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RESUMO 

 

Defende-se que os movimentos de cultura e educação popular da década de 1960, no 

Brasil, traduziram-se em uma resistência ao pensamento hegemônico, vindo do Norte, o 

qual reduzia os sujeitos populares e seus saberes à condição de ignorantes. Nosso objeto 

de estudo se encontra na resistência ao colonialismo da cultura produzida por esses 

movimentos na história do país. Utilizamos como fundamento teórico-reflexivo o 

pensamento de Boaventura de Sousa Santos e suas teses acerca da construção de 

racionalidades voltadas para a luta contra a razão indolente e da desconstrução da 

inferioridade no plano do colonizado. Mas a análise também privilegia abordagens de 

outros autores à medida em que trata da ação dos atores sociais e dos movimentos de 

cultura e educação popular que marcaram sua presença no espaço público, cujas visões 

e interesses foram inventados e reinventados constantemente no jogo relacional. Do 

ponto de vista empírico, a pesquisa faz uso de bibliografia e fontes documentais 

escritas, tais como artigos de jornais, discursos, depoimentos, manifestos e documentos 

semelhantes a estes. Tem como objetivo buscar no passado a compreensão daqueles 

Movimentos, no esforço do não desperdício das experiências de modo a possibilitar a 

visualização de certos resquícios do passado que tenham riqueza social e acadêmica. A 

partir do popular e do local, os movimentos de cultura e educação popular da década de 

1960, superaram as barreiras da invisibilidade e se alçaram ao plano da história global, 

ao começarem a se tornar protagonistas de sua própria história, até que seus sonhos 

fossem soterrados pela tragédia de 1964.  

 

 

Palavras-chave: Pensamento Hegemônico; Racionalidades; Colonialismo; Cultura e 

Educação Popular; Invisibilidade. 
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RESUMEN 
 

  

En este estudio defendemos la tesis de que los movimientos de cultura y educación 

popular de la década de 1960, en Brasil, se tradujeron en una resistencia al pensamiento 

hegemónico que venía del Norte, lo cual reducía los sujetos populares y sus saberes a la 

condición de ignorantes. Nuestro objeto de estudio se encuentra en la resistencia 

producida por estos movimientos a lo largo de la historia del país. Utilizamos como 

fundamento teórico-reflexivo el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos y sus tesis 

acerca de la construcción de racionalidades hacia la lucha contra la razón indolente y de 

la desconstrucción de la inferioridad en el plan del colonizado. Pero el análisis también 

privilegia el abordaje de otros autores al paso que trata de la acción de los atores 

sociales de los movimientos de cultura y educación popular que marcaron su presencia 

en el espacio público, cuyas visiones e intereses fueron inventados y reinventados 

constantemente en el juego relacional. Del punto de vista empírico, el estudio se utilizó 

de bibliografías y fuentes documentales escritas, tales como artículos de periódicos, 

discursos, deposiciones, manifiestos y documentos semejantes a estos. Tiene como 

objetivo buscar en el pasado la comprensión de aquellos Movimientos, en el esfuerzo de 

posibilitar la visualización de ciertas huellas del pasado que tengan relevancia como 

experiencia de riqueza social y académica. Desde el popular y del provincial, los 

movimientos de cultura y de educación popular de la década de 1960 superaron las 

barreras de la invisibilidad, y se alzaron al campo de la historia global cuando 

empezaron a tornarse protagonistas de su propia historia, hasta que sus sueños fuesen 

soterrados por la tragedia de 1964. 

Palabras-clave: Pensamiento Hegemónico; Racionalidades; Colonialismo; Cultura y 

Educación Popular; Invisibilidad. 
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ABSTRACT 
 

In this work we defend the thesis that the movements of culture and popular education 

in the 1960s in Brazil, manifested itself into resistance to hegemonic thought, coming 

from the North, which reduced the popular individuals and their knowledge to the 

ignorant condition. The focus of our study lies on the resistance produced by these 

movements in the history of the Country. We used as theoretical reflective foundation 

the thinking of Boaventura de Sousa Santos and his thesis about the construction of 

rationalities focused in the fight against indolent reason and the deconstruction of the 

inferiority in the colonized plan. But the analysis also favors approaches of other 

authors in the proportion that deals with the action of social actors of culture and 

popular education movements that have marked their presence in the public space, 

whose views and interests were invented and reinvented constantly in the relacional 

game. From the point of empirical view, the research makes use of bibliographies and 

written documentary sources such as newspaper articles, speeches, statements, 

manifests and documents like these. The research intends to seek in the past the 

understanding of those Movements in an effort to enable the viewing of certain 

remnants of the past that have relevance as social and academic wealth of experience. 

From the popular and the local, movements of culture and popular education in the 

1960s, they overcame the barriers of invisibility and raised Itself to the plan of the 

global history, when they began to become protagonists of their own history, until their 

dreams were buried by the 1964 tragedy. 

  

  

Keywords: Hegemonic Thinking; Rationalities; Colonialism; Culture and Popular 

Education; Invisibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Do outro lado da linha, não há conhecimento real; 

existem crenças, opiniões, magia, idolatria, 

entendimentos intuitivos ou subjectivos, que, na melhor 

das hipóteses, podem tornar-se objetos ou matéria prima 

para a inquirição científica (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

 

No Brasil das primeiras décadas do Século XXI e, particularmente, nas áreas das 

ciências sociais e humanas, há uma intensa discussão acadêmica acerca do que os 

movimentos de cultura e educação Popular dos anos 1960 representaram para distintas 

áreas das ciências sociais e humanas. Neste estudo, abordaremos sobre: 1) Movimento 

de Educação de Base da Conferência dos Bispos Brasileiros; 2) o Centro Popular de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes; 3) o Movimento de Cultura Popular de 

Pernambuco; 4) a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler no Estado do 

Rio Grande do Norte; 5) a Experiência das 40 horas de Angicos/RN. 

Este é um estudo sobre formas racionais de pensar, optando por compreender o 

pensamento pós-colonial de Boaventura de Sousa Santos. Este se organiza sobretudo 

em três considerações fundamentais, quais sejam: 1) a experiência social acumulada em 

todo o mundo é muito mais ampla e variada do que é reconhecido e considerado 

relevante pela tradição científica e filosófica ocidental; 2) a riqueza social 

historicamente acumulada está sendo desperdiçada; 3) é necessário propor um modelo 

diferente de racionalidade. 

Pretendemos dar visibilidade à resistência ao colonialismo da cultura dos 

movimentos de cultura e educação popular do período em análise, os quais se apoiavam 

numa perspectiva anti-colonialista de luta contra a produção de invisibilidades, no 

romantismo político e no ideário reformista-nacionalista. 

Brandão (1995, p.86), atento à noção de cultura, afirma-nos que esta é um “[...] 

processo de codificação e de interpretação de todas as dimensões das trocas entre 

pessoas e entre elas e seus mundos. Dessa forma, ela não ocupa de forma estratigráfica 

um único plano da vida social”. 

