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Alguns silêncios próximos e distantes 

 

Quero dedicar este tópico a socializar um estranhamento que, creio, 

demonstra como até mesmo nós, “praticantes do participante”, nos “des-

participamos”, nos estranhamos e nos ignoramos. Por mera e simples “ignorância” 

mesmo (tornar o outro opaco ou deslocado) ou por má-fé  pura e simples? 

Assim devo começar aqui com a lembrança de alguns reconhecimentos 

vindos de longe, ao lado de alguns estranhos esquecimentos bastante próximos de 

nós. Acredito que no interior do, e através do circulo de idéias e de práticas que 

nos interessam mais de perto aqui, fora momentos e situações passageiras e 

excepcionais, ou à exceção de algumas dimensões da vida e da festa em que nós, 

os latino-americanos, nos tornamos visíveis “do outro lado do mundo” - como na 

música, na literatura, nas artimanhas sábias e heróicas de sobrevivência, na 

resistência ou lutas populares ou, ainda, no carnaval e no futebol - apenas em 

raros círculos acadêmicos e, em maior escala, em diferentes círculos de ativistas e 

de  militantes situados acima da Equador e a oeste do Japão, alguém nos olha, lê 

e estuda com atenção. E, até onde posso relembrar minhas leituras de textos 

científicos, pedagógicos e militantes do “primeiro mundo”, e de suas bibliografias, 

em apenas poucas áreas fomos e seguimos sendo reconhecidos, procurados e 

estudados.  

Quando tomo a minha área de pesquisas, a antropologia, e folheio livros e 

revistas especializadas escritas em inglês, francês ou outras línguas “ao norte do 

Equador” , encontro raras referências a respeito do que  se  pensa, fala ou escreve 

aqui na América Latina. Mesmo quando um antropólogo norte-americano estuda o 

“Nordeste do Brasil” ou “a Amazônia”, na imensa maior parte dos casos, autores 

situados “abaixo do Equador” são lembrados bem mais pelos dados que aportam 

como “nativos do lugar”, do que por suas reflexões e teorias pessoais. Apenas aos 

poucos e através de casos isolados e raros, antropólogos autores das chamadas 

(por eles e por nós “antropologias periféricas”) são com freqüência alguma 

referência entre as “antropologias centrais” (Inglaterra, EUA, França e, 

secundariamente, alguns outros países da Europa). 

Assim onde estariam os “cenários de escritos” em que somos lembrados e 

lidos? Quais aqueles que trazem à Bolívia, ao México ou ao Brasil estudiosos e 

ativistas que não chegam à América Latina para conhecer de perto o que fazem os 

“nativos que escrevem”, mas para dialogar conosco de igual para igual, como 

acredito que esteja acontecendo agora, aqui mesmo neste nosso Encontro? Ora, 

entre Paulo Freire, Orlando Fals Borda, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e outras 

pessoas, nós nos tornamos coletiva e persistentemente visíveis ao “primeiro 
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mundo” justamente nos campos em que nossos centros universitários de saber – 

pelo menos os representados pelo Brasil – mais nos invibilizam. Eles seriam: a 

educação popular, a teologia da libertação, a pesquisa participante e, numa 

dimensão mais ativa, popular e  mobilizada, o repertório de iniciativas de ações e 

frentes de luta dos movimentos populares, entre as comunidades eclesiais de base 

e o MST.  

De fato, creio que nenhum educador latino-americano foi mais traduzido para 

além do Espanhol do que Paulo Freire. Provavelmente nenhum teólogo mais do 

que Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff. E, mesmo chegando à Europa por alguma 

porta dos fundos, talvez tenha sido preciso esperar os primeiros escritos e as 

primeiras experiências de campo ligadas à pesquisa participante, para que a 

questão da investigação social e de seus usos não apenas acadêmicos e 

assumidamente colocados ma serviço de causas populares, tenha provocado 

aproximações, diálogos, traduções, encontros e fóruns internacionais como este 

que nos reúne aqui em Porto Alegre. 

Posso trazer aqui de novo um exemplo pessoal que bem testemunha o que 

afirmo.  Em 1989 fui convidado pelo Latin American Studies Centre da 

Universidade de Cambridge como “visiting scholar” por dois meses (de inverno, 

infelizmente). Na mesma ocasião o teólogo Gustavo Gutierrez foi convidado pela 

mesma universidade, como “visiting professor”. Ele foi convidado por quatro meses 

para responder por todo um curso sobre a teologia da libertação, enquanto coube 

a mim uma apenas modesta apresentação de um “paper” em uma quinta-feira 

dedicada a seminários. Mais do que isto, enquanto o meu único seminário foi 

realizado diante de uma quinzena de estudantes inscritos pra esta atividade 

escolar, e mais o professor coordenador, os seminários de Gustavo ocupavam 

uma das grandes salas especiais de uma das mais importantes unidades de 

Cambridge, e mesmo sem contar imagino que eram semanalmente assistidas por 

mais de cento e cinqüenta pessoas das mais variadas áreas acadêmicas. O  

convite feito a Gustavo Gutierrez  representou vários dois graus acadêmicos acima 

do meu, tendo eu sido convidado como antropólogo da religião e, ele, como um 

representante da teologia da libertação. O único momento em que o antropólogo 

estudioso-de e o teólogo envolvido-com nos encontramos em pé de igualdade, foi 

a noite em que ambos fomos, em uma capela medieval e diante de um corpo 

docente solenemente becados, incorporados ao corpo do “fellows of Saint 

Edmund’s College”. Isto após havermos proferido um juramento igualmente solene 

de fidelidade à ciência, a deus e à rainha da Inglaterra. 

