimido estará sempre 

vinculada em linha direta a Paulo Freire. E Educação Popular tenderá, repito, a 

tornar-se a dupla palavra geradora de ideias, propostas e práticas originadas, 

também em boa medida, em Paulo Freire.  

Assim, um ano após a publicação do número 3 de Educação e Sociedade, o 

mesmo CEDES edita o seu Cadernos do CEDES ano 1, nº 1, 1980 com três artigos: 

educação popular: desafios metodológicos, de Maria Silvia Manfredi, Leila Maria da 

Silva Blass e Sônia P. Barros; A educação popular numa estratégia de educação 

permanente, de Alberto Melo, e Da educação fundamental ao fundamental na 

educação, de Carlos Rodrigues Brandão. 

Nas três décadas dos anos 70, 80 e 90, entre o exílio de Paulo Freire e suas 

experiências junto a nações africanas, o seu retorno ao Brasil e a sua morte, a 

                                                           
36. Está na página 21 do artigo “Eva viu a luta” – algumas anotações sobre a Pedagogia do Oprimido e a Educação 

do Colonizador, na revista Educação e Sociedade, nº 3 de maio de 1979. Os gritos são do texto, em que se deve notar 

uma marcante influência de Pierre Bourdieu e de Antônio Gramsci. 
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educação popular vive um largo período de vertiginosa e oscilante expansão e 

consolidação. Como os fatos e dados de todos estes anos e dessas décadas são 

bem conhecidos, quero apenas fazer referência ao que me parece mais 

significativo.  

A educação popular, a investigação-ação participativa e da teologia da 

libertação configuram possivelmente as três vizinhas teorias e práticas que, em boa 

medida originárias da América Latina, espalharam-se pelo mundo inteiro, e talvez 

por uma primeira vez representaram um aporte convergente de imaginários, ideias e 

ações que inverteram relações seculares.  

“Sulearam o mundo” - expressão cara a Paulo Freire - e convocaram 

literalmente europeus e norte-americanos a virem até aqui para dialogarem em pé 

de igualdade conosco. E até mesmo a aprenderem conosco.  

Em poucos anos povoaram e seguem povoando e renovando cenários de 

ação pedagógica através da cultura e de ação cultural através de políticas de 

emancipação popular, tanto os livros e as ideias de Paulo Freire, quanto todo um 

imenso contingente de obras escritas nos mais diferentes estilos latino-americanos, 

ao lado de relatos de experiências, de inovações efetivas no campo da educação, 

de todo um novo imaginário político a partir dos movimentos populares. Imaginários 

de não apenas a contestação teórica (ao estilo Pierre Bourdieu), mas de oferta de 

alternativas de construção solidária do conhecimento (ao estilo Orlando Fals Borda), 

assim como de recriação de modos de crer, ser e agir entre pessoas cristãs.  

E todo este acontecer de primavera ocorreu ao mesmo tempo em que boa 

parte de nossas universidades públicas permaneceram inteira ou parcialmente 

alheias à educação popular e à investigação ação participativa, com raras e 

corajosas exceções de estudantes e docentes, de pequenos grupos de pesquisa-

estudo-ação e de faculdades de educação.   

Instituições internacionais, entre a ONU e a UNESCO reconhecem na 

educação popular um aporte efetivo de grande e fecundo alcance em direção à 

realização de metas e propósitos que sempre estiveram passos adiante de suas 

próprias propostas, como no caso da educação permanente.  

Lembro que em 1982, ainda nos anos finais da ditadura militar no Chile, 

Marcela Gajardo ousou reunir educadores de vários recantos da América Latina em 

um grande e marcante Taller sobre la Teoria y la Práctica de la Educación Popular, 

sob o patrocínio (e, no caso, a proteção) de FLACSO, do PIIE e do IDRC, 

juntamente com a própria Fundação Ford. Em 1985 o CREFAL, sob patrocínio da 
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UNESCO publicou os documentos e debates do Encontro em Punta de Tralca em 

uma coletânea que marcaria época37. 

Muitos anos mais tarde, em um dos livros mais completos e atuais sobre a 

educação popular, Alfonso Torres Carrillo relaciona na bibliografia ao final de 

Educación popular – trayectória y actualidad cinquenta e um livros, artigos e outros 

documentos com o nome “educação popular”.  

Relembro que no mesmo ano em que o Governo Federal do Brasil constituiu o 

professor Paulo Freire como “patrono da educação brasileira”, a Secretaria-Geral da 

Presidência da República, através de sua Secretaria Nacional de Articulação Social 

e de seu Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã estabelecem o 

Marco Regulatório da Educação Popular para as políticas públicas.38. Voltarei a ele 

mais adiante. 

De então em diante nada parece indicar que as inovações introduzidas desde 

os movimentos de cultura popular no Brasil tenham chegado a um ponto de 

esgotamento. Ao contrario, em um mundo em que as ditaduras militares têm sido 

substituídas na América Latina e em todo o Planeta por sistemas de colonização e 

hegemonia impostas pelo difuso poder do capitalismo, diversas teorias e práticas 

que associam o adjetivo “popular” a outras palavras parecem ser tão atuais e estar 

tão presentes quanto nos anos sessenta.  

 

Um dicionário e alguns espantos 

 

Uma leitura de alguns verbetes do Dicionário Paulo Freire poderia nos 

conduzir a perguntas entre a surpresa e o espanto. E como sou cúmplice dele, pois 

sou autor de alguns verbetes, me sinto bastante á vontade para expressá-las.  

Em nome de que convicção ou esquecimento, a expressão sempre mais cara 

a Paulo Freire - educação libertadora, educação liberadora – não aparece como um 

dos verbetes de seu dicionário? Em nome de que propósito no mesmo dicionário a 

educação popular comparece com um longo e bem cuidado verbete? 

Busquemos respostas, mesmo que em rascunho.  

                                                           
37. Teoria y Práctica de la Educación Popular, compilação de Marcela Gajardo, editado por CREFAL na série 

Retablos de Papel. 

38. A escolha de Paulo Freire como Patrono da Educação Brasileira foi publicada no Diário Oficial da União em 

decreto de 16 de abril de 2012. O “Marco Regulatório” é de 2014. O último item deste estudo o abordará. 
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Logo no começo de educação, o primeiro verbete da série sobre a educação 

(e eles serão quatro), José Eustáquio Romão lembra que: 

 

Para Paulo Freire, não existe educação, mas educações, ou seja, 

formas diferentes de os seres humanos partirem do que são para o 

que querem ser. Basicamente, as várias “educações” se resumem 

a duas: uma que ele chamou de “bancária”, que torna as pessoas 

menos humanas, porque alienadas, dominadas e oprimidas; e 

outra, libertadora, que faz com que elas deixem de ser o que são 

para serem mais conscientes, mais livres e mais humanas. A 

primeira é formulada e implementada pelos(as) que têm projetos de 

dominação de outrem; a segunda deve ser desenvolvida pelos(as) 

que querem a libertação de toda a humanidade39 . 

 

Ora, se a “outra” é a educação libertadora, porque logo a seguir não existe um 

verbete longo e esclarecedor sobre como Paulo Freire a pensou, e sobre como ao 

longo do tempo ela se transformou, uma vez que no heraclitiano Paulo Freire nada 

permanece no que é, mas naquilo que está sendo para tender ao que deverá ser? 

Uma resposta poderia estar no verbete seguinte: educação bancária/educação 

humanizadora. Neste verbete Jerônimo Sartori opõe a uma educação bancária as 

três vocações de educações estabelecidas por Paulo Freire ao longo de sua obra: 

educação libertadora, educação humanizadora, educação problematizadora. No 

entanto é necessário recordarmos que, sempre resistente a falar e escrever 

educação popular, Paulo Freire reconhecia na libertação do oprimido o foco de seu 

projeto pedagógico. Assim, em termos mais radicalmente sociais e políticos era este 

o mais lembrado qualificador do que ele opunha a uma educação bancária. A meu 

ver, educação problematizadora representava uma dimensão propriamente 

pedagógica de sua proposta. Educação humanizadora a dimensão mais 

filosoficamente finalista. Uma dimensão problematizadora na educação serve 

pedagogicamente a libertar, primeiro consciências, depois, pessoas-sujeitos e, 

finalmente, sociedades e a humanidade. Assim educação libertadora representaria a 

sua vocação mais aguerridamente política, e popular e politicamente militante. 

                                                           
39. Está na página 133 do Dicionário Paulo Freire. 
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Em seu verbete sobre a educação popular Conceição Paludo busca uma 

síntese entre as duas alternativas de qualificadores. Um deles foi aquele que Paulo 

Freire cunhou desde cedo e que o acompanhou sempre: “libertadora”; o outro, 

aquele quase estranho em sua gramática e que, no entanto, uma vez consagrado e 

amplamente aceito e difundido, uniu a ele e através dele as ideias e práticas através 

das quais Paulo Freire, um educador popular e libertador, tornou-se uma pessoa 

que mereceu e segue merecendo bem mais do que um simples dicionário. 

 

Em síntese, para Freire, a expressão educação popular designa a 

educação feita com o povo, com os oprimidos, ou com as classes 

populares, a partir de uma determinada concepção de educação: a 

educação Libertadora, que é, ao mesmo tempo, gnosiológica, 

política, ética e estética (Freire, 1997). Esta educação, orientada 

para a transformação da sociedade, exige que se parta do contexto 

concreto/vivido para se chegar ao contexto teórico, o eu requer a 

curiosidade epistemológica, a rigorosidade, a criatividade, o 

diálogo, a vivência, a práxis e o protagonismo dos sujeitos (Freire, 

1995) 40. 

 

De volta às origens? 

 

Também na educação bem sabemos que aqui e ali a história gosta de dar 

suas voltas e retornar, com outros nomes e propósitos, a algumas palavras e ideias 

de “outros tempos”.  Relembro fatos. Entre os dias entre 27 e 30 de julho de 1998 

realizou-se na cidade de Luziânia, no Centro-Oeste do Brasil, uma Iª Conferência 

Nacional: por uma Educação Básica do Campo. A Conferência, patrocinada por 

instituições nacionais internacionais, entre a UNESCO, a UNICEF, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, a Universidade de Brasília e o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, instituiu uma nova “educação básica do 

campo”, por oposição direta à tradicional e oficial (pública) “educação rural”. Ora em 

seu documento final a Conferência evita a expressão “educação popular”, muito 

embora o teor de seu imaginário e de suas propostas estejam do começo ao final 

                                                           
40. Página 141 do mesmo Dicionário. Observar que é a única vez em que “Libertadora” aparece com inicial 

maiúscula. 
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empapados por palavras e ideias construídas ao longo de um pouco mais de 

cinquenta anos da educação popular.  

Paulo Freire é um educador citado de passagem em duas linhas de nota de 

rodapé. E mesmo no Documento Final da Conferência tanto a sua proposta de uma 

educação libertadora quanto a simples menção à todo o percurso da educação 

popular ao longo das décadas que antecederam a Conferência são criteriosamente 

evitados. 