Observamos que a percepção de cultura e sua efetividade para os dois autores 

são complementares entre si e, somando a eles buscamos também dialogar com o 

filósofo e antropólogo Nestor Canclini, estudioso da cultura, que trabalha com a tese do 
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hibridismo cultural. Daí porque para pensamos esse processo de construção cultural e 

ideológica devemos partir da noção de que as culturas praticadas nas diversas 

sociedades se imbricam de modo que uma absorve a outra e vice-versa, como aconteceu 

no seio dos Movimentos estudados, com a prática inevitável do hibridismo cultural. 

Edward Thompson (1924-1993), por sua vez, traz à nossa discussão o aspecto 

crítico e relacional da cultura popular. O historiador cultural britânico defende a tese de 

que a cultura se constitui no processo de trocas simbólicas entre o dominante e o 

subordinado (THOMPSON, 1998). Ele considera que esta relação pode se constituir em 

um processo de subordinação cultural, onde uma cultura subordina seus sistemas de 

valores aos de uma cultura dominante. 

 O ideário nacional-reformista da época estava, por assim dizer, permeado pelas 

características político-românticas. Partindo de uma análise geral das bandeiras 

românticas européias, conforme apontado por Germano; Spinelli; Silva (2006b), temos 

que:  

 

 
Claudio Cesa (1986) identifica alguns traços característicos do 

romantismo político em suas diferentes vertentes, tais como: a 

possibilidade da redenção e do renascimento; o restabelecimento de 

uma lei originária; a busca do espírito do povo ou do caráter 

nacional, bem como da linguagem originária, que foram perdidos; 

a importância do motivo do retorno; [...] a reivindicação da 

consciência coletiva contra o individualismo; [...] condenação 

inapelável do presente; a necessidade de uma arte comprometida 

(romantismo francês); culto do povo; nostalgia de um renascimento 

futuro (CESA 1986 apud GERMANO; SPINELLI; SILVA, 2006b, p. 

4310, grifos nossos). 

 

 

Germano (2005, p. 152-153, grifos nossos), caracteriza o pensamento político-

romântico presente nesses movimentos afirma que tinham: 

 

 
afinidades com o romantismo classificado por Löwy e Sayre como 

revolucionário ou utópico. Nessa perspectiva, observa-se uma 

recusa da realidade social presente que se caracteriza pelo 

predomínio de relações de dependência e dominação externas; 

constata-se a sensação de perda da cultura brasileira e, ao mesmo 

tempo, verifica-se a busca pelo que está perdido, isto é, as raízes 

culturais do homem brasileiro, como forma de resistir à dominação, 

configurada como luta anti-imperialista, e como arma para instaurar 

um futuro novo, que se traduz no socialismo. 
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Nosso objeto de estudo se encontra na resistência produzida por esses 

movimentos na medida em que se constituíram como um movimento de resistência aos 

ditames da cultura hegemônica da época, apoiados na noção de cultura popular que se 

constituía como mola propulsora dessa perspectiva contra-hegemônica. Nosso recorte 

de pesquisa são alguns movimentos, ocorridos majoritariamente no Nordeste brasileiro 

do período compreendido entre os fins da década de 1950 e início da década de 1960, 

tendo em vista a efervescência cultural daqueles movimentos e suas relações de contra-

hegemonia entre o local e o global da época. 

Esta reflexão está balizada não somente, mas, sobretudo, pelo pensamento de 

Boaventura de Sousa Santos e, por este motivo, traz uma reflexão acerca da produção de 

racionalidades cosmopolita. Do ponto de vista empírico, a presente pesquisa faz uso de 

bibliografia e fontes documentais escritas, tais como referenciais produzidos por 

intelectuais, artigos de jornais, discursos, depoimentos, manifestos e documentos 

semelhantes a estes para estudar os movimentos de cultura e educação popular no 

Nordeste brasileiro da década de 1960. 

Utilizamos como fundamentos teórico-reflexivos de Boaventura de Sousa Santos 

e suas teses acerca da construção de racionalidades voltadas para a luta contra a razão 

indolente, da desconstrução da inferioridade no plano do colonizado. Este movimento 

reflexivo põe em questão a ciência e o conhecimento, suas concepções universais e 

racionalidades próprias e, inspirado nisso, esse trabalho busca compreender a maneira 

como os movimentos de cultura e educação popular superaram a produção de 

determinadas ausências no espaço-tempo estudado.  

A análise também privilegia abordagens de outros autores à medida que trate de 

atores sociais, dos movimentos de cultura e educação popular que atuaram no espaço 

público, cujas visões e interesses foram inventados e reinventados constantemente no 

jogo relacional. 

O trabalho assume o termo pós-modernismo de oposição para ampliar o conceito 

de pós-moderno e pós-modernidade, somando-se àquela dimensão epistemológica uma 

dimensão também social e política. O pensamento de Boaventura de Sousa Santos 

sugere que se compreenda epistemologicamente a realidade inserindo o “Sul” como 

terreno fértil em experiências sociais e acadêmicas democráticas e libertárias. Esta é 

uma metáfora assumida para enquadrar o pensamento pós-moderno dominante enquanto 
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um pensamento antidemocrático e antilibertário. O estudioso afirma que o pós-

modernismo, na concepção dos países dominantes, 

 

 
incluía na crítica da modernidade a própria ideia de pensamento 

crítico que ela tinha inaugurado. Por esta via, a crítica da modernidade 

redundava paradoxalmente na celebração da sociedade que ela tinha 

conformado (SANTOS, 2010, p. 26, grifos nossos). 

 

 

Santos (2010) afirma categoricamente que a injustiça social está, antes de tudo, 

intimamente ligada à injustiça cognitiva.  Contrapondo-se a isso ele valoriza a reflexão e 

a prática de uma nova cultura política, de uma nova racionalidade substituindo 

monoculturas por ecologias. É a isso que propomos dar visibilidade neste trabalho. 

O trabalho está voltado para desvelar um movimento de luta contra a violência 

epistêmica e contra a injustiça cognitiva que vem ocorrendo ao longo da história do 

Brasil. Este se enquadra nos movimentos de cultura e educação popular ocorridos na 

década de 1960 no Brasil que visavam trazer consequências sociais de emancipação 

humana, política e cultural das camadas populares. Sendo assim, assenta-se em 

discussões no âmbito de uma racionalidade mais ampla, cuja finalidade ancora-se: 

 

 
na superação da dicotomia natureza/sociedade, na complexidade da 

relação sujeito/objeto na concepção construtivista da verdade [...] 

numa nova articulação, mais equilibrada, entre conhecimento 

científico e outras formas de conhecimento (SANTOS, 2010, p. 25-

26). 

 

 

Na ordem do dia sobre essa nova racionalidade, o trabalho propõe uma reflexão 

sobre a cultura e a educação popular vivenciadas no passado recente da década de 1960 

como uma possibilidade de se reintroduzir a ideia de esperança pela busca de um novo 

paradigma do pensamento, pois havia uma latente crise gestada no paradigma do 

conhecimento e da educação. 