Deixemos aqui a parte por agora a teologia da libertação - sem esquecer 

suas derivadas, como a filosofia da libertação de Enrique Dussel e também a 
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psicologia da libertação, pouco divulgada no Brasil, mas forte e fecunda em outros 

países do continente - e voltemos o nosso olhar às duas outras formas de 

pensamento e ação social de vocação popular com que trabalhamos e que nos 

reúnem aqui. Se observarmos os dois cenários de teorias-e-ações – ora 

convergentes, ora divergentes – em que nos vemos envolvidos desde a aurora dos 

anos sessenta, podemos testemunhar um cenário mais ou menos como procuro 

descrever a seguir.  

Aqui mesmo e entre nós na América Latina, sobretudo após o esgotamento 

dos governos militares e de suas inevitáveis ditaduras culturais, presenciamos 

desde os anos setenta um número muito grande e crescente, em alguns 

momentos, de encontros, simpósios, fóruns e reuniões assemelhadas, desde o 

nível mais comunitariamente local, até o mais latino-americanamente internacional, 

envolvendo as modalidades de idéias e ações sociais lembradas acima. O que nos 

reúne aqui é bem um exemplo disto. 

É evidente que aqueles que desde a Europa e os EUA demonstraram desde 

a década dos anos sessenta um vivo interesse pela educação popular e, depois, 

por seus desdobramentos, houve e há agora bem mais cientistas sociais e/ou 

educadores ativistas, do que aqueles que poderíamos considerar como 

“acadêmicos puros”. No entanto, repito, é também evidente e facilmente 

demonstrável que entre os dessas regiões ao Norte do Mundo houve, e 

possivelmente segue havendo uma acolhida da educação popular no interior das 

universidades bastante maior do que aqui entre nós. Pelo menos aqui entre nós no 

Brasil.  

Em nosso país a educação popular e a pesquisa participante envolvem hoje 

em dia diversas variantes de teorias,  de projetos e programas concretos de 

trabalhos direcionados a alguma forma de ação política através da cultura e/ou de 

uma ação cultural através da educação. De formas bastante diferentes, mas dentro 

de uma diferença convergente. Em diferentes cenários e fronteiras nos chegam 

declarações de que desde pequenas ONGs ambientalistas até governos 

municipais ou mesmo estaduais (como foi o caso aqui mesmo do Rio Grande do 

Sul), de que “aqui se pratica, como iniciativa de um pequeno grupo de 

alfabetizadores ou como uma ampla política pública, alguma modalidade de 

educação popular. De outra parte, assim como no campo de uma igreja 

progressista a teologia da libertação e as suas derivadas seguem representando 

algo desde cujos horizontes de avanço é impensável recuar, assim também a 

educação popular nos aparece como um passo que, uma vez dado, não deve 

submeter-se a movimentos de retorno. Lembro que  Paulo Freire declarou certa 

feita a Moacir Gadotti e à sua equipe, frente à  primeira proposta de criação do 
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Instituto Paulo Freire, que como educadores populares devemos estudá-lo, mas 

não devemos repeti-lo e, menos ainda, não nos cabe recuar dos avanços que 

vivemos juntos a partir também de suas idéias pioneiras.   

Relembro que tanto a educação popular quanto a pesquisa participante (que 

sempre entendi como um dos momentos e recursos da educação que sonhamos 

praticar) mobilizam ainda e continuamente uma polissemia e uma quantidade 

grande encontros como este. Por conta própria ou associadas a outras e novas 

modalidades de empoderamento popular, cinqüenta anos depois a educação 

popular e a pesquisa participante seguem desafiando a criação de novas idéias e 

de outras práticas, assim como a produção de novos artigos e livros, entre um 

fecundo diálogo teórico e a narrativa de diferentes experiências.   

Se, em tempos de “modernidade líquida” e de um crescendo vertiginoso do 

poder colonizador da hegemonia social e simbólica do capital, um certo teor de 

radicalidade popularmente mobilizadora, politicamente empoderadora e 

socialmente transformadora pareça haver  arrefecido entre nós, presenciamos um 

inevitável e desejável alargamento de idéias e ações delas e delas derivadas, em 

diferentes direções.  Um olhar atento a outros contextos de teorias, propostas e 

ações, pensadas e praticadas desde pelo menos os anos setenta-oitenta, tal como 

a educação para a paz, a educação e direitos humanos, a educação ambiental, a 

economia solidária, as diferentes ações ambientalistas, e, no seu mais fecundo 

extremo, as ações diretas de antigos e de novos movimentos sociais populares, 

haverá de revelar que em quase todos os seus círculos de pensadores e 

praticantes é bastante raro o pensar e propor idéias e ações sem que de um modo 

ou de outro elas retomem assinatura ou a herança do que foi e segue sendo 

alguma das variantes da educação popular.  