De igual maneira, no essencial Dicionário da educação do Campo, coordenado 

por Roseli Caldart e outras pessoas vinculadas a movimentos populares ou ao 

mundo da universidade, as “educações” consideradas como de vocação 

emancipatória e popular aparecem nos seguintes verbetes: educação básica do 

campo; educação de jovens e adultos – EJA; educação do campo (que anos mais 

tarde substitui a “educação básica do campo”, ampliando o seu campo de ação); 

educação omnilateral; educação popular. 

Uma primeira leitura em documentos provenientes de encontros, conferências 

e escritos sobre a educação do campo deixa claro que esta proposta, surgida já 

entre os anos finais do século XX e o começo do século XXI, almeja atualizar sobre 

uma matriz claramente dialética (tanto quanto ela é dialógica na educação popular), 

fortemente classista em uma gramática revolucionária, e com fundamentos teóricos 

e metodológicos assumidamente marxistas - inclusive a partir de releituras de 

educadores comunistas do passado – a tradição latino-americana da educação 

popular.  

No entanto, por debaixo de alguns apagamentos que as próprias lógicas e 

contradições das teorias, políticas e práticas da educação se ocupam em explicar, 

todo o ideário de uma educação popular fiel aos seus ideários de origem está ainda 

presente, mesmo quando recriado, no recente projeto popular de uma educação do 

campo41.  

Tanto verbetes do Dicionário da Educação do Campo, quanto documentos 

prévios de encontros e congressos que geraram primeiro uma educação básica do 

campo e, depois, como uma nova matriz de construção popular de saberes e de 

                                                           
41. A quem interesse um aprofundamento comparativo, recomendo a leitura de verbetes cruzados de dois dicionários 

publicados em Português. O Dicionário Paulo Freire, organizado por Danilo Streck, Euclides Redin e Jaime José 

Zitkoski, publicado pela Editora e já a caminho de sua 3ª edição, e o mais recente Dicionário da Educação do Campo, 

organizado por Roseli Salete Caldart, Isabel Brasil Pereira, Paulo Alentejano e Gaudêncio Frigotto, e publicado pela 

Editora Expressão Popular em coedição com a FIOCRUZ e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 
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criação de uma educação, a educação do campo, convergem em se colocarem 

contra as “educações” de vocação hegemonicamente capitalista, assim como à 

tradicional educação rural oferecida através de escolas públicas como educação 

rural. Sem se colocarem de forma aberta em posição de crítica à educação popular 

(que tem um verbete no dicionário assinado por Conceição Paludo) uma nova e 

aguerrida educação do campo é proposta como alternativa para a articulação de 

teorias e uma nova proposta de práticas que a afirmem como uma modalidade 

contra-hegemômica e emancipatória que venha a renovar, na aurora dos anos 2000, 

a força de pensamento e o poder emancipador de ações populares que talvez ao 

longo dos anos a educação popular tenha pelo menos me parte perdido.  

Pessoalmente não concordo com esta premissa – se é que ela existe de fato – 

e considero a proposta nascente de uma educação do campo como uma alternativa 

em seu tempo da própria educação popular. Afinal, não lutemos entre nós por 

minúcias acadêmicas de palavras quando há tanto “trabalho de campo” a realizar. 

 

A educação popular... afinal “oficial” 

 

Paulo Freire e sua equipe pioneira haviam sido convidados pelo Ministério da 

Educação, a partir da experiência de Angicos, com o “Método Paulo Freire de 

Alfabetização” para implementarem uma Campanha Nacional de Alfabetização. 

Sabemos que entre o convite e o início da “Campanha” ocorreu o golpe militar no 

Brasil. Paulo Freire é um dos primeiros procurados e presos. Sabemos já que ele se 

exila com a família no Chile e entre este país e a sua breve estada nos Estados 

Unidos da América do Norte escreve Pedagogia do Oprimido. Relembro fatos 

conhecidos para lembrar também que cinquenta anos depois, o Governo Federal, 

então vinculado ao Partido dos Trabalhadores, lança um Marco de Referência da 

Educação Popular para as Políticas Públicas. Esta iniciativa governamental rara, ou 

possivelmente única na América Latina de agora, é uma iniciativa da Secretaria-

Geral da Presidência da República, através de sua Secretaria Nacional de 

Articulação Social e, em linha direta, através do seu Departamento de Educação 

Popular e Mobilização Cidadã.  

Devemos notar que a iniciativa não parte do Ministério da Educação, embora 

entre os representantes oficiais do Governo Federal haja uma pessoa do MEC. 

Dentre os representantes de universidades e da sociedade civil, há educadores de 

apenas quatro universidades: a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de 
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Pernambuco, a Universidade Federal Rural do Semiárido, e a Universidade Católica 

de Brasília. Não há representantes das duas universidades em que Paulo Freire 

trabalhou em sua volta do exílio. Também não consta da relação de participantes 

nenhum educador “dos anos sessenta” ainda vivo e ativo.  

Paulo Freire havia sido no ano anterior eleito como “Patrono da Educação 

Brasileira”. Todo o Marco de Referência está estabelecido sobre ideias e propostas 

pedagógicas de Paulo Freire. Assim é que fora o seu nome, apenas o de um outro 

educador (mas não filósofo ou cientista social) mencionado é Oscar Jara42. 

 

O regate oficial da Educação Popular (escrita com iniciais maiúsculas em todo 

o documento) é feito da seguinte maneira. 

 

A Educação Popular tem um longo percurso no Brasil, a partir de 

um conjunto de práticas e experiências que se forjaram junto às 

classes populares, no chão das fábricas, em sindicatos, nas 

comunidades de base e igrejas, nas universidades, no campo, na 

cidade e na floresta, com os mais diferentes grupos, os 

trabalhadores, especialmente em situação de pobreza, excluídos 

de seus direitos básicos, como também em experiências que se 

realizaram no âmbito da educação formal e da institucionalidade de 

governos municipais, estaduais e federal. 

Dos 50 anos da experiência de alfabetização de Angicos-RN, em 

1963, desenvolvida por Paulo Freire, aos debates atuais, muitas 

experiências, práticas e reflexões teóricas se acumularam e se 

produziram, no campo social e nos espaços institucionais, 

consolidando, além de um campo do conhecimento, uma 

perspectiva e concepção de educação emancipatória, 

profundamente ligada à realidade do povo brasileiro e da América 

Latina.   (página 4) 

                                                           
42. Eis a menção: Para Oscar Jara sistematizar é: “apropriar-se da experiência e dar conta dela, compartilhando 

com os outros o aprendido. Interpretação crítica de uma ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e 

reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram no processo, como se 

relacionaram entre si e porque o fizeram deste modo”.  A indicação do livro é: Para sistematizar experiências, 

publicado em 1996 pela Editora da Universidade Federal da Bahia. Como a cópia do Marco de Referência, obtida por 

consulta eletrônica não tem número de páginas, eu mesmo as numerei. A citação de Jara está na página 28.                                                                                                           
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Seguindo a trilha de outras iniciativas da Secretaria Nacional de Articulação 

Social o propósito do Marco de Referência é o estabelecimento de alternativas de 

diálogo e de ações conjuntas envolvendo unidades governamentais – em suas três 

esferas, no caso brasileiro – e as mais diferentes instituições da sociedade civil. Em 

todas as páginas do documento instituições representantes do mundo empresarial 

não são mencionadas. Assim, na apresentação do documento, assinada pelo 

ministro Gilberto Carvalho, desta maneira se apresenta o Marco. 

 

Este Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas 

Públicas reflete um novo momento na valorização destas práticas 

que acontecem dentro e fora do Governo Federal. Seu propósito é 

criar um conjunto de elementos que permita a identificação de 

práticas da Educação Popular nos processos das políticas públicas, 

estimulando a construção de políticas emancipatórias. Para sua 

concretização, coloca-se um desafio para todos os setores e 

agentes que promovem ações educativas em diferentes frentes e 

campos de atuação de em todas as políticas públicas. (página 4). 

 

Em seu âmbito de atuação e, acredito, enfrentando reservas do Ministério da 

Educação e, sobretudo, de boa parte das universidades públicas brasileiras - o 

Marco de Referência se apresenta como exatamente “um documento de referência”. 

Ele não decreta uma política de educação (e nem seria a competência de sua 

Secretaria), não objetiva tornar-se um “tratado sobre educação popular”, não se 

dirige com preferência a profissionais da educação, mas a educadores populares no 

sentido que resgata de Paulo Freire. E, mais do que tudo, almeja constituir-se como 

um documento que venha a “apontar referências fundamentais para a Política 

Nacional de Educação Popular”.  

E é esta “politica nacional” que o documento tenta explicitar, resgatando 

propostas freireanas da educação popular e buscando trazer esta educação-de-

movimentos-sociais para os desafios do tempo presente. 

Assim é que dirigindo-se todo o tempo a setores populares e, concretamente, 

a  pessoas, grupos e instituições a eles vinculados através dos mais diversos 

propósitos e projetos de empoderamento popular, o Marco de Referência assume 

como a tarefa de uma educação-popular-de-agora o fazer-se estar destinada a 
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“fortalecer a participação, a cidadania e a conquista de direitos no Brasil”(página 6). 

Em seu nome, oficialmente uma “Política Nacional de Educação Popular” está sob a 

coordenação governamental do Departamento de Educação Popular e Mobilização 

Cidadã, e seu propósito é fomentar uma “educação para a cidadania ativa” (página 

11). 

Não pretendo de modo algum estender-me em considerações mais densas e 

abrangentes, em um escrito que já anda bem além do número de páginas com que 

o imaginei ao começá-lo. Mas dado que estamos diante de um documento 

governamental que por uma primeira vez a nível nacional reconhece a educação 

popular, e a estabelece como algo mais do que apenas um instrumento de ação 

político-partidária, recordo que apesar de aportar avanços inegáveis diante de 

praticamente tudo o que se pensou como educação no Brasil, para ser um 

documento de educação popular fiel da primeira à última pagina ao “espirito de 

Paulo Freire”, estão ainda ausentes dele justamente alguns dos imaginários, das 

ideias e das propostas concretas. Projetos de ação cultural e práticas pedagógicas 

de vocação política em que “direitos”, “cidadania”, “emancipação” e outras palavras 

semelhantes estavam organicamente associadas a processos de transformação de 

estruturas da sociedade sem as quais, ao ver de Paulo Freire e de sua Pedagogia 

do Oprimido, avanços emancipatórios são apenas um caminhar por uma estrada 

que para no meio do caminho.  

A educação popular foi criada e se tornou uma das modalidades de pensar e 

agir através da ação pedagógica que, não esquecer, atraiu sobre seus praticantes 

repressões, mortes, torturas, prisões e exílios, justamente porque partia do princípio 

de que o seu horizonte está no “inédito viável” de transformação de pessoas que 

sejam capazes de, juntas, transformarem de forma radical e humanizadora o mundo 

social em que vivem. 