Tem como objetivo compreender aqueles Movimentos, no esforço de possibilitar 

a visualização da resistência à hegemonia da época tamanha experiência de riqueza 

social e acadêmica. A transformação de certas ausências em presenças (ecologias) é 

uma produção, e assim, é tida como uma resistência, traduzida pela valorização da 
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cultura popular no seio daqueles movimentos populares que reconhecidamente lutaram 

contra a violência epistêmica e a injustiça cognitiva. 

Trata-se de exemplos concretos de prática do diálogo entre saberes, de 

interrelação de culturas e de combate à opressão imperialista. A metodologia desta tese 

se constitui na imersão reflexiva em um conjunto de projetos de reforma de pensamento 

e de práticas sociais, comuns e simultâneos, desenvolvidos no contexto da década de 

1960. 

Refletir sobre a resistência produzida por esses movimentos, não significa uma 

tentativa de reeditar concepções e práticas da cultura e educação popular, mas enfatizar 

o compromisso ético e político de ir contra o apagamento das experiências sociais e, 

desse modo, tornar evitável o desperdício de experiência do legado de resistência 

deixado pelos movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 no Brasil. 

A contra-hegemonia representada por esses movimentos, nutrem a ideia da 

produção alternativa de uma ciência de emancipação social que traz em seu bojo um 

modelo diferente de racionalidade aqui compreendido como ecologias, apresentadas 

pela representação de aspectos da educação popular ligados ao sentimento de romper 

com o paradigma dominante, para propor um mundo melhor, mais justo, sentimento 

este que historicamente foi forjado como ausente pelo paradigma dominante e suas 

“razões indolentes” (SANTOS, 2010).  

Temos a expectativa de os estudos sobre esses movimentos reintroduzirão novos 

parâmetros de universalidade na ideia de esperança do ato de recuperar as experiências 

locais e passar a reconhecer o que tornou a ficar ausente, pois busca conhecer a razão 

que presidiu a produção da cultura popular nos movimentos de cultura popular da época 

através dos limites e possibilidades emancipatórias de seus projetos cognitivos locais na 

considerada periferia do mundo. 

Os dirigentes daqueles movimentos fizeram a cultura popular entrar em cena na 

tessitura social da época e assimilar o sentimento de que “o popular não se define por 

uma essência a priori, mas pelas estratégias instáveis, diversas, com que os próprios 

setores subalternos constroem suas posições” (CANCLINI, 2000, p. 23). Esse quadro 

vai repercutir, evidentemente, no campo da educação popular. 

A concepção de cultura e educação popular dos movimentos de cultura e 

educação popular existentes no Brasil da década de 1960 partia da compreensão de que 

a nação brasileira sofria dominação não apenas econômica e política, à medida que ela 
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se traduzia também como uma dominação cultural. Conforme a visão de Thompson 

(1998) a cultura também se constitui no processo de trocas entre o dominante e o 

subordinado. Desse modo, nas relações entre o imperialismo e o colonialismo, além da 

exploração econômica do povo, impuseram seus modos de pensar, seus modos de vida, 

suas referências e seus valores morais. 

De uma maneira geral, os movimentos de cultura popular da época mergulharam 

no universo simbólico da cultura popular, como assinalado por Canclini (2000). Um 

variedade de canais dialogais praticados nos movimentos daquela época era entendida 

como instrumento para desalienar e libertar o Brasil, viabilizando uma educação popular 

– com a figura emblemática de Paulo Freire (1921-1997), sustentando uma tese da 

necessidade de uma conscientização popular para superar o estado colonial em que o 

Brasil se encontrava. 

Como dissemos, esse projeto educativo tomou plasticidade com forte 

influência do filósofo e educador Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) em uma 

tessitura de saberes oriunda do romantismo político e do pensamento nacional-

reformista em ascensão na década de 1960, quando buscou-se a valorização da cultura 

popular, dos costumes tradicionais emergindo, assim, uma nova relação entre os saberes 

populares e os da cultura ocidental. Nestas circunstâncias buscava conscientizar as 

classes populares de sua condição existencial em meio àquela época em que a sociedade 

brasileira almejava deixar de ser colonial e passar por uma transição para ser nacional 

(FREIRE, 2002). 

Imerso nessa confluência de transição, nosso objeto de estudo pode ser traduzido 

como representativo do pensamento contra-hegemônico da época. Assim, é necessário 

ressaltar que consideramos neste trabalho a tese de que o Brasil estava vivenciando uma 

nova onda nacionalista na Educação Popular. Foi preciso ainda refletir um pouco mais 

para compreender o conteúdo social e ideológico das concepções de cultura e educação 

popular. Entre os temas que investigamos em Freire (2002) estão: o processo histórico e 

a transformação das consciências, as características da consciência crítica, o processo 

histórico do Brasil em sua fase de transição; o ideal de sociedade a ser construído no 

Brasil e a consolidação de uma educação para a formação de uma consciência crítica. 

Freire (2002), ao tratar da questão da condição nacional do Brasil, nos fins da 

década de 1950, mostra-nos na obra Educação e Atualidade Brasileira (1959) a 

importância de situar os problemas educacionais brasileiros na dinâmica do processo 
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histórico e social que os envolvia. Desse modo, o autor buscava esclarecimentos acerca 

do contexto histórico-econômico brasileiro para encontrar caminhos pedagógico-

educacionais na “busca de sua autenticidade, pela superação de seu estado colonial ou 

semicolonial” (FREIRE, 2002, p. 25). 

A interface entre os resquícios da cultura colonial com o conhecimento 

“crítico” da condição das demandas da nação brasileira permeia a tese da necessidade 

de uma conscientização popular como caminho pedagógico-educacional ao encontro do 

que Freire (2002) chamava de “disposições mentais” adequadas à transição histórico-

cultural vivida na época, que sedimenta toda discussão deste trabalho. Paulo Freire 

incorporou essa cultura popular ao campo da educação e estabeleceu filosófica e 

politicamente toda uma proposta educativa que visava acabar com o analfabetismo no 

Brasil, ao mesmo tempo que inseria os valores e práticas culturais daquele extrato social 

no cotidiano da cidade e do campo, extrapolando os muros da escola que se costuma 

representar imageticamente, valorizando a participação política de cada indivíduo. 

Os movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 inauguraram 

um novo pensar sobre o universalismo ensejado por novas racionalidades, que 

pressupunham uma síntese de saberes, quer seja na prática de diálogos entre saberes 

daquele espaço-tempo e na inter-relação de culturas, quer seja reconhecendo as 

diversidades e até mesmo no combate à opressão, reinventando a esperança de um 

futuro melhor. Desse modo, esta pesquisa pretende buscar um novo modelo de 

racionalidade científica ao promover o diálogo entre o conhecimento científico e o 

conhecimento do senso comum. 

Faz uma análise sobre como se deu a conscientização popular permeada pelo 

pensamento nacionalista de Paulo Freire (PAIVA, 1973), tendo como metodologia o 

trabalho de tradução dos movimentos de cultura e educação popular da década de 1960.  