Este reconhecimento de neo-modalidades de ação social de tradição e 

vocação “libertadora’- para retornarmos a uma palavra cara a Paulo Freire - 

desdobra-se em uma ou em algumas das alternativas seguintes): a) elas se 

reconhecem como uma modalidade atual de educação popular; b) elas incorporam 

algo da essência e do proceder herdado da tradição  da educação popular; c) elas 

se vêem em “situação de fronteira direta” com a educação popular, na mesma 

medida em que se colocam em posição contrária a tudo aquilo que há muitos anos 

Paulo Freire escolheu denominar “educação bancária” e tudo aquilo a que ela 

serve, ou que dela deriva, d) elas incorporam alguma alternativa de pesquisa 

participante como seu procedimento de pesquisa de uma realidade social. 

Ao longo destas duas últimas décadas, sou testemunha de que essas e 

outras modalidades de ação social humanizadora e ambientalista, via de regra são 

assumidas e praticadas em uma fecunda vizinhança com a educação popular. Ou 
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então, em seus protocolos de ação elas se assumem em uma interação estreita e 

ativa com a educação popular. Assim, expressões como educação ambiental 

popular, ou educação popular ambiental, ao lado de várias outras, são freqüentes 

entre nós.  

De alguma maneira, em um amplo contexto em que nos movemos, o não 

associar qualquer uma destas e de outras vocações de ação social com alguma 

variante  da educação popular, tende a sugerir um quase atestado de uma 

modalidade de ação educativa revisionista ou fracamente conservadora. Em pelo 

menos três encontros a respeito de uma nova pedagogia social de que participei, 

uma herança direta da educação popular tendeu a ser sempre reconhecida e 

ressaltada. Relembro aqui também alguns encontros nacionais internacionais 

associados a novos paradigmas na educação e a uma sempre fugidia 

transdisciplinaridade, em que sempre pelo menos alguma vozes se alçavam para 

restabelecer uma inevitável interação entre “tudo isto que surge no horizonte” e a 

herança ainda e sempre presente da educação popular. 

Em todos os meus contextos universitários são ignoradas ou colocadas em 

uma distante penumbra próxima a uma fronteira entre o liminar e o marginal todas 

as minhas atividades de assessoria prática a movimentos populares, bem como as 

de escrita de livros, capítulos de livros e artigos publicados minoritariamente em 

revistas acadêmicas e bem mais em revistas associadas a ações sociais. 

Educação popular é algo ignorado, enquanto a pesquisa participante não raro me 

foi declarada como uma curiosa aventura marginal, que talvez leve a extremos 

indevidos a boa tradição antropológica da observação participante. Livros e artigos 

meus nos dois campos que nos reúnem aqui são com freqüência lidos, estudados 

e colocados nas bibliografias de dissertações, artigos e teses de estudantes. 

Raramente são lembrados entre professores de educação, a começar pelos das 

universidades onde lecionei e sigo lecionando e coordenando equipes de 

pesquisa. Desde pelo menos 1976 participei de vários cursos de “métodos e 

técnicas de pesquisa em antropologia” na UNICAMP, e não me lembro de sequer 

um item dedicado à pesquisa participante em qualquer um deles. Confesso que 

por cumplicidade com a “minha tribo”, nem nos meus cursos, embora eu tenha 

orientado sucessivas levas de pós-graduandos que assumiam trabalhar no campo 

com alguma variante da pesquisa participante. Finalmente, o certificado que 

provavelmente receberei por minha participação neste nosso Encontro terá um 

mínimo valor, ou valor nenhum para o meu “Currículo Lattes”, de acordo com o 

pensar  e avaliar de meus pares da academia,  

De outra parte, é provável que raros – se é que houve algum – dentre meus 

parceiros de trajetórias de educação popular e de pesquisa participante tenha lido, 
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dentre os livros que escrevi como antropólogo como os que lembrei acima e outros 

mais, dedicados a rituais de negros católicos, a camponeses tradicionais, suas 

vidas, seus imaginários e suas festas votivas. Justamente aquele “outro lado” que 

de um modo ou de outro deu seqüência ascendente à minha carreira docente e me 

atribuiu um pouco do que entre nós (ou eles) costuma-se chamar de 

“respeitabilidade acadêmica”.  

 Assim sendo, fora trabalhos que leio para aprender ou que examino, para 

estar presente em mais uma das intermináveis bancas de exame de mestrado ou 

de doutorado, no interior do exclusivo (e algo tribal) campo da antropologia, uma 

variedade fértil e fecunda de estudos – entre artigos, dissertações e teses, 

sobretudo no campo da educação e/ou de outras modalidades fronteiriças de ação 

social, enfatiza alguma pertença,  interação ou diálogo com a educação popular. E, 

bem diverso do que ocorre entre nós, cientistas sociais e de  modo especial, 

antropólogos, não são raras as afirmações de que algum estilo de pesquisa 

participante foi a substância ou pelo menos uma abordagem auxiliar da 

“metodologia de pesquisa”.   