Claro, podemos imaginar que “na atual conjuntura” os passos possíveis de 

uma trajetória popular e emancipatória seriam demarcados por conquistas que 

levassem o povo e o país a passar de uma democracia passiva a uma democracia 

ativa. O que seria já um avanço bastante grande em termos de conquista de uma 

efetiva e plural cidadania. Mas acredito que em um documento que instaura uma 

política pública a partir do marco da educação popular, os passos seguintes aos 

agora “possíveis” deveriam estar pelo menos desenhados como um inédito e 

realisticamente viável horizonte de chegada.  
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Noto ainda que apesar de mencionar de passagem o Fórum Nacional de 

Educação do Campo (página 9), em momento algum o Marco de Referência dialoga 

com a proposta de uma educação do campo. Lembro o item anterior e recordo o 

teor de sua proposta, pensada também como uma frente de luta a partir de uma 

outra educação do (e não “no”) campo.  

Esta é uma estranha omissão, ou um não pequeno esquecimento. Pois 

poucos anos antes de 2014 outras instituições de fórum popular, contando com a 

presença e o apoio de órgãos públicos, lançaram nacionalmente uma nova 

educação. A leitura comparada dos documentos de uma e da outra deverá deixar 

claro que entre as duas não existe uma relação de oposição. Antes pelo contrário, 

com algumas nuances de gramáticas diversas, ambas parecem apontar para 

alternativas de ação popular e para horizontes que se estendem a algo mais do que 

alguma relativa, parcial e desigual emancipação social.  

 

Como um gesto de despedida 

 

Aqui encerro. Encerramos?  

Eu ia pesquisar muito e investiguei pouco. Ia falar pouco e escrevi muito. Bem 

sei que este estudo sumário por certo não foi suficiente e ousado o bastante para 

vislumbrar o tempo-e-lugar em que por uma primeira vez as palavras “educação” e 

“popular" uniram-se para construírem o que entre nós é algo mais do que apenas 

uma outra corrente de educação. Algo que sonhamos ser um sopro de renovação 

em, sobre e entre todas elas. E, afinal, este trabalho em solo acabou por se 

transformar – afortunadamente – em um coral a várias vozes.  

Quase logrou esta breve pesquisa aprofundar também alguns tempos e 

espaços em que de uma forma ousada outras duas palavras se associaram – 

“pedagogia” e “oprimido” – para, de igual maneira e quase ao mesmo tempo 

sacudirem a inércia acadêmica de todas as outras pedagogias. Em uma direção e 

na outra, que as palavras e os silêncios deste estudo precário pelo menos suscitem 

entre outras pessoas, mais jovens e mais ousadas, um ir-mais-a-fundo do que logrei 

até aqui.  

Comecei esta pesquisa buscando e não encontrando o momento e o 

documento em que por uma primeira vez “educação” e “popular” se encontraram 

para formarem juntas a palavra que nos une aqui. Terminei com um documento 



56 
 

oficial do Governo Brasileiro em que uma educação popular de tradição freireana é 

tornada uma política pública.  

Encerremos este breve estudo com uma passagem de um livro recente de 

Oscar Jara. E devemos assim proceder porque, tantos anos depois, palavras que 

nos acompanharam aqui e que via de regra apareciam separada, agora aparecem 

juntas.  

As origens de uma nova noção de educação popular são gestadas 

no Brasil com as experiências do Movimento de Educação de Base 

e os Centros Populares de Cultura, desde cuja prática e proposta 

Paulo Freire formula uma filosofia educativa que projeta 

estabelecer uma renovadora forma de estabelecer as relações 

entre o ser humano – sociedade – cultura e educação; com o 

conceito de “conscientização” como símbolo principal e contra uma 

“educação bancária e domesticadora”, surge assim a noção de uma 

“pedagogia libertadora” (no original, liberadora) 43  

 

E depois de tantas buscas resultou uma surpresa que meses mais tarde na 

Conferência ARNA, em Cartagena de Índias, Oscar Jara me diz de viva voz que 

provavelmente a primeira vez em “educação popular” aparece por escrito em um 

livro ou artigo de ampla divulgação, seria em meu livro Educación Popular y 

Proceso de Concientización, publicado com o nome de Julio Barreiro como autor. 

Será mesmo? 

O que você está quase acabando de ler é uma plena “obra aberta”.   

Algo que deveria desde há muito tempo ser um prática entre nós, educadores 

e educadoras populares. O que aqui está escrito e transcrito aqui começou com 

uma pergunta de Oscar Jara, vinda da Costa Rica.  

Está provisoriamente sendo encerrado por Carlos Brandão, no dia 1º de 

outubro de 2015, na cidade de Belém do Pará, na Amazônia Brasileira. Eu o trouxe 

para concluir (provisória e abertamente) nos intervalos de um IXº Congresso 

Brasileiro de Agroecologia. Talvez este tenha sido o encontro de pessoas mais 

polissêmico de minha vida. Aqui estão reunidos indígenas de várias etnias, e não 

apenas da Amazônia. E também representantes negros de comunidades 

                                                           
43.  Oscar Jara Holliday, La sistematización de experiências – práctica y teoria para otros mundos posibles, pg. 65.  

Grifos do autor. 
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quilombolas, ao lado de inúmeras/os camponeses de agricultura familiar e orgânica, 

ao lado de militantes de movimentos populares, em que se sobressai o MST.  

Como não poderia deixar de acontecer, a elas e eles aliam-se aqui aos 

diferentes representantes de nossas pequenas “tribos de brancos”, vindos de 

órgãos do governo da União, de inúmeras ONGs entre ambientalistas e outras. E 

também as pessoas, entre estudantes e docentes-pesquisadores, provenientes das 

hoje mais críticas e controvertidas pequenas e grandes aldeias de “tribos” de seres 

humanos: as universidades. 

Este documento provisoriamente se encerra com uma bibliografia que deverá 

ser corrigida e completada por quem a leia. Ao final, como um adendo, estão 

dispostas em desordenada ordem cronológica as diversas mensagens que 

eletronicamente vararam ares e céus da América Latina, e acabaram por constituir 

uma pequena rede de pessoas que imaginaram (como eu) que a estranha pergunta 

de Oscar Jara talvez merecesse algo mais do que uma breve resposta epistolar. 

Eis uma efêmera rede. Eis uma dispersa comunidade de buscas de origens e 

de memórias. Eis um escrito que havendo começado com uma carta vinda da Costa 

Rica, teve o seu dia e a sua vez para começar. Mas que não precisa chegar nem a 

um final definido e nem uma data em que alguém diga: “chega”, e coloque, em uma 

última página, um “ponto final”. 

E assim sendo, quem sabe, você que nos lê, retoma o que aqui está escrito, 

coloca o que leu diante de si mesmo como um desafio, começa de repente a 

lembrar, pesquisar e  escrever... e deixa aqui a sua contribuição para inúmeras 

outras pessoas? 

 

 

Livros, artigos e outros lembrados e citados 

bibliografia a ser corrigida e completada 

 

ANDREOLA, Baldoino 

Entrevista para a revista eletrônica do IHU 

2008, UNISINOS, São Leopoldo 

 

AZEVEDO, Fernando de 

A cultura brasileira  

1963,  Editora da Universidade de Brasília, Brasília 
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BARREIRO, Julio 

Educación popular y processo de concientización 

1974, Editora Siglo XXI, Buenos Aires  

 

BARREIRO, Julio 

Educação popular e conscientização 

1980, Editora VOZES, Petrópolis 

Tradução de Carlos Rodrigues Brandão 

 

BEZERRA, Aída  

As atividades em educação popular 

In: Suplemento CEI,  n. 22 de outubro de 1978, Rio de Janeiro  

 

BEZERRA, Aída, RIOS, Rute 

La negociación: una relación pedagogica posible 

In: Cultura y Politica en Educación Popular 

Anke Van Dam, Sergio Martime e Gerhard Peter (orgs)  

Ceso Paperbach n. 22, 1995, La Haia 

 

BRANDÃO, Carlos 

Paulo Freire - cultura, educação e universidade 

Documento não publicado 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues 

“Eva viu a luta” – algumas anotações sobre a Pedagogia do Oprimido e a 

Educação do Colonizador 

In: Educação e Sociedade, nº 3 de maio de 1979 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues 

Da educação fundamental ao fundamental na educação 

Cadernos do CEDES ano 1, nº 3, 1980 
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BRITO, Jomard Muniz de 

Educação de adultos e unificação da cultura 

In:CP&EP 

 

DICHMANN, Ivâni e DICHMANN (orgs) 

Primeiras palavras de Paulo Freire 

2008. Editoa Batistel, Passo Fundo  

 

CALDART, Roseli, Pereita, Isabel Pereira, Aalentejano, Paulo, FRIGOTTO, 

Gaudêncio 

Dicionário da Educação do Campo 

2013,  Editora Expressão Popular,  FIOCRUZ e a Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio. 

 

CARDOSO, Aurenice 

Fundamentação teórica do Método Paulo Freire de Alfabetização 

In: CO&EP 

 

COSTA, Beatriz Bebiano  

Para entender uma prática em educação popular 

1981, Editora VOZES e NOVA, Petrópolis  

 

Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã, Secretaria Nacional de 

Articulação Social,  Secretaria-Geral da Presidência da República 

Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas 

2014, Brasília 

 

FÁVERO, Osmar 

Cultura popular e educação popular – memoria dos anos sessenta 

1982, Edições GRAAL, Rio de Janeiro  

(daqui em diante citado como CP&EP) 

 

 FÁVERO, Osmar e JUNIOR, Everaldo Ferreira Soares 

CEPLAR – Campanha de Educação Popular (Paraíba, 1962- 1964) 
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In: Educação e Realidade. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. v.17, nº 2, jul. 

 

FREIRE, Paulo 

Conscientização e alfabetização: uma nova visão do processo 

In: CO&EP 

 

FREIRE, Paulo 

Pedagogia do Oprimido 

na 37ª edição, de 2002, da Editora Paz e Terra  

 

FREIRE, Paulo  

Pedagogia do Oprimido  

Edição fac-simile 

2015, Instituto Paulo Freire, UNINOVE, São Paulo 

 

FREIRE, Paulo 

Conscientização e Alfabetização - uma nova visão do processo 

In: CP&EP 

 

FREIRE, Paulo 

Quatro cartas aos animadores de círculos de cultura de São Tomé e Príncipe 

In: A questão política da educação popular 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues  (org.) 

1982,  Editora Brasiliense, São Paulo 

 

FREIRE, Paulo 

Paulo Freire – educación para um despertar de la consciência 

Entrevista publicada em Cristianismo y Sociedad,  

1972, n. 29/30, Buenos Aires  

 

FURTER, Pierre 

Alfabetização e cultura popular na politização do Nordeste brasileiro. 