Para operacionalizar a tradução dos movimentos de cultura e educação popular 

da década de 1960, a análise será feita através de uma abordagem metodológica 

desenvolvida por Santos (2001) e dos procedimentos da sociologia cartográfica ou 

cartografia simbólica, procedimento emprestado da geografia para representar frações 

da realidade e interpretado em diversificados trabalhos do Grupo de Pesquisa Cultura, 

Política e Educação do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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É compreendida como estratégia metodológica em cuja abordagem é possível 

se fazer a tradução da realidade, permitindo-nos discorrer sobre o objeto de estudo, 

tendo a nossa subjetividade como operadora imaginativa para interpretar a realidade 

estudada, através de quadros cartográficos que consideramos como mapas. 

Compreende-se a tradução da realidade enquanto resultado do estudo sobre os projetos 

de reforma do pensamento ocorridos simultaneamente no contexto educacional da 

década de 1960. 

Assim, tendo como guias metodológicos a teoria de Santos (2001) e sua 

operacionalização prática, apontamos ainda que existe uma produção acadêmica 

considerável que utiliza a cartografia simbólica nas ciências humanas e sociais. 

Contamos, também, como base metodológica, as considerações operacionalizadas que 

foram desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Cultura, Política e Educação, do 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

tiveram a cartografia simbólica como estratégia de pesquisa para coleta dos dados 

empíricos, análise e interpretação de resultados, quais sejam: Andrade (2001); Alves 

(2000); Medeiros (2005); Nobre (2003); Nobre (2005); Silva (2006); Spinelli (2007) e 

Toscano (2006); Lima (2014). 

Esta estratégia cartográfica é um procedimento metodológico que nos levou à 

tradução da realidade cultural daqueles Movimentos de Cultura e Educação Popular. 

Portanto, a composição das palavras-chave dos nossos quadros analítico-sintéticos é, 

para nós, indicadores de sentidos para a compreensão da presença da ideologia 

nacional-reformista de cunho político-romântico consignada naqueles Movimentos de 

Cultura e Educação Popular. Estes indicadores são tomados pelas palavras-chave, que 

foram escolhidos para a constatação de nossa hipótese de pesquisa, a saber: a produção 

de novas racionalidades, ligadas à uma razão cosmopolita, em contraposição às 

advindas de uma razão indolente. 

Desse modo, analisamos tais palavras de acordo com as mudanças de 

paradigma realizadas pelos Movimentos de Cultura e Educação popular, tidas como 

ecologias que dão sustentação a este trabalho, fazendo uma tradução no sentido de que, 

para nós, de acordo com Santos (2001), todo conhecimento é tradução e a cartografia 

simbólica instrumentaliza essa concepção, já que há uma visualização de relevante 

praticidade que abre um leque de possíveis análises/traduções nas mais diversas 

vertentes teóricas a serem escolhidas pelo cartógrafo/pesquisador.  
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Nos quadros cartográficos que compõem a cartografia dos Movimentos de 

Cultura e Educação Popular da década de 1960, utilizamos do procedimento da 

substituição de monoculturas por ecologias, por meio das palavras-chave citadas que 

estão vinculadas à razão cosmopolita em detrimento da razão indolente. Portanto, 

conforme dito anteriormente, aquelas palavras-chave servirão de base para 

descrevermos, de um modo geral, como se deram aquelas ecologias nos Movimentos de 

Cultura e Educação Popular estudados e, em seguida, no mesmo quadro faremos a 

tradução daqueles Movimentos. Desenvolvemos cada quadro com base no modelo 

cartográfico abaixo: 

 
 
 

ECOLOGIA 

PALAVRA-CHAVE 

 
 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 
 

Quadro 1:  Modelo de Quadro de Ecologias. 
Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 

 

Teoricamente, esse trabalho também está sedimentado em Thompson (1998), 

Canclini (2000) e Brandão (1995) para refletir criticamente sobre o desenvolvimento da 

cultura popular que se apresentou, especialmente no Nordeste do Brasil, no início da 

década de 1960. Recorremos também à contribuição de Paiva (1980) e de autores que 

fizeram pesquisas e direcionaram seus estudos sobre a Campanha de Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler/RN, a exemplo de Góes (2000), Cortez (2005a; 2005b); 

Germano (1982; 2000; 2005; 2006a; 2006b) e Germano; Spinelli; Silva (2006b). Estuda 

também os movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 através dos 

documentos constantes em: Brasil (2009); Rio Grande do Norte (1963), além do 

Memorial do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco (1986). Fávero (1983), 

para tratar do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes e 

Movimento de Educação de Base da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; 

Fernandes; Terra (1994) para dialogar com a experiência de alfabetização popular das 

40 Horas de Esperança em Angicos; e Coelho (2002), para tratar diretamente do 

Movimento de Cultura Popular de Pernambuco. 

Portanto, nosso problema de pesquisa se configurou no desafio de identificar o 

que está para além da relação desigual trazida pela razão indolente e de compreender 
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como as novas formas de pensar a diversidade das totalidades encontradas nos 

movimentos de cultura e educação popular, compreendendo seus sentidos e concepções 

éticas e políticas de cultura e educação popular que se fundamentou num ideário 

nacional-reformista configurado por características marcadas pela bandeira do 

romantismo político. 

Vale saber que este ideário defendia uma cultura popular originária, 

valorizando um Estado atuante, frente ao desenvolvimento econômico apoiado na 

indústria nacional e soberana. 

No primeiro capítulo refletiremos sobre o reconhecimento da cultura popular 

como um conjunto de práticas e saberes autênticos e necessários, enquanto uma 

resistência ao imperialismo e colonialismo cultural e desconstrução de sua inferioridade 

enquanto uma entidade colonizada no plano simbólico. A reflexão sobre as trocas 

desiguais nos levará a elucidar questões acerca da construção de racionalidades 

dominantes que tanto mobilizaram o desenvolvimento da contra-hegemonia gestada nos 

movimentos de cultura e educação popular da década de 1960. Aqueles movimentos 

não separaram política educacional e política cultural, inaugurando um novo pensar 

sobre o universalismo, ensejado por novas racionalidades. 

No segundo capítulo, dialogamos com a visão de Paulo Freire a respeito da 

questão da condição nacional do Brasil, situando os problemas educacionais brasileiros 

na dinâmica do processo histórico e social que os envolvia. Isto sugere que, para que o 

sujeito social daquela aprendizagem, inserido na educação popular no início da década 

de 1960, alcançaria um estágio tal, ao apreender a construir a realidade. Desse modo, 

tratamos da possibilidade da sociedade ter sido reformada estruturalmente, com base na 

sistematização de propostas pedagógicas de superação das posturas/disposições mentais 

para a tão sonhada superação do estado colonial do brasil. 