Entre o que declaram os estudantes e, com raras exceções, silenciam os 

professores, creio não exagerar ao pensar que, no que toca a criação de 

documentos escritos de teor assumidamente acadêmico próximos aos temas deste 

Encontro: a) quanto maior o grau do estudo, escrito ou curso oferecido na/através 

da universidade,  menor o investimento declarado na educação popular e/ou na 

pesquisa participante, o que significa que há mais trabalhos monográficos de 

graduação e dissertação de mestrado do que teses de doutorado e trabalhos de 

pós-doutorado que abordem a educação popular e que ou enfoquem a pesquisa 

participante ou declarem que a estão empregando como uma alternativa de 

produção de conhecimento; b) quanto mais oficialmente “importante” e “rico em 

produções indexáveis”  seja um centro acadêmico de estudos e pesquisas, menor 

a incidência de sua vizinhança com a pesquisa participante; c) de novo, com raras 

e conhecidas exceções, quanto mais academicamente consagrado for um 

educador ou um cientista social, maior será o seu distanciamento da  educação 

popular e da pesquisa participante.  

Se estas imagens e memórias são pelo menos em parte verdadeiras, creio 

que devemos assumir seus motivos e suas conseqüências de forma consciente e 

serena.  Defenderei adiante a idéia de que justamente esta liminaridade frente ao 

“oficial” e ao “acadêmico” - que volta e meia nos reconhecem e até honram, desde 

que estejamos à distância e na penumbra – configura com relativa fidelidade a 

própria turbulenta e não-colonizada identidade de quem somos e do que 

pensamos, escrevemos e praticamos.  
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E os nossos não casos únicos. Há vários outros momentos e vários outros 

cenários sociais em que teorias, propostas e práticas de ação social de marcada 

presença social, sobretudo no âmbito dos movimentos sociais e populares, 

tornaram-se e tornam-se ainda - desde o seu primeiro acontecer, até momentos 

bastante posteriores - algo ignorado, opaco ou francamente marginal em âmbitos e  

círculos acadêmicos.  

Não é apenas aqui e agora que militantes, movimentos e frentes de luta 

popular encontram pela frente dois horizontes no mundo universitário. O primeiro é 

o deslocamento do que se pensa e pratica para um território liminar, entre o 

academicamente assessório, o pitoresco e o quase-ilegítimo, como algo que 

mereça atenção científica.  O segundo é uma sutil colonização do “popular”, que 

desde um olhar cientificista deixa de ser uma dimensão da sociedade desigual que 

clama por ações de mudanças (inclusive as nossas), e passa a ser, mesmo entre 

os críticos mais argutos desta mesma sociedade, um crítico problema e um 

urgente ”objeto de pesquisa cientifica”, apenas. Não devemos esquecer que foi 

através da acolhida de sua equipe no pequeno Serviço de Extensão Cultural da 

então Universidade do Recife, que Paulo Freire pode dar início ao seu “sistema de 

educação”. 

Que não nos espante o fato de que boa parte das teses que geram doutores 

em educação, são fecundos estudos científicos e rigorosos sobre o que algum 

não-doutor criou - entre Comenius, Maria Montessori, Rudolf Steiner  e Paulo 

Freire (que nunca se doutorou)  -  como inovações pedagógicas relevantes. As 

regras da excelência científica e acadêmica entre nós chegaram a tal ponto, que 

se uma educadora criar, depois de longos anos de experiência “no chão da 

escola”, um excelente novo procedimento de alfabetização de crianças, certamente 

receberá muito menos “pontuação” em nossos esquemas oficiais de “produtividade 

acadêmica”, do que a jovem estudante de mestrado que ao cabe de três meses 

lograr escrever um artigo científico descrevendo o “método de alfabetização” criado 

pela velha professora. Desde que se competente artigo encontre guarida em 

alguma revista bem colocada nos esquemas ranquicisados de avaliação de 

competência científica.  

Vocês verão ao final das linhas que nos esperam, que embora eu projete um 

distanciamento de nosso olhar, um exercício de comparação entre o que vivemos 

abaixo do Equador, e o que viveram e vivem pessoas “como nós”, acima dele, será 

de algum modo proveitoso. Em primeiro lugar para saber com alguma maior 

certeza que “não estamos sozinhos”. Segundo, e mais relevante, para que se 

reforce a tese de que a verdadeira oposição que nos separa não é entre o 

“científico-acadêmico consagrado” e o indevidamente marginal, mas entre o que 
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um (bastante acadêmico) antropólogo sul-africano, de formação inglesa, Victor 

Turner, chamou em alguns de seus livros, de uma oposição entre a estrutura e a 

communitas. E observem que ele reservou para quem somos um solene e sonoro 

nome em Latim.   

Entre algumas linhas e parágrafos, viajemos do Brasil e da América Latina 

para a Inglaterra e a Europa. Retornaremos de com algo que talvez nos ajude a 

universalizar algo que estenda no espaço, mas não no tempo, algo que a um olhar 

centrado sobre nos mesmos poderá parecer  mais um “vício latino-americano”.  

Sim, porque agora nos convido a que nos desloquemos no espaço, entre um 

continente e outro. Mas não no tempo. Porque aportaremos na Inglaterra 

justamente nos mesmos anos setenta, em que boa parte de nossa longa história 

recomeça. Falo dos estudos culturais originados na Inglaterra de antes e de ontem. 