In: Estudos Universitários, n. 4, Recife, 1964 
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GAJARDO, Marcela (org) 

Teoria y Práctica de la Educación Popular  

CREFAL na série Retablos de Papel, Pátzcuaro 

 

HERNANDEZ, Isabel  

Saber popular y educación em América Latina  

1985,  CEAAL, Buenos Aires  

 

JARA, Oscar Holliday 

Para sistematizar experiências 

1996, Editora da Universidade Federal da Bahia, Salvador  

 

JARA, Oscar Holliday 

La sistematización de experiências – práctica y teoria para otros mundos 

posibles. 

 

LANDIN Raul Filho  

Educação e conscientização  

Originalmente publicado como “documento de estudo” pelo MEB-Nacional em 1963. 

In: CP&EP 

 

MACIEL, Jarbas 

Fundamentação teórica do Sistema Paulo Freire de Educação 

In: CP&EP 

 

MANFREDI, Silvia Maria e BLASS, Leila Maria da Silva 

educação popular: desafios metodológicos 

Cadernos do CEDES ano 1, nº 3, 1980 

 

MELLO, Alberto 

A educação popular numa estratégia de educação permanente 

Cadernos do CEDES ano 1, nº 3, 1980 
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MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE   

Cultura popular: notas para um estudo 

1963, Rio de Janeiro 

 

MOVIMENTO DE EUDCAÇÃP DE BASE    

MEB/Animação Popular – série: “documentos de estudo” 

sem indicação de autor 

 

Relatório da Comissão de Estudos sobre alfabetização – 1. Alfabetização e 

Cultura Popular 

Parte do documento: Resoluções do Iº Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura 

Popular 

setembro de 1963, Recife, Pernambuco 

 

STRECK, Danilo, REDIN, Redin e ZITOSKI, Jaime (ORGS) 

Dicionário Paulo Freire 

2008, Autêntica Editora, Belo Horizonte 

 

TORRES, Alfonso Carrillo 

La educación popular – trayctória y actualidad 

2012 – 2ª edición, Editorial El Buho, Bogotá 

 

 

ADENDO 

DEPOIMENTOS DE EDUCADORES ENTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 

 

DE OSCAR JARA 

 

Querido Carlos: 

 

Tal vez te interese ayudarme en este tema: estoy haciendo una reconstrucción 

histórica de las experiencias y propuestas de educación popular en América Latina, 

para identificar el itinerario temático, sus enfoques y corrientes... 
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En fin, el asunto es que quiero saber A PARTIR DE CUÁNDO aparece el uso del 

término "Educación Popular". Freire no lo utiliza sino mucho más tarde, cuando 

dialoga o responde a entrevistas, pero aún no encuentro cuándo él usó este termino 

en sus obras... habla de pedagogía liberadora, pedagogía del diálogo, pedagogía de 

la autonomía, pedagogía de la esperanza... pero ¿cuándo usa "Educación Popular"? 

Le pregunté a Nita que me buscara cuándo Paulo lo usó por primera vez y no 

encontró muchas pistas... 

En un trabajo tuyo (me he leido muchos), tu mencionabas que sobre los orígenes de 

la EP había un libro de Celso de Rui Beigiesel "Estado y Educación Popular" y el de 

Vanilda "Educación de Adultos y Educación Popular", ambos de 1973-74... 

Pero antes, tenemos el famoso "Educación popular: su dimensión política" de Julio 

Barreiro (que alguna vez entendí que me dijiste que lo habías escrito tú, pero que 

salió con su nombre... ¿es así?), que es como de 1972... luego, aparecen los 

"cadernos de educacao popular" de Nova.. y el primero que encuentro, en 1970 los 

"cuadernos de educación popular" de Quimantú, hechos por Marta Harnecker... 

(hay un antecedente de Mariátegui que habla que la "Universidad Popular González 

Prada" de 1923, era un espacio de "educación popular"..) a 

 

¿Qué piensas tú?. ¿¿CUÁNDO Y QUIEN COMIENZA A USAR EL CONCEPTO 

"EDUCACIÓN POPULAR" ?? 

¿es en Brasil? ¿viene del MEB? ¿viene del MCP?..  

¿es en Chile?... 

 

Bueno, ojalá te motives con esta pregunta importante para mí. Estoy trabajando 

sobre esto en estos días.. ojalá me ayudes. 

 

ABRAZOS 

 

OJ 

 

DE CARLOS BRANDÃO 

 

Querido amigo Oscar, 

 

Gracias por el precioso documento de Paulo Freire. Yó estaba alla en aquel dia. 
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Pero hay un otro que resultó de una ponencia bien más larga en el Teatro San 

Martin en 1985, cuando estábamos reunidos para preparar justo la Asamblea de 

Educación de Adultos.  

Creio que salió en un cuadernito con sua cara en la portada, y con este título: Paulo 

Freire en Buenos Aires. 

 

Que nos veamos allá. 

 

Un saludo amigo, 

 

Carlos Brandão 

 

 

DE CARLOS BRANDÃO 

 

Oscar, 

 

Mire como son las cosas de la vida. 

Yó justo estaba cerrando un libro sobre la educación popular. Y cuando me llega tu 

mensaje con esta pregunta desafiadora ella me parecíó algo al mismo tiempo tan 

banal... pero tan "inédito viável", como em Paulo Freire. 

Asi que de imediato empeze a escribir algo. Tardará un poco. Y mi idéia seria buscar 

algo que conteste a tu pregunta en los primeiros tiempos. Pero dejar para ti el 

trabajo de ordenar y dar una forma decente y confiable a lo que podria ser un 

artículo nuestro. 

Por ahora  vea los anexos. son viejos artículos en que discuto como lo que nos unia 

a princípios de los 60 era la "cultura popular". Y mire que en los documento de 1963, 

del primer equipo de Paulo Freire, ni mismo en su artículo aparece "educación 

popular". 

 

Tan pronto tenga algo te lo envio. 

 

Un saludo amigo, 

 

Carlos 
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DE OSCAR JARA 

Querido Carlos:  

 

Te escribo recién porque estuve toda la semana en el interior. Volví hoy domingo. 

Era para decirte que he quedado muy impresionado por tu texto, y por todo lo que 

compartes en él. 

Ahora no tengo posibilidad de entrar en los detalles, pero al menos quería 

compartirte tres cosas: 

 

a) Me parece que este texto abre preguntas y pistas importantísimas para una 

reflexión crítica desde la historia y tu propia historia (y la de muchos, entre ellos yo), 

en el caminar de la educación "popular".  Entonces, asumo el reto que mandas de 

seguir explorando esas pistas (y, claro, te seguiré consultando..) 

 

b) Creo que preguntarse por el CUANDO surgió la EP, nos lleva a preguntarnos 

CÓMO surgió y por lo tanto, y más importante, POR QUÉ surgió con ese nombre. 

Creo que allí, una vez más se trenzan los vínculos entre los procesos político-

pedagógicos y pedagógico-políticos que se vivieron en los 60 y 70.  Por algo se 

llamaba "Movimiento de Cultura POPULAR"; "Centros POPULARES de Cultura" y 

es que creo (intuyo) que por entonces ya estaba presente el concepto de 

construcción de Movimientos POPULARES, como movimientos de resistencia y de 

transformación; movimientos revolucionarios. Articular esas partes de la trenza, creo 

que es la tarea que se nos plantea. 

 

c) Tú conociste a Paulo mejor que yo, pero de las veces que estuve con él siempre 

me impresionó la atención que él prestaba a las palabras, a las formas de nombrar 

las cosas. Por eso es que creo que no es casual ni anecdótico descubrir que él no 

usó el término "Educación Popular". Incluso, me llama la atención que en la 

Universidad de Recife él haya sido quien inició las prácticas de Extensión 

Universitaria,pero la llamó "Servicio de EXTENSIÓN CULTURAL".. ¿no sería 

porque, en el fondo, él estaba siempre pensando algo muy "Gramsciano", que lo 

que tenemos entre manos es la búsqueda de una transformación "Cultural"?. .. creo 

que ahí se abre una veta también de pesquisa. 
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Finalmente, yo te podría preguntar: ¿por qué le pusiste el título al libro que salió con 

el nombre de Barreiro: " EDUCACIÓN POPULAR y proceso de concientización?... 

puede que sea el primer libro que lleva EP en el título...  

En Perú circuló un folleto en 1975: "Educación Popular: su dimensión política"... me 

dijeron que alguien lo había traducido del portugués... ¿tú también lo escribiste?.. 

En fin.. yo creo que tienes bastante que ver en esta historia, querido amigo. 

Seguimos conversando. Gracias por tu diálogo, tu disposición y tus ideas 

iluminadoras, casi tan grandes como tu corazón. 

 

Te abrazo, con afecto y desafío,  

Oscar 

 

DE OSCAR JARA 

 

Querido Carlos...  

 

Gran envidia de no haber estado en Argentina. Ya me contarás la experiencia. 

Yo sigo aquí con mi pesquisa y te comparto mi reciente hallazgo: Proviene de 

Osmar Fávero y varios documentos en que hace referencia a la CEPLAR: 

"Campaña de Educación Popular de Paraíba", enero 1962...   

Por lo que veo, es la primera referencia que encuentro con el nombre "Educación 

Popular".. hasta ahora... 

Te pongo lo que dice: 

 

Maio 1960 MCP - Movimento de Cultura Popular, criado inicialmente no Recife, 

depois estendido a várias outras cidades do interior de Pernambuco, quando Arraes 

era respectivamente prefeito da Capital depois governador do Estado. 

Fev. 1961 - Campanha “De pé no chão também se aprende a ler", criada em Natal, 

na gestão de Djalma Maranhão na Prefeitura Municipal. 

Mar. 1961 MEB - Movimento de Educação de Base, criado pela CNBB - Conferência 

Nacional de Bispos do Brasil, com o apoio da Presidência da República. Mar. 1961 

CPC - Centro Popular de Cultura, criado por Carlos Estevam Martins, Oduvaldo 

Viana Filho e Leon Hirzman, na UNE - União Nacional dos Estudantes - e difundido 

por todo o Brasil pelas UNE Volantes de 1962 a 1963. 
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Jan. 1962 - Primeiras experiências de alfabetização e conscientização de adultos, 

feitas por Paulo Freire no MCP (Centro Dona Olegarinha); logo depois, início de sua 

sistematização no Serviço de Extensão Cultural da então Universidade do Recife. 

Jan. 

 

1962 CEPLAR – Campanha de Educação de Educação Popular da Paraíba,  criada 

por profissionais recém reformados, oriundos da JUC - Juventude Universitária 

Católica e por estudantes.   