No terceiro capítulo buscamos dialogar com o pensamento pós-moderno 

dominante e sua origem na razão indolente e seu conjunto de racionalidades. Desse 

modo, notamos o prestígio da cultura popular assente nos movimentos de cultura e 

educação popular como ponte para um tipo divergente de racionalidade, pois a razão 

indolente havia sido geradora de um reducionismo arbitrário, hoje conhecido por ter 

corrompido projetos cognitivos locais e sobreposto a eles um pensamento totalizante, 

hegemônico. 
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No quarto capítulo, trouxemos a cartografia simbólica, abordagem 

metodológica desenvolvida por Santos (2001), para representar frações da realidade. 

Daremos visibilidade ao confronto e busca pela superação concreta do paradigma de 

totalidade e da hegemonia do pensamento racional que a razão metonímica sustenta. 

Percebemos que o povo foi educado para procurar reconquistar, tomar o controle e 

tornar presente o que estava ausente em suas vidas, baseados em princípios de 

cooperação e solidariedade de classe. 

Em Resistência Desfeita, chegamos ao entendimento de que os movimentos de 

cultura e educação popular, especialmente na região Nordeste, representam para a 

história da educação popular um salto qualitativo no que se refere à desconstrução de 

ausências, produzidas ativamente pela razão indolente, não somente no que tange à 

cultura popular, mas sobretudo no que diz respeito às carências de reconhecimento e 

educação formal das classes populares.  A tradução desses movimentos sintetizou o 

ideário do período e sua resistência se deu a partir do popular e do local. Desse modo, 

os movimentos superaram as barreiras da invisibilidade e se alçaram ao plano da 

história global, ao começarem a se tornar protagonistas de sua própria história, até que 

seus sonhos fossem soterrados pela tragédia de 1964. 
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CAPÍTULO I 

 

1 O COLONIALISMO DA CULTURA FRENTE A POSSIBILIDADE DO 

RECONHECIMENTO DA CULTURA POPULAR 

 

1.1 OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES SEMÂNTICOS ASSENTES NO 

CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 
A diversidade e a polissemia podem ser bastante 

virtuosas para a educação popular, dada a natureza 

complexa dos próprios movimentos sociais e das 

dinâmicas políticas, econômicas e culturais que os regem 

e que reverberam nas práticas educativas (AZEVÊDO, 

2003, p. 182)  
 

 

Partimos da ideia central de que os movimentos de cultura e educação popular 

da década de 1960 reconheceram a cultura popular como um conjunto de práticas e 

saberes autênticos e necessários, de modo que simbolizaram uma resistência ao 

imperialismo e colonialismo cultural e desconstrução de sua inferioridade enquanto uma 

entidade colonizada no plano simbólico da cultura popular, da educação e do 

conhecimento na prática de uma ecologia das monoculturas1 produzidas pela razão 

indolente. 

A concepção geral de cultura e educação popular daquelas campanhas de 

alfabetização de jovens e adultos, corrobora com a noção de subordinação cultural de 

Thompson (1998) ao passo que partia da compreensão de que a nação brasileira sofria 

dominação não apenas do tipo econômica e política, à medida que ela se traduzia 

também como uma dominação cultural. 

Neste capítulo apresentamos os limites e as possibilidades dos saberes populares 

gestados nos movimentos de cultura e educação popular que buscavam recuperar o 

significado original do termo democracia em uma interação transformadora e 

sistemática entre seus participantes Rodrigues (1999); Azevêdo (2003). Aqui também 

trazemos uma reflexão sobre distintas maneiras de colonizar/globalizar as culturas 

oriundas de saberes periféricos enquanto assimetrias que dão conteúdo ao movimento 

de contra-hegemonia (GERMANO, 2006a); (SANTOS, 2010b). Para tanto, notamos 

que foi preciso questionar o paradigma científico dominante, a noção de cultura popular 

                                                           
1 Trataremos disso no capítulo III e IV. 
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(CANCLINI, 2000; THOMPSON, 1998), além de mostrar a necessidade de se praticar 

um modelo diferente de racionalidade (SANTOS, 2010a).  

O debate sobre educação popular exige o esclarecimento de determinados 

limites e possibilidades semânticas assentes no conhecimento científico/do Norte em 

comparação com o conhecimento popular/do Sul, que tem por sua natureza polissêmica 

uma maior elasticidade conceptual. Isso se justifica na medida em que a representação 

do que seria popular para a visão hegemônica redunda na concepção do que seria a 

espécie humana como constituinte de extratos sociais populares. 

 Segundo Rodrigues (1999, p. 16),  

 

 
a espécie humana é constituída de duas variedades irredutíveis de 

indivíduos. A primeira delas, composta pela quase totalidade dos seres 

humanos, caracteriza-se pela ignorância irremovível, incapacidade 

indelével de pensar e de decidir acertadamente e com autonomia, de se 

auto-orientar, de se organizar e de planejar [...] A segunda, formada 

por rarefeita minoria, compreende indivíduos sábios, inteligentes, 

brilhantes, fortes e decididos, a quem incube, por direito natural e 

inalienável, manobrar e organizar o povo, decidir por ele e dele exigir 

cega e irrestrita obediência. 

 

  

 Esse entendimento dicotômico dos sujeitos que compõem a humanidade, traz a 

compreensão do que seria o povo para a visão cientificista/do Norte, carregada de 

reducionismo que leva a crer que ao povo cabe apenas a humilde condição de 

consumidor passivo, sem participação política alguma em sua realidade social. Essa 

dicotomia está presente na concepção de serviço de educação a ser prestado para este 

estrato societário, em pleno movimento contraditório no qual a educação popular é um 

produto/serviço voltado para a manutenção do status quo da maioria do povo e das 

regalias “dos sábios, inteligentes, brilhantes”. 

 Na contramão da perspectiva vinda do Norte, a educação de movimentos de 

cultura e educação popular que concebe a cultura popular como uma forma de 

resistência ao colonialismo da cultura, veio com suas propostas voltadas para o 

movimento de transformação do homem, da sociedade e do Estado. A formação de 

vivências de relações interpessoais inovadoras é uma condição que dá guarida às 

propostas transformadoras, típicas desta concepção de educação. 
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A interação transformadora e sistemática entre seus participantes é uma 

característica típica da educação popular, bem como sua necessidade de atingir o 

número máximo de grupos sociais para que se torne eficaz. 

 Ela tinha como proposição educativa extrapolar o campo das aprendizagens 

teóricas obtidas comumente no universo escolar, por se caracterizar como uma 

dimensão essencialmente prática na medida em que os atores sociais tinham como 

fundamento de aprendizagem a tematização das condições concretas necessárias para 

inseri-los numa perspectiva histórica de emancipação cultural, social e política 

(AZEVÊDO, 2003). 

Essa necessidade forja no interior do movimento popular a emergência de 

recuperar o significado original do termo democracia como uma das tarefas da educação 

popular. De igual modo, este é um fundamento político e filosófico desta modalidade de 

educação: transformar os indivíduos, a sociedade e o Estado. Desse modo, a educação 

popular  

 

 
[...] deriva da premissa, segundo a qual, se os grupos se tornam 

capazes de se autogovernarem, através de lideranças autênticas, 

também a sociedade, que deles é formada, devolverá a capacidade 

correlata de se autogovernar, através de um Estado realmente 

democrático (RODRIGUES, 1999, p. 24-25). 