Estarei fazendo aqui referência um livro não de ingleses, mas de dois autores 

franceses que justamente buscam tornar conhecida na França (que ainda quase a 

ignora) a fecunda experiência inglesa e popular dos estudos culturais. Seus 

autores são Armand Mattelart e Érik Neveu. E o livro tem este nome: Introdução 

aos estudos culturais.. Deixo de lado a fascinante história das origens deste 

“movimento”, ainda no século XIX, e me retenho em tempos que fazem parte 

também de  nossas histórias de vida. Do passado mais remoto retenho apenas 

parte do parágrafo que inicia o livro. 

 

Durante o século XIX, uma tradição de pensamento conhecida pelo 

nome de “Culture and Society” emerge na Grã-Bretanha, impulsionada 

pelas figuras intelectuais do humanismo romântico. Para além de suas 

divisões ideológicas, essas figuras têm em comum o fato de 

denunciarem os estragos da “vida mecanizada”, como efeito da 

“civilização moderna”.  (2004: 19 – grifos dos autores) 

 

Na página 26, um dos “pais fundadores” do movimento, Matthew Arnold, vai 

ser apresentado como “inventor de uma filosofia da educação”, o que torna 

evidente como desde os sues primórdios, este movimento puramente intelectual 

ainda já via na educação do povo um caminho substantivo para a salvação de 

nada amenos do que uma identidade e mesmo uma “alma nacional”.  E, com um 

sentido próximo ao que vai desembarcar aqui no Brasil no começo do século XX, 

entre os nossos “educadores pioneiros”, a associação entre “popular” e “educação” 

está escrita na página 27, no título de um livro de autor inglês, mas sobre a França: 

The Popular Education of France, resultante de uma viagem realizada em 1859, 
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quando éramos ainda um império escravagista, prestes a ser re-colonizado 

justamente pela Inglaterra.  

Ora, já em anos bem próximos aos do advento dos movimentos de cultura 

popular no Brasil, e quando já o eu viriam a ser programas de educação popular 

entre operários ingleses e a experiência – entre a academia e a militância – dos 

estudos culturais, uma mesma oposição que está na origem de nossa educação 

popular, é vida, em uma outra língua e em outros contextos “do lado de lá”. Já 

então militantes culturais educadores populares, estão ao mesmo tempo no interior 

e nas áreas entre a fronteira legítima e a margem liminar do mundo acadêmico. Tal 

como nós, alguns se alternam entre educadores populares e professores-

investigadores de carreira. E se dividem. 

 

A predominância acadêmica da corrente leavisiana não deve, porém, 

atenuar o debate travado na imprensa pelo educadores que atuam na 

formação de adultos dos meios populares (Highways, Tutor’s Bulletin) 

sobre as visões contraditórias da pedagogia a adotar (Steele, 1997). 

Dele participam autores como George Orwell, Harol Laski ou Herbert 

Read. Quem, da “massa” ou da “classe”, privilegiar na escolha do perfil 

dos professores? A primeira opção tem a simpatia dos partidários de 

uma modernização da educação popular preferentemente vinculada ao 

estilo universitário e centrada nas artes e nas letras. A outra linha, mais 

apoiada em realidades regionais, valoriza as tradições puritanas do 

movimento operário e milita em favor de uma abordagem sociológica 

em sentido amplo, apoiando-se na economia, na filosofia e na política, e 

buscando mobilizar as pessoas mais avançadas da classe operária 

para formar quadros. O tema de uma democracia de trabalhadores 

contra uma aristocracia de letrados é recorrente no debate. (2006: 39, a 

palavra “leavisiana” é referente a Frank Raymond Leavis, apresentado 

no livro como um “representante da pequena burguesia emergente que 

chega, pela primeira vez, ao santo dos santos da aristocracia 

universitária de Oxbridge” (pg. 36). 

 

Poucos anos depois do tempo em que a experiência multifacetada entre nós 

do movimento de cultura popular toma, entre Paulo Freire, Henrique da Lima Vaz, 

Ernany Maria Fiori e Augusto Boal, entre tantas e tantos outros, a opção pelo povo 

e, de maneira mais explícita, pelas classes e movimentos populares, na Inglaterra 

(e mal sabíamos então) de forma semelhante Os estudos culturais participam 
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desse questionamento, mas na trilha de Morris, optam de modo decisivo por uma 

abordagem via classes populares (2006: 40). 

Um livro mais tarde traduzido tardiamente em Portugal para nossa língua, e 

escrito doze anos antes de Pedagogia do Oprimido, tornou-se algo equivalente ao 

livro de Paulo Freire, entre militantes ingleses dos estudos culturais e de seus 

desdobramentos em ações sociais de teor educativo. Em Português ele tomou 

este nome: As utilizações da cultura – aspectos da vida cultural da classe 

trabalhadora e até hoje é bem mais lido por antropólogos dedicados a  pesquisas 

de culturas e modos de vida populares do que por militantes da educação popular.  