... más adelante dice:  

 

A reflexão sobre essas primeiras ações, levou o grupo de universitários a se 

preocupar com a formação de uma entidade que tivesse seus objetivos voltados 

para a educação popular e desse oportunidade aos próprios beneficiários para que 

participassem ativamente na realização das experiências. Para a efetivação dessa 

proposta procuraram o apoio do que denominaram de "forças vivas" da cidade, ou 

seja: o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal, a Arquidiocese, a Associação 

Paraibana de Imprensa, associações de bairro da Ilha do Bispo, sociedades 

beneficentes, clubes de mães e associações profissionais e desportivas. O Governo 

do Estado foi o primeiro a aceitar a ideia, decidindo-se então pela criação da 

Campanha de Educação Popular - CEPLAR. Como contribuição inicial, o Governo 

colocou à disposição da CEPLAR dois dos estudantes universitários do grupo inicial 

que eram funcionários do Estado e dez professoras primárias para atuarem no 

Grupo Escolar Raul Machado. Forneceu ainda bolsas de estudo para que duas 

pessoas da Campanha fossem conhecer de perto as experiências do Movimento de 

Cultura Popular - MCP, no Recife, que influenciava significativamente as outras 

iniciativas na época. O primeiro estatuto da CEPLAR, publicado no Diário Oficial da 

Paraíba em 13.1.62, quando era Secretário Geral José Rodrigues Lustosa, definiu-a 

como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede em João Pessoa, número 

ilimitado de sócios e duração indeterminada. Sua finalidade seria educativa e 

cultural, a ser alcançada através dos seguintes objetivos: 1º promover e Incentivar, 

com a ajuda de particulares e dos poderes públicos, a educação de crianças e 

adultos; 2º atender ao objetivo fundamental da educação que é o de desenvolver 

plenamente todas as virtualidades do ser humano, através de educação Integral de 

base comunitária, que assegure, também, de acordo com a Constituição e as leis 

vigentes, o ensino religioso facultativo; 3º proporcionar a elevação do nível cultural 
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do povo, preparando-o para a vida e para o trabalho; 4º colaborar para a melhor ia 

do nível material do povo através de educação especializada; 5º formar quadros 

destinados a Interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura 

popular. 

 

etc... 

 

Referencia: FÁVERO, Osmar & JUNIOR, Everaldo Ferreira Soares. CEPLAR – 

Campanha de Educação Popular (Paraíba, 1962- 1964). In: Educação e Realidade. 

Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. v.17, nº 2, jul/ dez, 1992. 

 

ABRAZOSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..!!! 

oj 

 

DE OSCAR JARA  

 

Hola Carlos, amigo: 

No tengo ese otro, pero me parece haberlo visto. Tal vez en el Centro de 

documentación de Acao Educativa, que "heredó" el Cedoc del CEAAL que estaba 

en Chile...  creo que es un lugar donde podríamos encontrar varios "tesoros". 

 

Hablando de tesoros, fíjate lo que me encontré el otro día (y leí, por supuesto): 

 

CREFAL. Sección de Alfabetización. 

"EL METODO PAULO FREIRE PARA LA ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS" - 

Carlos Rodríguez Brandao, Becario de Brasil. 

Pátzcuaro, Michoacán, México 

1966 

 

"Tesoro", ¿verdad? 

 

Oscar 

 

 

 



69 
 

DE MARCO RAUL MEJIA 

Hola Carlos, Oscar y miembros de este grupo, me parece muy sugestivo la 

búsqueda, merece una perspectiva más Latinos.ericana y el CEAAL, pudiera jugar 

un papel importante, con la lectura de lo que han enviado, pienso, que es urgente. 

Revólver memorias antes de que nos cubra peste del olvido. Oscar recuerda como 

los Jesuitas a partir de la carta de Río mo taron los centros de investigación y acción 

social CIAS, que muchos tomaron la Educación Popular, personalmente. En el de 

Colombia trabajaba en el equipo de formación y Educación Popular, que hicimos en 

los 70 un largo trabajo, con el movimiento campesino,y otros movimientos sociales 

populares  y se trabajaban con materiales de EP,tanto, que por el nombre. Que  Se 

relaciona a la agencia Norteamericano, el centro cambia de Nombre yse va a llamar 

Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, nombre que conserva todavía. 

Oscar un buen tema de Investigación Posible Del CEAAL, un proyecto, par construir 

esa historia, desde una reconstruccion de la memoria colectiva de la EP. En A Latina 

y en los lugared del Norte donde tuvo tu tiene expresión. AbrazosPara que la 

memoria. 

 Nss  afirme la identidad.  

Marco Raul 

 

DE NORMA MICHI  

 

Hola a todos y todas. 

es un gusto participar de esta búsqueda a la que me introduce mi amigo y maestro 

Carlos Brandao. 

Le comentaba dos datos: 

una revista argentina de principios de la década del 60 que se llamaba Educación 

Popular que defendía la escuela pública de tradición un poco sarmientina. Podemos 

rastrear algo más si les parece. 

El otro venìa de una compañera  -Natalia Baraldo- que había encontrado en su 

investigación unos materiales que tenían en su denominación "Educación Popular". 

Volví a consultarle y me respondió lo que viene debajo. 

"qué lindos esos intercambios y que se estén convocando "memorias" de aquellas 

prácticas.  
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Sobre los "Cuadernos de Educación Popular" (CEP) a los que me refiero en la tesis, 

son aquellos que elaboraron Marta Harnecker y Gabriela Uribe durante el gobierno 

de la Unidad Popular, editados por la Editorial estatal Quimantú entre 1971 y 1973. 

En total fueron 12. Las autoras de los CEP son ellas, pero los autores a los que 

recurren para apoyar los temas son variados y específicos a la temática de cada 

cuaderno. No hay una fundamentación pedagógica del trabajo a realizar con ellos 

que esté sustentada en pedadogos o educadores populares u otros autores 

específicos. Adjunto fotos de 2 tapas de los CEP, seguramente resultarán familiares! 

Por otra parte está el trabajo sobre Concientización de otra chilena que estuvo cerca 

de Freire en su etapa en Chile, Marcela Gajardo, pero es una sistematización 

posterior sobre el origen del "modelo" y sus devenires.  

Ahora que estoy instándome en Chile, sería muy lindo poder realizar esa tarea de 

memoria y reconstrucción de experiencias de esos años, y para ello agradecería 

mucho sugerencias de educadores, protagonistas de aquellos años o de espacios 

donde esa tarea se esté realizando o fuera posible hacerla. 

Ojalá aporten estas notas, y agradecida de poder colaborar! 

Un abrazo 

 

Abrazos 

 

Norma Michi  

 

DE OSMAR FÁVERO 
 

 

 

  

 
 
 

 

Carlos, Oscar e demais amigos. 

 

Custei a entrar nessa "roda de discussão", por estar muito absorvido com a 

produção do conjunto de DVDs que reúne a memória da educação popular e da 

educação de jovens e adultos,  trabalho a que me dediquei nos últimos dez anos. 

Serão três DVDs, reunidos em uma caixa no formato de e-book, com um folheto 

explicativo: Educação Popular I, terceira edição do que está disponível no 

FORUMEJA, em outro formato e com alguns acréscimos;   Educação Popular II, 

contendo informações sobre e publicações das "agências" (ou "centros") de 

educação popular muito ativas desde meados de 1970, alguns até atualmente; e 
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Educação de Jovens e Adultos, experiências mais ligadas ao poder público ou à 

universidades. Obviamente não consegui tudo, mas acabei montando uma pequena 

enciclopédia. O texto anexo,  que será o folheto explicativo, reúne as informações 

sobre o conjunto. O lançamento deveria acontecer na reunião da ANPEd, no início 

de outubro; mas, pelo jeito. vou ter prontos apenas um ou dois exemplares. 

 

Sobre a gênese da expressão "educação popular", concordo com as contribuições 

anteriores: nas obras dos autores clássicos da educação brasileira (Primitivo 

Moacyr, Francisco Campos e mesmo Lourenço Filho, coordenador da primeira 

Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, criada em 

1947,educação popular significa a extensão da escola elementar às crianças 

das camadas pobres. Não encontrei na minha biblioteca a cópia que tinha do livro 

de Carneiro Leão para conferir como ele conceitua educação popular, mas encontrei 

duas exceções:  Paschoal Lemme, em Educação supletiva; educação de adultos, 

utiliza a expressão de forma mais abrangente:  "Educação popular era sinônimo de 

escolar elementar para todos. Os sistemas de educação pública que iam se 

constituindo não davam ênfase especial a essa forma de educação extra-escolar [a 

educação de adultos]" (p. 18 da edição original de 1940); Fernando de Azevedo, 

em A cultura brasileira, designa como educação popular a ação dos jesuítas "nos 

pátios de seus colégios ou nas aldeias de catequese" (a primeira edição do livro é 

de 1940, cito a  p. 507 na edição da UnB de 1963). 

 

Danilo tem razão; no início dos anos de 1960 o termo chave era "cultura popular", 

do qual derivava  "teatro popular", "cinema popular", certamente por influência do 

CPC/UNE, e mais tarde veio a derivar também  "educação popular". É curioso a 

CEPLAR ser o único movimento a adotá-la. Revi os documentos do MEB; 

trabalhava-se com o conceito de educação de base, introduzido pela Unesco.  

E de onde vem a designação Ação Popular, criada por um grupo da JUC, em 1962? 

De tudo que conheço de Paulo Freire,  a abordagem mais explícita que faz de 

educação popular (não sei dizer se a primeira) está no livro-entrevista feito com 

Adriano 

Nogueira, Teoria e prática em educação popular  (Vozes, 1989). Infelizmente só 

conheço por referências os autores latino-americanos que abordaram a educação 

popular.  
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Bem, será ótimo continuarmos a conversa.  

Abraços a todos, do  

Osmar.  

 

DE BALDOINO ANDREOLA  

 

Meus caros colegas e amigos Osmar e demais interlocutores/as. 

Nota 10, 100. 1000, Osmar, pelo teu gigantesco e oportuníssimo trabalho de 

pesquisa e divulgação. Eu concluí meu artigo sobre o Instituto de Cultura Popular do 

RS, em 1988, com estas palavras: "Resgatemos a história, porque os tempos são 

de colheita". Tu o estás fazendo, e nos dando o exemplo. Os e/mails dos colegas já 

são uma demonstração de que o diálogo virtual também nos pode ajudar a 

resgatarmos muitas coisa. Aqui no Sul sob a liderança competente do Danilo, 

estamos resgatando as presenças de Freire no  Estado. Foram muitas e 

fecundíssimas. Acrescentarei brevemente algumas informações. A primeira, Osmar, 

respondendo um e/mail que me mandaste há bastante tempo, a respeito do número 

especial do "Courrier de l'UNESCO" que contém o a instituição de Londres onde se 

encontram os quadros do Brenand, recolhidos como material subversivo, a 

passados nos cobres. Eu não sabia se tinha deixado no Recife ou entregue à 

esposa de Freire. Repassando lentamente meus alfarrábios de 62 anos de 

professor, encontrei. Não tenho aqui agora, mas vou te informar o endereço, ou te 

mando xerox. Outro assunto. Tu falas que só conheces a literatura latino-americana 

sobre "Educação Popular". No meu estagio de um mês na Biblioteca Mounier, em 

Châtenay-Malabry, em 1983, encontrei coisas muito interessantes, sobretudo de 

conferências radiofônicas de Mounier, sobre atividades e projetos de Educação 

Popular na França. Eu dedico três páginas de minha tese de doutorado (p. 140-

143), ao tema, sob o título "Éducation Populaire et Culture populaire". Também em 

Mounier, como aqui no Brasil, as duas estão intimamente ligadas. Quanto ao tema 

da Educação Popular segundo Paulo Freire, acho interessante citar a conferência 

que ele proferiu no Segundo Seminário Estadual de Educação Popular, promovido 

em 1986, em Porto Alegre, pelo PT. O título da fala de Freire foi, muito 

significativamente:  

"Educação Popular na Escola Pública", desfazendo e desautorizando a dicotomia 

que alguns ou muitos querem fazer, cont5rapondo Escola e Educação Popular, 
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como se Freire se interessa da Educação Popular, e não da Escola. A conferência 

foi publicada num dos cadernos da AOERGS do Rio Grande do Sul. Não tenho aqui 

agora, mas posso informar. Última coisa: uma referência importante a um livro em 

coautoria de Rubem Alves e Carlos Rodrigues Brandão intitulado "Encantar o 

Mundo pela Palavra" (p. 98). O Carlos denuncia e o Rubem corda: Uma obra em 3 

vols. publicado pela Vozes, sobre História da pedagogia brasileira. No 

volume Educação no século XX, com 27 artigos. A denúncia: "Não tem nenhum 

sobre Paulo Freire e a educação popular. Nenhum". Pois é, toda aquela floração 

imensa, não pertence à história da Educação no Brasil... - Mas tu, Osmar, nos estás 

estimulando a resgatar, contigo, uma história que não morreu.  