 

 

Temas como lucidez, decisão, compromisso, união e solidariedade despertaram 

para a contradição de que o Estado, tradicionalmente, se reduz a atender a uma minoria 

hegemônica que cobra, exige, impõe e penaliza o organismo social que mais trabalha, 

produz e contribui para a nação, o povo trabalhador em sua maioria. Desse modo, para a 

educação popular daqueles movimentos de cultura e educação popular, “toda autoridade 

legítima e democrática é que é súdita e subalterna do povo” (RODRIGUES, 1999, p. 

30).  

Nesse sentido, colabora-se para o entendimento de que a intenção das culturas 

hegemônicas foi confundir a percepção da realidade social popular permeando suas 

representações sociais nos universos simbólicos das classes dominadas com elementos 

epistemológicos e culturais da visão de mundo e da ideologia das classes dominantes. 

Ocorre, dessa maneira, a distinção entre o que podemos chamar de sociedades 

metropolitanas e territórios coloniais. Enquanto a primeira nos leva para o terreno das 
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possibilidades de regulação/emancipação, os territórios coloniais são constituintes da 

dicotomia apropriação/violência. Para forjar a realidade, a partir de então, o que se situa 

do “outro lado da linha” é produzido enquanto inexistência (SANTOS, 2010a).  

Daí a emergência de tornar existente a cultura popular, através de uma reflexão 

sobre os fundamentos das ciências modernas e suas relações culturais e educacionais 

estabelecidas historicamente, posto que o pensamento moderno ocidental se funda na 

ideia da (in)existência de uma linha cartográfica que visa produzir injustiças sociais e 

cognitivas. Nessa perspectiva reconhecemos que esta realidade é tão verdadeira no 

entorno do século passado quanto no atual. 

A produção de injustiças cognitivas e sociais que a cultura popular sofre se dá 

por meio da violência simbólica gestada na constituição do pensamento moderno 

ocidental. Os prejuízos são tão variados quanto profundos em termos de alcance na vida 

real das classes subalternas brasileiras. Brandão (1995, p.86), afirma-nos que cultura é 

constituída por “[...] processos de codificação e de interpretação de todas as dimensões 

das trocas entre pessoas e entre elas e seus mundos. Dessa forma, ela não ocupa de 

forma estratigráfica um único plano da vida social”. 

Assim, a concepção de “cultura” trabalhada na educação popular da década de 

1960, não se restringiria somente às artes, às ciências. Este termo abarcava a totalidade 

da conduta adquirida pelo homem como linguagem, valores, costumes, alimentação, 

instituições e modos de ver a vida. 

Observamos que a percepção de cultura e sua efetividade para os dois autores 

são complementares entre si e, somando a eles dialogamos com o filósofo e antropólogo 

Nestor Canclini, que trabalha com a noção de hibridismo cultural. Daí porque pensamos 

esse processo de construção cultural e ideológica a partir da compreensão de que as 

culturas praticadas nas diversas épocas e sociedades se imbricam de modo que uma 

absorve a outra e vice-versa (Canclini, 2000), como aconteceu na educação popular dos 

movimentos de cultura e educação popular da época, com a prática inevitável do 

hibridismo cultural. 

Edward Thompson (1998), por sua vez, traz à nossa discussão outro aspecto 

crítico e relacional da cultura popular. O historiador cultural britânico defende a ideia de 

que a cultura se constitui no processo de trocas simbólicas entre o dominante e o 

subordinado (THOMPSON, 1998). Ele considera que esta relação pode se constituir em 
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um processo de subordinação cultural, onde uma cultura subordina seus sistemas de 

valores aos de uma cultura dominante. 

Compreendemos que a cultura e a educação popular, aqui historicamente 

contextualizada, decorrem de um movimento contra-hegemônico de reforma do 

pensamento que ganha força cada vez que alguma ausência se torna a produção de sua 

presença neste mundo imperialista traduzido pela valorização da cultura popular.  

Essa concepção de educação e cultura popular sugere um movimento de 

democratização da cultura e, a partir daí, de mais justiça cognitiva no mundo. Valoriza, 

portanto, a reflexão e a prática de uma nova cultura política, de uma nova racionalidade 

por meio de uma ecologia nova dos saberes2 na luta contra a violência epistêmica e 

contra a injustiça cognitiva que vem ocorrendo ao longo da história do Brasil. Isso 

reintroduz a ideia de esperança pela busca de um novo paradigma mundial. Gestada 

nesses movimentos de cultura e educação popular que mergulharam no universo 

simbólico da cultura popular, a cultura e educação popular foram exemplos concretos de 

prática do diálogo entre saberes, de inter-relação de culturas e de combate à opressão 

imperialista ao tentar romper com o paradigma dominante, para propor um mundo 

melhor, mais justo dentro dos limites e possibilidades emancipatórias de seus projetos 

cognitivos locais, portanto na considerada periferia do mundo. 

 

1.2 O PROCESSO DE TROCAS DESIGUAIS: UM CONJUNTO DE RELAÇÕES 

DESIGUAIS 

 

 No mundo da realidade concreta na qual ocorrem as relações sociais a 

 

 
[...] globalização hegemônica significa uma expressão exponencial 

das relações transfronteiriças. [...], com a consequente transformação 

das escalas que tem dominado até agora os campos sociais da 

economia, da sociedade, da política e da cultura” (SANTOS, 2002, 

p.16, grifos nossos). 

 

 

Há no mundo distintas formas de opressão que tem persistido durante séculos e 

desafiam os pesquisadores críticos a promover debates profícuos e esclarecedores. Elas 

                                                           
2Trataremos disso no capítulo III.  
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fazem parte de um “conjunto de relações desiguais” no sentido assinalado por 

Boaventura Santos (2002). Inicialmente, é prudente fazer uma rápida incursão em 

distintas maneiras de colonizar/globalizar as culturas oriundas de saberes periféricos 

enquanto assimetrias que dão conteúdo ao movimento de contra-hegemonia. 

Esse tipo de assimetria não é algo novo, vem desde as grandes navegações no 

século XV. Ali começava um processo de mundialização de trocas desiguais entre o 

centro e a periferia do sistema global na esfera da circulação de pessoas e mercadorias.  

Sendo assim, a existência de trocas entre os povos de várias etnias e nações, 

promoveu a ocorrência de práticas de relações desiguais. Isso vem se modernizando a 

cada período histórico. Por essa razão, essas trocas desiguais são denominadas de 

processo de globalização hegemônica. 