A história inglesa dos estudos culturais prossegue e, como a nossa (mas sem 

uma ditadura militar a enfrentar) ela é fecunda e fascinante. Já bem nos anos 

sessenta e como herança da anterior “década que não acabou” a “dos anos 

sessenta”,  os estudos culturais interagem entre adesões e conflitos com a New 

Left. Recomendo a leitura do pequeno livro que aqui nos acompanha e mais 

outros, a começar pelo de Hoggart, e me atenho agora ao que importa à trilha de 

pensamento que seguimos aqui. De forma bastante semelhante àquelas que nos 

“enquadraram” e seguem sendo um dilema para “outros-e-nós” desde os “anos de 

fogo pós-64” e até hoje, a relação entre uma vocação acadêmica no trato do 

popular versus uma vocação popular no trato do acadêmico, existiu também por lá. 

Retomo nosso livro. 

No campo acadêmico, duas formas de marginalidade marcam as 

figuras fundadoras dos estudos culturais. Trata-se do caso de Willians e 

de Hoggart – e até mesmo de Hall -, de uma origem popular que faz 

deles personagens deslocados no mundo universitário britânico. Em 

Hall e Thompson, intervém uma dimensão cosmopolita, uma 

experiência da diversidade das culturas (também presente na trajetória 

de Benedict e Perry Anderson, outras figuras da New Left) que, por ser 

menos excepcional no tempo do Império Britânico, marca contudo um 

perfil específico de intelectuais, e suscita uma forma de sensibilidade às 

diferenças culturais. Essas trajetórias sociais atípicas ou impróprias se 

chocam com a dimensão socialmente restrita do sistema universitário 

britânico e condenam desde logo os intrusos à “escolha” de posições 

externas (a educação de adultos no meio operário) a esse sistema ou 

situadas em sua periferia. Os fundadores freqüentemente se vêem 

destinados a estabelecimentos pequenos ou recentes (Warwick), a 

instituições estabelecidas à margem das universidades (em 

Birminghan), a componentes “extraterritoriais” do mundo universitário 

(extra-mural departments) Open University, equivalente melhorado do 
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Centro Nacional de Ensino à Distância na França. (2006: 52 – grifos 

dos autores. O primeiro autor citado é o historiador marxista Raymond 

Willians). 

 

Sem o status de “nação periférica” e sem vinte e dois anos de ditaduras 

militares, que teve nos “expurgos de professores e estudantes universitários  uma 

de suas práticas nefastas,  eis que encontramos na Inglaterra de nossos mesmos 

anos setenta-oitenta, boa parte das controvérsias e dos pequenos e grandes 

conflitos “entre nós e sobre nós mesmos”  com que convivemos aqui na América 

Latina,  e que roubam pelo menos algumas noites de sono tanto “deles lá”, quando 

de “nós aqui”. Em duas direções que convergem – entre alianças e conflitos – em 

alguma vocação de “compromisso com o povo”, observamos entre nós e eles 

semelhantes oposições convergentes. Lá como aqui alguns acadêmicos de 

carreira voltam-se como pesquisadores a um conhecimento mais comprometido da 

“vida e das culturas das classes populares”.  

Lá como aqui, educadores populares em algum momento ingressam no 

mundo acadêmico e, divididos entre as duas margens do “rio da história” (ou “três 

margens”, segundo João Guimarães Rosa), pendulam (como eu), entre os deveres 

acadêmicos e os compromissos de militância popular. Lá como aqui alguns 

educadores logram atravessar as duas margens e transitar entre diferentes 

territórios a partir e desde o interior de alguma instância da estrutura e da vida 

universitária. Seus projetos de ação social nascem, florescem e morrem “lá”. 

Outros armam barracas em uma margem e na outra e atravessam seguidamente 

as águas do rio que as separam. Outros abandonam a universidade para se 

dedicarem exclusivamente a alguma causa popular. Conheço algumas pessoas, 

entre amigos próximos e distantes. Outros, mesmo podendo, ou por não poderem, 

jamais ingressam na academia como docentes e/ou pesquisadores, mesmo depois 

de saídos de algum de seus cursos como graduados ou mesmo pós-graduados.  

Não é um exagero retornar uma vez mais à pessoa e à vocação de Paulo 

Freire para desenhar opções e interações a partir do que foi a longa fração mais 

conhecida da vida de um educador popular. Paulo Freire abandonou antes de 

começar uma carreira de advogado. Foi professor de “chão de escola” quando 

jovem, e não de pedagogia, mas de Língua Portuguesa. Trabalhou nove anos no 

SESI, no Recife, e foi lá que aprendeu os fundamentos do que mais tarde seriam 

os círculos de cultura. Ingressou na universidade pela porta dos fundos, naqueles 

tempos chamada: Serviço de Extensão Cultural (pai de nossas sempre heróicas e 

críticas pro-reitorias de extensão universitária, a quem em geral toca o que sobra 

dos recursos financeiros de quase todas as nossas universidades, justamente 
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porque elas saltam dos muros da universidade para as obscuras periferias. 

Justamente porque elas tratam de colocar em prática junto ao povo, o que em 

cenários mais científicos e curricularmente relevantes, se estuda em teoria, ou 

através de anticépticas “pesquisas de campo” (a começar pelas minhas). Depois  

das “quarenta horas de Angicos” (cinqüenta anos em 2013), ele e sua equipes 

estavam em vias de iniciar uma grande “campanha nacional de alfabetização” no 

Brasil, quando o 31 de março colocou tanques nas ruas e militantes do povo e 

educadores na cadeia.  