 

Abraços. 

 

 Balduino A. Andreola 

 

 

DE CARLOS BRANDÃO 

 

Querido Baldoino, Osmar e toda a gente, entre "veteranos dos primeiros tempos" e 

"militantes dos de agora", 

Fico imensamente feliz ao ver como uma pergunta de Oscar Jara, meio solta no ar, 

acabou gerando uma "rede de memórias" extremamente interessante e fecunda. 

Descobrimos em um mês mais do que eu sabia em 75 anos de vida. 

Venho da Argentina. Norma Michi, querida amiga e educadora, me lembra que havia 

no Chile, nos anos 60, uma revista com este nome: Educación Popular. Norma terá 

outro dados importantes. 

As descobertas de Baldoino Andreola sobre a presença de Mounier em tudo isto é 

essencial. Lembro que ele e Teilhard de Chardin nos foram guias por muito anos, 

para nós, militantes cristão. Se não tanto no MEB, pelo menos na JUC de onde saiu 

boa parte das/os que depois viveram o MEB, a Educação Popular e mesmo a Ação 

Popular, por muitos anos. 

Não sei se mandei pra todo mundo, mas estou mandando agora um documento que 

escrevi e que vai sair em Espanhol na Argentina. Não é sobre o passado (a não ser 

 quando fala de Platão) mas poderia ajudar. 
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Estou indo até a Colômbia em começos de outubro e verei com o povo de lá, 

especial com Alfonso Torres Carrilo (notável memorialista da Educação Popular na 

AL) o que podemos avançar ainda. 

Fernanda, você que está em plena tese, trate de ar ordem a tudo isto. E leia 

Emmanuel Mounier, que Paulo Freire lia em seu tempo. E eu também. 

 

Baldoino, leia a parte de meu artigo em que falo da pedagogia grega e de Platão, a 

partir de Werner Jaeger.  

 

Um abraço amigo, 

 

Carlos 

 

 

DE OSCAR JARA  

Queridos amigos y querida Fernanda: 

 

Me siento muy emocionado de ver todo el desarrollo que el inicial diálogo con 

Brandão respecto a la pregunta de cuándo surgió en AL el concepto de "educación 

popular" y su uso (o no uso por Paulo Freire) ha desatado. Gracias a Carlos y su 

incisiva y dinámica reflexión, su iniciativa de socializarlo en este grupo y sus aportes 

escritos tan intensos y desarrollados, creo que tenemos una plataforma de reflexión 

muy rica.  

Los comentarios y aportes de Eymard y de Moacir, enriquecen todavía más esta 

búsqueda, que, en el fondo, tiene que ver con nuestra historia, pero también con 

nuestras identidades. Hay pistas fabulosas que se están colocando y efectivamente, 

habrá que buscar seguirlas. Si Fernanda tiene condiciones, sería genial. 

Yo les comparto mi entrada: esta inquietud nace de un proyecto de investigación 

que estoy haciendo para el doctorado de educación en Costa Rica. Mi idea es hacer 

un primer "Panorama Histórico" de la EP en América Latina entre 1959 y 2015. Para 

ello, fui a buscar también algunos "antecedentes" y encontré varios aportes que 

también Moacir nos indica en su comentario: Simón Rodríguez, Sarmiento, etc. y los 

ubiqué en tres momentos entre el S XIX y el S XX.  

Luego, comencé a indentificar el aporte de Paulo Freire en el período anterior a su 

exilio (que va de la Revolución Cubana al gobierno de la UP en Chile) e identifiqué 
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las líneas que Uds. conocen y Carlos ha compartido. Luego, vendrá un período muy 

rico, que va desde el gobierno de Allende hasta la Revolución Sandinista y otro 

período que va hasta el levantamiento zapatista,  y así... por ahi voy caminando... 

Les comparto el BORRADOR de lo que he avanzado, con el objeto de recibir 

comentarios, observaciones y críticas, que en este diálogo serán tal vez más 

importantes que el producto de mi investigación, pues se convertirán en saberes 

colectivos y compartidos. Sobre todo porque ustedes han sido actores directos en 

esos momentos históricos y tendrán una visión mucho más precisa y acertada. El 

texto está en proceso de redacción, por lo que solicito no hacer referencia a este 

texto, sino mantenerlo en este grupo de reflexión. [adjunto el texto] 

Gracias a Brandão por esta "chutada" que hace que la bola ya esté rodando por 

varios lugares y gracias a Eymard, Moacir, Danilo, Osmar, Fernanda, Marcos y 

Miguel por lo que tengan posibilidad de contribuir. 

 

Un abrazo grande, fraterno, solidario y "freiriano" en esta búsqueda permanente por 

"Ser Más"! 

 

Oscar  

 

CARLOS BRANDÃO  

 

Gadotti e toda a gente desta rede, 

 

Estamos pouco a pouco entrando em uma curiosa empreitada. 

A Fernanda Paulo, doutoranda da UNISINOS e orientanda do Danilo Streck e minha 

co-orientanda está disposta a fazer todo um verdadeiro trabalho arqueológico sobre 

o  assunto. Ela é jovem e está disposta a ir fundo. E está precisando de uma bolsa 

de estudos. Quem tem ideias a respeito? 

Acho que se alguém vai entrar neste território todo, possivelmente teria quatro 

planos de pesquisa.  

1º. Uma arqueologia do popular na educação. Neste sentido, vejam só o 

inacreditável depoimento do Werner Jaeger em PAIDEA - os ideais da cultura 

grega. Eu o descobri por acaso e coloquei em um texto meu que segue em anexo. 

E coloco a passagem logo abaixo. 
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2º. Uma história remota da educação popular, ou do "popular na educação", 

remontando aos anarquistas, comunistas, saintsimonianos e outros utopistas dos 

séculos XVIII em diante. A sugestão do Gadotti de lembrarmos dos latino-

americanos me parece preciosa. Lembro que o Danilo escreveu ou coordenou um 

livro que vem do José Marti para cá. 

 

3º. Uma história próxima da educação popular, já entre finais do século XIX e 

começos do XX,  sobretudo ao redor das lutas por escola pública etc., com Anísio 

Teixeira e um mundo de outros educadores progressistas. Creio que é aí que a 

palavra "educação popular" começa a ser usada. 

 

4º. Uma história recente da educação popular ("recente" porque aí eu já havia 

nascido). Justamente a que vem do final dos anos 50 e entre pelos 60 e 70. Ela 

implicaria um pouco de pesquisa quase semiológica. Ou seja, quando, como e onde 

a expressão educação popular aparece? Isto pode não parecer importante, mas se 

for associado a tudo o que havia de novidade, de descoberta, de subversão frente 

ao estabelecido, vale muito.  

Seria um caso a parte ver como ao longo de Paulo Freire varia suas palavras 

qualificadores de educação e de pedagogia. 

 

Vou colocar o Danilo Streck nesta mensagem e nesta roda. E poderiam entrar 

outras e outros gaúchos,. como o Baldoino Andreola, o Redin e outros mais. Gente 

que andou criando o Dicionário Paulo Freire. 

Estou viajando depois de amanhã para Buenos Aires para um Seminário Paulo 

Freire. 

 

Segue a roda e segue a rede. 

Um abraço amigo, 

 

Carlos 
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DE DANILO STRECK 

  

Caros amigos e amigas desta roda, 

 

Carlos, obrigado por me integrar no diálogo. Também fiquei intrigado com a questão 

e hoje de manhã abri o fantástico livro  do "I Encontro de Alfabetização e Cultura 

Popular" (2009) onde Osmar Fávero e Leôncio Soares organizam os documentos do 

referido encontro, em Recife, no ano de 1963, Além dos relatórios do CPC, do MEB, 

etc., tem um cadastro de "organizações de alfabetização e cultura popular". O 

popular adjetiva teatro, cinema, etc., mas não a educação, com uma exceção - o 

CEPLAR, Campanha de Educação Popular da Paraíba, criada em 1961 e que, 

segundo os relatos de Osmar Fávero, teve uma importância fundamental no trânsito 

entre o cultural e o político, estando seus integrantes entre os que mais sofreram 

com o golpe de 64. Vale a pena ver a fala do Osmar 

(http://forumeja.org.br/ceplar). Ou seja, na busca já estamos em 1961.  

Valeria a pena olhar outro recifense importante, Antônio Carneiro Leão, que em 

1917 escreveu o livro "O Brasil e a educação popular". É anda no sentido da 

educação pública, como Sarmiento, Varela... 

Outra questão importante na conversa é ver o popular como um campo conceitual 

em disputa. Por exemplo, há importantes diferenças entre Sarmiento e Bello, por um 

lado, e S. Rodríguez e Martí, pelo outro. Nos últimos se encontram, a meu ver, as 

raízes do popular ligado com resistência/insurgência/potência...e que vai 

desembocar no movimento de educação popular a partir dos anos 60 com um 

projeto e proposta pedagógica mais consolidada. 

 

Grande abraço 

 

Danilo 

 

PS: Incluo o Baldoino, que tem muitas histórias para compartilhar. 

 

 

 
 

 

 

  

 

http://forumeja.org.br/ceplar
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DE OSCAR JARA 

 

Caro Danilo 

 

Que legal! Acho que estamos perto da confluência de correntes que fizeram surgir 

"o popular" ligado à educação. 

Acredito que olhar isso como um campo "em disputa" e como produto do encontro 

de diversos componentes, da uma aproximação certa. 

 

Danilo: Estamos tão "conectados" que ontem à noite precisamente, achei com 

emoção essa mesma entrevista à Osmar Fávero no site de Fórum EJA...! 