No curso do processo histórico a globalização hegemônica recebeu várias 

roupagens, seja como: grandes navegações, colonialismo, escravatura, evangelização, 

imperialismo, desenvolvimento e subdesenvolvimento e globalização. Para 

compreender a ocorrência do processo de mundialização de trocas desiguais, neste 

recorte de pesquisa sinalizamos para tipos diferentes de globalização que estão 

relacionadas com a problemática em estudo, são elas: econômica, social, política e 

cultural. 

Com isso, a defesa empreendida pelos idealizadores dos movimentos de cultura 

popular em favor de uma nação que guiasse seu processo histórico de crescimento de 

dentro para fora se tornava cada vez mais difícil nesse cenário de transformação das 

escalas de domínio. De acordo com Germano (2006a), a globalização econômica ocorre 

quando há redução da regulação pública das economias nacionais, especialmente nos 

países semiperiféricos e periféricos, além de uma redução radical dos direitos sociais e 

subordinação dos estados nacionais aos interesses dos países historicamente 

hegemônicos. 

A redução dos direitos sociais a parâmetros mínimos se deu sob a construção de 

um tecido social brasileiro com severas restrições de ideias e de práticas democráticas. 

Estas restrições se encontram no campo da globalização social e se deram através da 

manutenção de uma linha abissal entre os países ricos e os pobres, estando intimamente 

ligada à iniquidade da distribuição da riqueza mundial, a qual “se realiza mediante o 

incremento das desigualdades sociais” (GERMANO, 2006a, p.2). 
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Isso ocorreu simultaneamente com a introdução de “importantes mudanças no 

sistema interestatal mundial, modificando as estruturas internas dos estados nacionais, 

notadamente dos países semiperiféricos e periféricos” (GERMANO, 2006a, p.3). O 

incremento dessas desigualdades sociais atingiu diretamente a possibilidade de tomada 

de consciência histórico-geográfica, de valorização da cultura popular e da participação 

na tomada de decisões que resvalou nas realidades existenciais populares no Brasil, 

especialmente na região Nordeste. Estas mudanças se deram dentro do paradigma da 

globalização política. Esse processo tem se voltado contra a soberania das nações 

semiperiféricas e periféricas, que restringe a ideia de democracia ao ferir as soberanias 

populares. 

No campo da cultura, o processo de trocas desiguais se baseou na tentativa de 

homogeneizar os universos simbólicos da sociedade brasileira, em especial de suas 

classes populares, conforme os interesses hegemônicos globalizantes da época ao se 

definir os temas e a agenda cultural de acordo com os interesses daquelas nações 

dominantes. Temos claro, nesta pesquisa, que a restrição de possibilidades 

emancipatórias na realidade existencial dos jovens e adultos atendidos pelos 

movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 era reiterada pelo 

imperialismo cultural ocidental, particularmente o norte-americano.  

Os movimentos culturais ocorridos em nosso recorte de pesquisa se constituíram 

num campo de confluência de uma diversidade cultural com relevante potencial para 

resistir a essa homogeneização hegemônica. Contou com ideias contrárias à exclusão e 

às desigualdades sociais, políticas e econômicas, e a favor do respeito à diversidade de 

culturas. Nessa perspectiva, “a multiculturalidade emancipatória, por sua vez, é um 

tema indissociável dos movimentos antiglobalizantes ou que lutam em favor da 

constituição de uma globalização contra-hegemônica” (GERMANO, 2006a, p.5). 

No contexto político dos movimentos de cultura educação popular, a cultura 

popular passou a ser encarada como um componente importante do processo de 

reordenamento das diferenças, na medida em que ocorreram lutas por afirmação, pelo 

resgate à identidade local, pelo reconhecimento de características temporais e locais em 

função da liberdade que resiste ao processo hegemônico (GERMANO, 2006a).  

Portanto, os movimentos culturais locais lutam por ações e políticas 

emancipatórias para resistir a poderes translocais, nacionais ou globais. Há uma forte 

relação dicotômica no espaço nacional brasileiro da época como uma instância de 
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mediação entre o local e o global. Germano (2006a, p. 7, grifos nossos), trata da 

delicada situação dos países semiperiféricos e periféricos quando afirma que  

 

 

a situação dos países pós-coloniais é ainda mais complexa, pois aí 

residem, para além de todos os outros problemas, os riscos de 

perpetuação do Estado Colonial em contextos de pós-

independência, mediante a persistência de uma herança pós-colonial 

que oprime e mata.  

 

 

Existiu naqueles movimentos culturais a busca pela inclusão do outro, pela 

responsabilidade com os outros e pelo alargamento do sentido do “nós”. A noção de 

solidariedade contra-hegemônica está ligada à esperança na possibilidade de um outro 

mundo, e reside na esperança de um futuro melhor, diferente do presente para que haja a 

reinvenção da emancipação social a partir das experiências sociais da parte subordinada, 

consideradas localidades remotas dos países semiperiféricos e periféricos do mundo. 

Todo o processo de mundialização de trocas desiguais, em seus mais diversos 

campos, provocou uma separação profunda entre o conhecimento científico e as outras 

formas de conhecimento, a exemplo da cultura popular. Esta fragmentação revestiu-se 

de formas diversas no seio da crise gestada pelo paradigma epistemológico dominante 

da época. Aqui, se faz necessário trazer a discussão do que seria o pensamento pós-

moderno e pós-colonial, centrais nesta pesquisa, bem como sobre o que seria o 

exclusivismo epistemológico da ciência moderna e da redução das possibilidades 

emancipatórias na modernidade ocidental. 

Para tanto, é necessário notificar que a história mundial foi marcada pelas eras 

imperiais que instituíram um sistema intelectual e cultural tendo como referência o 

universalismo europeu e norte-americano, excluindo a possibilidade de haver um 

diálogo entre outros saberes. Contudo, observamos no terceiro milênio que o legado da 

cultura e da educação vem com as marcas do mundo, dos embates travados na produção 

da ciência moderna em todos os campos do conhecimento. 

Em síntese, essas trocas desiguais estrangularam a economia nacional brasileira 

da época e, ao mesmo tempo, reduziram as possibilidades de emancipação das 

localidades periféricas, bem como também os direitos sociais das classes populares. 

Essa escala de domínio global que restringia ideias e práticas democráticas com a 

construção de ausência da própria cultura popular aqui se estabelecia ao passo que o 
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imperialismo cultural norte-americano buscava homogeneizar as representações sociais 

nos universos simbólicos das camadas populares. 

 

1.3 O EXCLUSIVISMO EPISTEMOLÓGICO DA CIÊNCIA MODERNA: A 

REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES EMANCIPATÓRIAS ENQUANTO 

AMBIGUIDADE 

 

A reflexão sobre as trocas desiguais nos leva a elucidar questões acerca da 

construção de racionalidades dominantes que tanto mobilizaram o desenvolvimento da 

contra-hegemonia gestada nos movimentos de cultura e educação popular da década de 

1960. Santos (2010) defende um movimento de vocação transdisciplinar de prática do 

diálogo entre saberes, de inter-relação de culturas e de combate à opressão imperialista. 