O exílio o manteve anos a fio junto a experiências de educação popular, e o 

diálogo então com povos e intelectuais africanos foi muito marcante em sua vida. 

De volta ao Brasil Paulo ingressou na UNICAMP e por anos fomos “companheiros 

de trabalho” (e de livros e viagens). Suas recordações da vida acadêmica em 

Campinas foram  poucas e pobres. O que não aconteceu quando começou a 

lecionar na PUC de São Paulo. Lá, à distância de uma universidade “de ponta”, ele 

pode enfim mergulhar em algo com que sempre sonhou: a associação entre a vida 

de educador popular e a do professor universitário. No entanto, até o fim de sua 

vida, sua atividade como secretário de educação do município de São Paulo e 

como criador do MOVA-São Paulo. Mais do que tudo, as incontáveis viagens que 

fez, sobretudo quando para viajava estar junto a experiências de movimentos 

populares,  foram sempre a face mais motivada e rememorada em sua vida. 

Fechemos este breve intervalo em que viajamos entre duas margens não de 

um rio, mas de um oceano, com uma última citação de Introdução aos estudos 

culturais. Será emblemático que o ano evocado no parágrafo abaixo é justamente: 

1964. Será significativo que as mesmas artimanhas de que tenhamos que lançar 

mão se repitam no país que por anos a fio colonizou o mundo e se reconhecia com 

o seu centro culturalmente mais civilizado. Com o que franceses e alemães nunca 

concordaram. E vários povos tribais de todo o mundo também. 

 

O estabelecimento do CCCS se fará lentamente, Expresso por Hoggart 

em uma conferência de 1964, o projeto do Centro é claro. Ele faz apelo 

explícito à herança de Leavis. Quer utilizar os métodos e os 

instrumentos da crítica textual e literária, deslocando sua aplicação das 

obras clássicas e legítimas para os produtos da cultura de massa e 

para o universo das práticas culturais populares. Mas, mesmo vinculado 

à universidade, o Centro está desde o início marcado pela 

marginalidade institucional vivida pela geração dos pais fundadores. Os 

recursos financeiros da equipe são tão limitados que Hoggart precisa 
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solicitar o mecenato da editora Penguin para alguns investimentos e 

para a contratação de Stuart Hall, que o sucederá em 1968. (2006: 56) 

 

Esta e outras passagens do livro que nos acompanha são mais do que 

eloqüentes em demonstrar, com dados e fatos, que uma posição sempre liminar e 

pauperizada dos projetos de ação social desde e através da academia  foram, e 

provavelmente seguem sendo em quase todos os cenários das mais diferentes 

nações, mais a regra do que a exceção. E quando chegam a ser a regra, quase 

sempre algo ela se estabelece de maneira efervescente e efêmera. Que a difícil 

contratação de ninguém menos do que Stuart Hall (hoje leitura essencial entre 

antropólogos e educadores multiculturais) nos recorde um outro ingresso 

problemático, desta vez aqui entre nós. E com esta outra lembrança convoco de 

novo  Paulo Freire. Quando em 1980 ele  retorna com a família ao Brasil,  de 

imediato é proposta a sua contratação como “professor titular” da Faculdade de 

Educação da UNICAMP. Uma então “universidade-ilha em plena ditadura, e que 

antes de Paulo já havia contratado vários “intelectuais de esquerda”, inclusive 

alguns  retornados de exílio. Ora, em um primeiro momento o seu ingresso é 

colocado em questão por um parecer do Conselho Universitário. Afinal, na 

UNICAMP o “doutor” estava naqueles tempos situado no nível MS-3, o exato meio 

da carreira acadêmica. E Paulo estava sendo proposto para o nível MS-6, o nível 

acadêmico do “professor titular”, situado acima do “professor adjunto” e do 

“professor livre-docente”.  Um novo parecer é solicitado ao professor (MS-6) 

Rubem Alves. Baseado no repetido fato de que outros docentes foram contratados 

no último patamar da hierarquia docente da UNICAMP,  desde que atestado o seu 

“notório saber”, Rubem Alves redige um notável parecer. Ele corajosamente 

defende que não cabe à UNICAMP avaliar se o “professor Paulo Freire” (um “não-

doutor acadêmico”, não esquecer) deve ou não ingressar em seus quadros como 

“professor titular”. Caberia a Paulo Freire avaliar se a Universidade Estadual de 

Campinas seria digna de receber em seu quadro de docentes uma pessoa como 

ele. Sua contratação foi aprovada por unanimidade em uma reunião seguinte do 

mesmo Conselho Universitário. 

Ora, de toda esta longa viagem, desejo me aproximar de uma opinião que 

para alguns poderá parecer “coisa do passado”. Entretanto, a meu ver não é e 

estamos longe disto. Justamente porque agora, mais do que antes, tanto a 

educação popular quando a pesquisa participante vivem, em-e-entre as suas 

diferentes alternativas de realização, talvez o momento de maiores dilemas de 

identidade e vocação. Vivas e ativas em toda a América Latina, estas invenções 

inovadoras e mesmo revolucionárias de trabalho “junto ao povo” – com ele, a seu 
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serviço e não mais para ele a para servir-se dele, imagino – correm a meu ver dois 

perigo imediatos e graves.  