Inacreditável! 

 

E achei também os estatutos da CEPLAR que são muito ilustrativos quando fala de 

"Associações" e "Núcleos" de Educação Popular como parte de sua estrutura e 

estratégia organizativa, e outros aspectos interessantes.  

 

Quê maravilha a  de nosso caro Balduino a essa conversa.!!! 

 

Abraço freiriano a todos vocês... 

 Continuamos, 

 

Oscar Jara 

 

 

DE CARLOS BRANDÃO  

 

 

Caro Danilo, 

 

Que alegria que  estás nesta roda provocada por Oscar Jara... um sistematizador da 

educação popular e um provocador de educadores.  

De fato uma simples pergunta dele abriu a porta para uma pesquisa fascinante. E 

não apenas de linguística aplicada 

Isto porque como a expressão educação popular não foi empregada por Paulo 

Freire em seus primeiros e segundos livros, e não era de fato empregada também 
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pelos movimentos de cultura popular (mas "alfabetização popular" sim) de repente 

descobrimos que ficaram  meio desaparecidos o momento, o lugar e a pessoa que 

terão cunhado esta palavra. 

Vejamos: uma coisa é o seu uso "remoto", como no texto de Werner Jaeger, 

Paideia, em que na edição em espanhol nomeia Platão como o primeiro educador 

popular. 

Outra coisa foram os usos do nome educação popular no que eu chamaria de uma 

"história próxima". E aí temos exemplos de educadores europeus e latino-

americanos entre os séculos XIX e começos do XX. Acabamos de lembrar o 

Sarmiento, aqui. 

Mas o que busca Oscar e buscamos nós, è quando, como e com quem ela surgiu 

na "história recente", isto é, entre 1960 e os 1970.  

Lembro que quando em nome do CEDI fizemos aquele rosário de viagens pela 

América Latina, começando por Buenos Aires em 1969, espalhando as ideias de 

Paulo Freire, a expressão "educação popular" já era corriqueira. E ela está no título 

do livro de Júlio Barreiro. 

Quem deve saber disto com confiança è o Osmar Fávero (memória viva da aurora 

da educação popular), mas ele anda recolhido e silencioso. 

Por uma feliz coincidência estou acabando de sair de um inesquecível Seminário 

Paulo Freire em Buenos Aires. 

Que esta curiosa corrente prossiga e que nos leve a memórias antigas e recentes 

de nós mesmos. 

Olho ao meu redor, como "gente de universidade" 

há 48 anos, e cada vez mais descubro e desvelo que o que fizemos  (e seguimos 

fazendo) pela A. Latina afora, como e através da Educação Popular è algo de uma 

relevância revolucionária maior do que imaginamos. 

 

Estou mandando esta mensagem também pra Alba e a Norma, argentinas, com 

quem acabo de estar. E acho o Baldoino Andreola uma outra "memória viva". Além 

do fato de que entre os pioneiros vivos acho que somente ele e o Osmar são mais 

velhos do que eu. 

 

Um abraço amigo e até breve, 

 

Carlos 
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DE EYMARD VASCONCELOS 

 

Oi Carlos,  

 

Fiquei muito honrado com minha inclusão neste grupo tão especial para discussão 

de suas inquietações. 

  

Sou de uma segunda geração da EP. Quando cheguei em 1978 no interior da PB, o 

nome Educação Popular já era bem usado. Como você diz, esta passagem deve ter 

ocorrido no final da década de 60 e início da de 70. Mas notei uma mudança 

importante depois. Antes Educação Popular era percebida mais como um jeito de 

fazer ações educativas e políticas. Apesar dos primeiros escritos de Paulo Freire 

(como você bem mostrou) já apontarem para uma concepção teórica mais ampla, 

com bases filosóficas e epistemológicas, isto não era muito percebido. Minha 

impressão é que apenas no final dos anos 90, vai ficando bem claro socialmente 

que a Educação Popular era também uma teoria bem estruturada com uma leitura 

da realidade, um projeto político, uma metodologia, uma epistemologia e uma 

tradição de práticas. Tudo bem articulado entre si.  Tenho um irmão, Eduardo 

Mourão, que trabalhou com práticas bem avançadas de EP no início da década de 

1970. Virou professor doutor da UFRJ, voltado para as ciências políticas e a saúde 

mental. Quando eu dizia que a EP era uma concepção teórica, ele não me levava a 

sério. Quando foi fazer pós-doutorado em Londres sobre empoderamento em saúde 

mental, ele se assustou quando seus professores lhe mandaram ler Paulo Freire e 

se referiam à sua produção como uma concepção teórica fundamental. Lembro 

ainda na ANPEd, na época em que Paulo Freire já tinha voltado do exílio e eu, em 

meados da década de 90,  propus convidá-lo para uma palestra e uma homenagem. 

Houve muitas resistências, inclusive dentro do GT de Educação Popular. Como se 

ele fosse mais um militante do que um teórico. Ele nunca foi convidado para a 

ANPEd. Agora, seu nome ganhou legitimidade acadêmica. Esta é uma revolta que 

guardo em minhas memórias. 

 Gostei muito dos dois textos. O de Oscar Jara é sintético e muito esclarecedor. Traz 

aspectos que eu nunca tinha pensado: a influência da Revolução Cubana, da 

Aliança para o Progresso, de Elza (não sabia que era uma alfabetizadora inovadora) 
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e a clara articulação de Paulo com a extensão universitária (estou muito ligado à 

organização da Articulação Nacional de Extensão Popular – ANEPOP). 

Seu texto, Brandão, vai costurando diferentes aspectos aparentemente 

contraditórios, mostrando como a EP foi uma construção processual levada a frente 

por vários grupos e pessoas. É impressionante a riqueza de detalhes que você traz. 

Só quem esteve muito envolvido nos bastidores destes primórdios pode escrever 

assim. 

 Você diz estar incomodado de estar sendo apresentado como um ícone da 

Educação Popular. Neste início de mês, você participou de uma roda de conversa 

na Tenda Paulo Freire do Congresso de Saúde Coletiva. Lembra como as pessoas 

se encantaram e se animaram de ouvir histórias e análises de processos iniciais do 

movimento de educação popular. É ruim ser apenas um símbolo de um passado 

glorioso que passou. Mas você não é isto. Você traz este passado e dialoga com o 

presente. Ensina que a EP tem história e construção, muito maiores que a história 

pessoal dos jovens que estão chegando. Traz questionamentos para o presente. 

Sua palestra, usando o cata-vento, avançou em desafios muito atuais. E dá um 

toque muito especial, próprio de sua perspectiva de vida e de pensamento, que 

articula poesia, amorosidade e política. 

 Você ainda diz que, às vezes, se sente como que fora do tempo. Será que esta 

sensação não é um incômodo com certos processos atuais que precisam ser 

enfrentados? Incômodo para despertar o guerreiro? 

 Antes, o  trabalhar com Educação Popular só acontecia com despojamento e 

idealismo. Podíamos não ter grandes preparações teóricas, mas os processos nos 

inseriam muito no meio popular e acabávamos aprendendo, sempre enfrentando 

dificuldades. Agora, com um governo federal, em parte vindo a EP, ser educador 

popular tornou-se algo que pode gerar privilégios. O Marco de Referência da 

Educação Popular nas Políticas Públicas ainda não é uma política pública. Apenas 

um Marco. Mas a Política Nacional de Educação Popular em Saúde – PNEP-SUS- 

é. Temos recursos, passagens, diárias, alguma visibilidade institucional. Começam a 

aparecer espertinhos com o discurso da EP. Pessoas com projetos pedagógicos e 

políticos muito diferentes da EP começam a dar roupagem de EP para conseguirem 

espaço. Intelectuais vanguardistas e apegados a seus conteúdos revolucionários 

vão aparecendo querendo aproveitar espaços criados. E vêm com muitas 

modernidades. Neste momento, eu também me sinto fora de tempo. Mas, aí vem o 

sentimento que preciso enfrentar. Há um saber acumulado por 5 décadas da EP. 
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Este saber tem valor. E os jovens estão abertos à ele. É nossa responsabilidade 

manter ativos. 

 Desculpem a mensagem longa, mas fiquei instigado. Hoje nas missas católicas, o 

Evangelho é de São João. O comentarista do folheto da Paulus, comenta: São João 

escreveu seu evangelho uns 60 anos após a morte de Jesus. Apesar das 

perseguições, o cristianismo vinha se expandindo muito. Correntes filosóficas várias 

vinham buscando apropriar do cristianismo. Correntes do judaísmo idem. Neste 

contexto foi que São João resolveu escrever. Ele tinha sido o apóstolo com maior 

intimidade na relação com Jesus. Ele tinha tido uma vivência fundante intensa e 

intuía que era preciso resgatar e explicitar os elementos primordiais desta 

experiência existencial. Hoje, seu texto é considerado o evangelho mais elaborado. 

Marcante. É escrito para contrapor certas modas que estavam prosperando. 

Quando eu li isto (nem tudo que escrevi aqui está escrito no folheto) lembrei logo de 

você. 

  

Sabe, fiquei admirado com a rapidez com que você elaborou este texto que divulga. 

Tantas ideias instigantes. Sua mente está a pleno vapor. Sua atitude pessoal, sem 

pompas e artificialismos, é uma bandeira do que José Neto, aqui da UFPB, defende: 

a EP é também uma atitude pessoal. 

  

Por estas coisas, eu lhe peço: não deixe de continuar escrevendo e provocando no 

campo da EP. 

  

Um grande abraço              

 

 Eymard 

  

Gostei muito da oportunidade de convivência mais intensa em Goiânia. Parabéns 

pelo título de professor emérito da UNICAMP. Mas, mais importante que esta 

homenagem é a avidez dos jovens que lhe escutam hoje. 
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 DE CARLOS BRANDÃO 

 

Oscar, 

 

Gracias por el precioso depoimento. Irei vê-lo com carinho. 

Tus  inquitaciones siguen provocando respuestas.  

Mira la que nos escribe Eymard Vasconcelos. Tendrias que conocerlo. Es un médico 

con doctorado en educación. Trabaja con educación popular y salud colectiva desde 

muchos y muchos años. Es un militantee precioso. 

 

Recién estube con el en un encuentro  de ABRACO en Goiânia. 

 

Mira abajo lo qu eel escribe a partir de nuestras preguntas. 

 

Un saludo amigo, 

 

Carlos 

 

DE MOACIR GADOTTI 

Queridos amigos e amigas, A questão do Oscar é muito boa  

e nos dá a pensar. 
 

 

 

DE MARCOS ARRUDA 
 

 

Querido Gaudencio, 

 

Alegria receber sua palavra!  

Passo sua sugestão ao Carlos. 

Muita vontade de encontrar vc! 

Abraço grande, 

 

Marcos 
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 DE GAUDÊNCIO FRIGOTTO  

Querido Marcos. Obrigado pela lembrança. Acho a ideia do Brandão, ótima. Os 

caminhos da bolsa são cada vez mais estreitos e são disputados no interior dos 

programas. O que poderia ser é um caminho outro de um projeto para ser 

financiado pelo CNPq ou outras agências.   

Grande   abraço.   

Gaudencio 

  

DE MARCOS ARRUDA 

Queridxs Gaudencio e Maria, 

  

Que vocês estejam bem e felizes! 

Abaixo, um debate muito instigante sobre Educação Popular, envolvendo Oscar 

Jara, Carlos Brandão, Miguel Arroyo e M. Gadotti etc. Vocês não podem não ser 

incluídos nele. 

E quem sabe têm sugestão para o Carlos? 

Como sempre, ler debaixo pra cima, em ordem cronológica. 

Beijos e abraços, 

 

Marcos 

 

 

DE FERNANDA PAULO 

 

 Queridos amigos(as) da Educação Popular, 

 

Estou disposta a fazer um estudo aprofundado sobre  a temática, sobretudo porque 

o nosso projeto e prática de EP tem pressupostos que permeiam por um  trabalho 

de base, direcionado  e organizado politicamente  junto com as classes 

populares.   Não é somente a “ educação do povo”  ou o popular na educação.  É 

isto, mas mais do que isto, conforme nossas leituras em Freire e outros 

contemporâneos Educação Popular com EP está direcionado ao trabalho militante 

de  atuação consciente em defesa do direitos a dignidade humana, por 
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isto,  participação política , formação política são referências prática para  um 

processo educativo que nos  liberta das estruturas desumanizantes. 

Eu já tinha encaminhado um e-mail sobre a grande e desafiadora:  "afinal, onde, 

quando e através de quem a expressão educação popular surgiu e se tornou 

difundida? 

Copio e reenvio – segue abaixo o escrito que vem bem ao encontro do desafio dos 

nossos ensaios da CRONOLOGIA DA EDUCAÇÃO POPULAR.  Digo nosso, porque 

ele de fato tem sido nosso, sendo construído coletivamente, a partir de reflexões e 

processos de conversas, que mesmo distantes, milito provocadoras. 

  

De fato o  Popular encontra-se forjado em Movimentos Populares de resistências as 

práticas opressoras  . Exemplos disto podemos encontrar na Cuba (José Martí), na 

Venezuela (Simón Rodríguez) e aqui no Brasil ( sobretudo a partir de Paulo Freire , 

mas também antes dele), Experiências que tomam o qualitativo popular com dois 

significados diferentes, mas não divergentes. 

O professor Brandão foi muito feliz em rememorar que o “Popular” para Freire tem a 

dimensão da “autonomia, da esperança e do oprimido”. Sim, aí está, na minha 

simplória leitura de mundo,  o caráter político de cunho libertador, no seu sentido 

emancipatório. Diferentemente da Roma Antiga que usava o Popular (termo 

populus) designado ao grupo de cidadãos ( os privilegiados) aqui no Brasil, o “ 

Popular” , num primeiro momento ( enquanto política de Estado), passa a ter o 

sentido de acesso do povo à escola. 

ANTÔNIO CARNEIRO LEÃO , nascido na cidade de Recife (   02 de julho de 1887) 

escreve em 1918, O Brasil e a Educação Popular . Neste livro ele fala da 

necessidade da construção de uma nação forte. Traz a preocupação com a 

educação que não é de acesso a todos.  ( instrução popular no Brasil). 

Fortalecimento nacional.  Desenvolvimento integral ( Moral, intelectual, física). 

Educação popular : social e cívica. Leão tinha como bandeira de luta a reivindicação 

a educação oferecida pelo  Estado, o qual deveria organizar a escola obrigatória, 

gratuita e laica. Vejam, o sentido do “ Popular” aqui não é o mesmo do Paulo Freire, 

embora convergem no sentido da uta pela educação pública integral. Aqui, a EP , 

refere-se a educação planejada para o povo, mas não construída para ele. Voltando 

para a educação jesuítica, temos algo em comum, no processo de catequização. O 

popular tem a dimensão política ( sempre tem), mas não é voltada a educação 

libertadora freiriana. 
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Mas o “popular” de uma forma ou outra, aqui no Brasil sempre esteve atrelado a 

projetos de inclusão social. Alguns apenas, para acesso da classe popular à 

educação e saúde que nem sempre esteve associado a um projeto de sociedade 

que elimine a desigualdade e injustiça social. De outro modo, outras formas de 

conceber a EP esteve vinculados a  projetos emancipatórios não dissociado da 

concepção de ser humano, mundo e sociedade . 

Atualmente, temos o “popular” na escola ( educação básica), e em alguma medida 

na universidade. Porém, ainda contamos com pouquíssimas experiências de 

Educação popular nesses níveis da educação. Quando o temos, estas experiências 

são frutos de lutas dos Movimentos Populares ( MST, Via campesina, Associação de 

Educadores Populares de Porto Alegre -AEPPA, etc.). 

Brandão, traz  O recente Marco de Referência da Educação Popular nas Políticas 

Públicas, da Secretaria Nacional de Articulação Social, o qual via AEPPA tenho 

participado de algumas discussões. Entendemos, enquanto educadores(as) 

populares daqui do sul, a importância do reconhecimento da EP freiriana, assim 

como temos nesta secretaria educadores que tem histórias com os Mov. Populares, 

são ou foram militantes das causas populares.  A minha preocupação, e também de 

outras educadoras populares, é de que a EP deixe de ter o seu espaço instituinte. 

Ou seja, os MP ( Movimentos Populares) são espaços de luta, decisão, 

reivindicação e de resistência, portanto, um espaço fecundo dede fazer EP. Sendo 

instituído o que muda na história da EP? Quais os limites e avanços? Nenhuma 

menção à formação de educadores populares , na universidade, não vinculados 

escolar foi tratada.  Nossa preocupação é está. Enviamos alguns e-mails , sem 

retorno. Diretamente nem  eu e nem a  AEPPA participamos  da consulta nacional, 

mas acessei o link e enviei mensagens me posicionando. Estamos discutindo o 

documento na AEPPA e escrevi um texto no início do ano passado sobre  essa 

política para o Fórum dede Estudos e Leituras Paulo Freire. 

Grande abraço a todos e todas, 

 

Fernanda Paulo de POA-RS 
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DE CARLOS BRANDÃO 

 

Oscar, 

 

Recuerdo que poco después de la llegada de Paulo a Brasil, el Partido dos 

Trabalhadores, entonces un pequeño partido político de oposición, solicitó a Moacir 

Gadoti, Demerval Saviani, Paulo Freire y yo una pequña série de artigos sobre la 

educación. Cada uno de nososotros escribió una contribuición. Y recuerdo que 

Moacir Gadotti escribio un documento de síntesis 

Todo este material originário fue publicado en un "Cadernos do Trabalhador", 

Después salió en un libro del PT todo el dedicado a la educación. 

Enconté en mis archivos lo que escribi. Te lo envio en anexo. 

Tendo en la Rosa dos Ventos el libro impreso. 

 

Un saludo amigo, 

 

Carlos 

 

 

DE OSCAR JARA 

 

Hola Carlos, amigo: 

 

No tengo ese otro, pero me parece haberlo visto. Tal vez en el Centro de 

documentación de Acao Educativa, que "heredó" el Cedoc del CEAAL que estaba 

en Chile...  creo que es un lugar donde podríamos encontrar varios "tesoros". 

 

Hablando de tesoros, fíjate lo que me encontré el otro día (y leí, por supuesto): 

 

CREFAL. Sección de Alfabetización. 

"EL METODO PAULO FREIRE PARA LA ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS" - 

Carlos Rodríguez Brandao, Becario de Brasil. 

Pátzcuaro, Michoacán, México 

1966 
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"Tesoro", ¿verdad? 

 

Abrazos.  

Qué pena que no voy a ir a Buenos Aires a encontrarte... espero que estés en el 

Foro Mundial Social Temático de Porto Alegre en enero. Estoy en una comisión 

que está preparando un pre-forum sobre "Universidades y Educación Popular". 

¿ya sabías? 

 

 

DE CARLOS BRANDÃO 

 

Querido amigo Oscar, 

 

Gracias por el precioso documento de Paulo Freire. Yó estaba alla en aquel dia. 

Pero hay un otro que resultó de una ponencia bien más larga en el Teatro San 

Martin en 1985, cuando estábamos reunidos para preparar justo la Asamblea de 

Educación de Adultos.  

Creio que salió en un cuadernito con sua cara en la portada, y con este título: 

Paulo Freire en Buenos Aires. 

 

Que nos veamos allá. 

 

Un saludo amigo, 

Carlos Brandão  

 

 

DE CAMILA TEO    

  

Estimados professores Brandão e Jara, 

 

Conforme solicitado pelo Prof. Moacir Gadotti, segue o resultado de uma busca 

realizada por Anderson Alencar, em nosso acervo. Por gentileza, verifiquem os 

documentos constantes nos links abaixo indicados. 
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Atenciosamente, 

Camila Téo 

Achei!!! 

 

http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/2051 
 
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/1023 
 
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/1475 
 

Relato da Madalena: http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/2811 - pág. 32 e 

33 

 

Paulo Freire en Buenos Aires: acto preparatorio de la Asamblea Mundial de 

Educación de Adultos: Centro Cultural General San Martin. Ed. CEAAL, Buenos 

Aires, 21.06.1985, 25 p. Trata-se do discurso de Paulo Freire como presidente do 

Conselho de Educação de Adultos da América Latina, onde ele rebate algumas das 

críticas que lhe têm sido feita (Fonte: Paulo Freire: uma biobibliografia, pág. 301-

302). 

 

ou 

 

Paulo Freire en Buenos Aires. San Martín, CEAAL – Consejo de educación de 

adultos de América Latina. Centro Cultural General San Martín, 21-06-1985, 25 p. 

Refere-se às intervenções de representantes das instituições organizadoras da 

Asamblea Mundial de Educación de Adultos durante o Ato preparatório da mesma, 

destacando a exposição do Professor Paulo Freire, Presidente da CEAAL (pág. 

547). 

 

Abraço! 

 

 

 

 

 

http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/2051
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/1023
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/1475
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/2811
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DE CARLOS BRANDÃO 

 

Caro Anderson, 

 

Grato pelo seu esforço e pelos resultados. você acaba de desentranhar um material 

precioso. 

No entanto uma das memórias mais belas e essenciais de Paulo Freire ainda está 

perdida. 

Trata-se de uma longa conversa de umas 3 horas entre Paulo, Rubem Alves e eu na 

TV. Cultura em São Paulo. 

Foi uma conversa inapagável. E o pior é que parece que ela foi apagada. Fizemos 

uma procura ano passado e ninguém encontrou traços dela. Acreditamos que em 

tempos de vídeo, o de nossa entrevista poderia ter sido apagado para a gravação 

de algo novo por cima. 

Seria uma preciosidade encontrar aquele material. 

 

Um abraço amigo, 

 

Carlos 

 