O primeiro: o virem a ser colocadas mais do que nunca à margem de 

estruturas e instituições capazes de acolher suas teorias e práticas e capaz de se 

constituírem com o “chão de suas práticas”. O segundo: em direção oposta, virem 

a ser – como aconteceu antes com tantas e tão reiteradas iniciativas antes radicais 

e, depois, progressivamente digeríveis inclusive por agências do mundo dos 

poderes e símbolos do mercado de capital. 

Não temo a primeira ameaça. Ao contrário, defendi sempre que a educação 

popular, a pesquisa participante e também outras alternativas de ações sociais  

vocacionadas a processos de empoderamento popular humanizador, como a 

teologia da libertação e suas derivadas, assim como, e substantivamente, as 

próprias unidades e movimentos populares de organização e frente de lutas, 

surgem, articulam-se, crescem e evoluem em contextos de idéias, projetos e ações 

situados sempre à margem das estruturas oficiais e/ou empresariais de gestão do 

poder. Inclusive e principalmente do poder simbólico, campo de presença e 

processo da própria educação.  

Se pudermos por um momento retornar ao pensamento antes lembrado aqui 

de Victor Turner, ousarei lembrar que justamente face às estruturas estruturadas 

(Bourdieu) de que a universidade é um bom exemplo, a educação popular e a 

pesquisa participante não apenas surgem, mas florescem como uma das 

alternativas contestatórias do estabelecido, bem típicas de uma communitas. Ou 

seja, surgem como algo novo, renovador, contestador e questionador. Algo frente 

ao que tanto um poder público, como uma secretaria municipal de educação, 

quando uma instituição governamental de ensino, pesquisa e extensão, como uma 

universidade,  podem atuar de três maneiras: 1ª. ilegitimando e/ou buscando 

esvaziar ou mesmo destruir o novo; 2ª; acolhendo-o e o incorporando em algum 

espaço liminar tolerável, em uma área qualquer de fronteira entre a academia e “o 

resto do mundo”; 3ª. incorporando-o a alguma de suas esferas de estrutura 

legítima, através de uma apressada ou progressiva colonização domesticadora de 

suas idéias, teorias, propostas e práticas originais, para enfim atribuir a algo 

tornado legítimo, o status de um representante a mais da ordem de uma academia, 

de uma sociedade ou mesmo de uma nação.   

  Assim invés de estranhar que em porta alguma de nossas faculdades de 

educação existam sequer pequenas placas com estas duas palavras: “educação 

popular”, prefiro acreditar que o que torna fecundas e confiáveis  nossas 

experiências de ação social e de busca participativa de conhecimento sobre a 

dimensão popular da vida social, que justamente constituem a substância da 
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educação popular e da pesquisa participante, é a sua exata liminaridade em 

círculos acadêmicos e em territórios culturais “de alto nível”.  Existir entre espaços 

de exclusão e em fronteiras liminares, é exatamente o que torna as vocações de 

trabalho social de teor político que nos aproximam neste Encontro e fora dele. 

Estamos aqui porque permanece em nós, ativa, uma energia inaugural, assim 

como  uma vocação de  presença e pertença que muito tem variado ao longo cinco 

décadas, mas que preserva íntegro, acredito, a substância de sua esperança 

original. Que esta palavra entre a poesia e a fé não pareça aqui algo ingênuo e 

indevido. Pois o que resta a nós, depois de tanta luta e tantas perdas, senão a 

certeza de que esperançosamente não apenas ainda cremo no eu acreditamos, 

mas ainda atuamos como agimos porque temos a esperança de que cada gesto 

nosso carrega – como entre as mãos de Paulo Freire e tantas e tantos outros que 

já se foram, tem um valor de testemunho de presente e um teor de confiança não 

no “que virá”, mas do que junto àqueles a quem nos colocamos a serviço, 

saberemos ainda um dia construir. Estivéssemos, como educadores populares, 

entre os círculos da academia, e talvez já tivéssemos passado da esfera das 

teorias vigentes para as que fazem parte da história da educação.  

 

 
Alguns livros lidos e citados 

 

ASSUMPÇÃO, Rayane e BRANDÃO, Carlos Rodrigues 

Cultura rebelde – escritos sobre a educação popular ontem e agora 

2009, Editora do Instituto Paulo Freire, São Paulo 

 

BAUMAN, Zigmunt 

Isto não é um diário 

2012, Zahar Editora, Rio de Janeiro 

 

FÁVERO, Osmar 

Memória dos anos sessenta: cultura popular e educação popular 

1985, Edições Graal, Rio de Janeiro (creio que há edições mais novas ainda da Graal ou já da 

Paz e Terra). 

 

FREIRE, Paulo 

Pedagogia do Oprimido 

1974, Paz e Terra, Rio de Janeiro 

 

STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena,  

Histórias e memórias da educação no Brasil – vol. 3. Século XX  

2001, Editora VOZES, Petrópolis 