Em Um discurso sobre as ciências, Boaventura Santos (2010a) sistematiza 

reflexões sobre visão do mundo e da vida e descortina os pressupostos da ciência 

moderna, de modo a demonstrar a situação atual das ciências, além de buscar um novo 

caminho para o que ele chama de transição paradigmática das ciências, pela busca de 

um novo senso comum. Como dissemos, o autor faz um levantamento histórico-

epistemológico do paradigma científico dominante, destaca sua crise e a necessidade da 

emergência de um modelo diferente de racionalidade. 

Ele conta com alguns marcos históricos para, mais adiante, situar o paradigma 

emergente em sua obra. Primeiramente, destaca a Revolução Científica do século XVI, 

afirmando que havia entre os cientistas da época como Copérnico, Galileu e Newton 

uma luta contra toda forma de autoritarismo e dogmatismo oriundos do saber 

aristotélico e medieval. A ciência moderna, por outro lado, invalidava determinadas 

teses sem comprovação matemática e aumentava seu rigor significativamente, 

instaurando uma nova ordem para a sociedade da época. Havia uma preocupação em 

buscar cientificamente o que entendiam por conhecimento verdadeiro.  

É somente no século XIX que este modelo de racionalidade começa a abrir mão 

da tradicional distinção que existia entre as ciências naturais e as ciências sociais. 

Entre o século XVIII e os primeiros vinte anos do século XX, os cientistas se 

empenharam em estabelecer seus pressupostos. A partir deste recorte, notamos uma 

sensação de perda instaurada pelos pressupostos da ciência moderna. Eis o que o autor 

afirma:  
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Hoje, duzentos anos volvidos, somos todos protagonistas e produtos 

dessa nova ordem, testemunhos vivos das transformações que ela 

produziu [...] estamos de novo perplexos, perdemos a confiança 

epistemológica; instalou-se em nós uma sensação de perda irreparável 

tanto mais estranha quanto não sabemos ao certo o que estamos em 

vias de perder [...] (SANTOS, 2010a, p. 17). 

 

 

Considerando, portanto, que as ciências passam por um período de transição 

paradigmática, o autor indaga sobre a possibilidade de que “são capazes de trazer uma 

luz nova à nossa perplexidade” (SANTOS, 2010a, p. 15). O sociólogo português vai 

construir sua crítica à ordem científica hegemônica com base na capacidade de pô-la em 

cheque, questioná-la. 

Mas sugere certo cuidado ao formular essas perguntas, visto que “as condições 

epistêmicas das nossas perguntas estão inscritas no avesso dos conceitos que utilizamos 

para lhes dar resposta” (SANTOS, 2010a, p.19). Ele valoriza, assim como Rousseau, a 

urgência em darmos respostas a perguntas inteligíveis sobre as relações entre a ciência e 

a virtude para identificar e entender a existência de uma forte ambiguidade e 

complexidade teórica e sociológica produzida pelo tempo científico atual. 

  A revolução científica do século XVI, que estava sob o domínio das ciências 

naturais, quebra a hegemonia do conhecimento aristotélico e medieval. Ao contrário, a 

ciência moderna passa a desconfiar das evidências de nossa experiência imediata. 

Instaurou-se uma racionalidade científica cristalizada em princípios epistemológicos e 

regras metodológicas bem demarcados. Na época, era um modelo de racionalidade 

científica global que considerava irracional tanto o senso comum quanto os estudos 

humanísticos. Além do que, havia uma forte distinção entre natureza e pessoa humana. 

A primeira entidade é passiva, eterna e reversível, abrindo precedentes para a segunda 

dominá-la e controlá-la sob a forma de leis científicas. Com base nestes pressupostos, 

“o conhecimento científico avança pela observação descomprometida e livre, 

sistemática e tanto quanto possível rigorosa dos fenómenos naturais” (SANTOS, 2010a, 

p. 25). 

 Seguindo essa lógica, a matemática passa a ter uma grande relevância para 

legitimar os achados das ciências modernas. Ela passa a servir tanto como instrumento 

de análise, como também empresta a sua lógica à lógica de investigação científica como 

um todo. Dois são os princípios matemáticos que perpassam a visão epistemológica da 
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ciência moderna: conhecer significa quantificar; o conhecimento científico se assenta na 

redução da complexidade. 

Nesse sentido, o rigor científico é determinado pelo rigor das medições. E 

partindo do pressuposto de que o mundo é complicado e a mente humana não pode 

compreendê-lo completamente, as ciências modernas demandam a atitude de 

primeiramente dividir e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas 

entre o que se separou. 

Na tentativa de dominar e controlar a natureza, a ciência moderna considera a 

natureza “o reino da simplicidade e da regularidade onde é possível observar e medir 

com rigor” (SANTOS, 2010a, p.28). Para isso, considera fundamental o 

estabelecimento de condições iniciais de investigação científica: “as condições iniciais 

são o reino da complicação, do acidente e onde é necessário selecionar as que 

estabelecem as condições relevantes dos factos a observar” (SANTOS, 2010a, p.28). 

Portanto, a natureza teórica do conhecimento científico conduz a “um conhecimento 

causal que aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vista a 

prever o comportamento futuro dos fenómenos” (SANTOS, 2010a, p. 29). 

 O autor qualifica a formulação destas leis como surpreendente e paradoxal, visto 

que tem como pressuposto a ideia de ordem e de estabilidade do mundo, no qual o 

passado se repete no futuro. Portanto, também chamada de mecanicismo, a ideia de 

mundo-máquina se funda para tornar-se a hipótese universal na ciência moderna.  

Oportunamente, para a burguesia ascendente do século XVIII essa ideia se 

traduzia para a ideia de progresso da sociedade, tendo em vista o tendencioso interesse 

na crença de que “a ordem e a estabilidade do mundo são a pré-condição da 

transformação tecnológica do real” (SANTOS, 2010a, p. 31), apesar de o determinismo 

mecanicista ter dificuldades severas em compreender o real em profundidade. 

Paradoxalmente, este modelo de inteligibilidade e transformação do mundo 

tomou rumos distintos, antagônicos. Desde o século XVI ele aplicou ao estudo da 

sociedade os mesmos princípios epistemológicos e metodológicos que fundaram os 

estudos da natureza, como pretendia Durkheim3. Segundo Santos (2010a, p. 33),  

 

 

                                                           
3 E. Durkheim. As regras do método sociológico. Lisboa, Presença, 1980. 
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só há duas formas de conhecimento científico – as disciplinas formais 

da lógica e da matemática e as ciências empíricas segundo o modelo 

mecanicista das ciências naturais – as ciências sociais nasceram para 

ser empíricas. 

 

 

O século XIX passou a ser conhecido como o século das luzes que passa a ser 

fértil em reflexões epistêmicas sobre a (re)produção dessa visão do mundo e as ciências 

sociais emergentes passaram a reivindicar um estatuto epistemológico e metodológico 

próprios, tentando levar em conta a especificidade do ser humano e a sua distinção em 

relação à natureza. Nasce uma nova acepção epistemológica antipositivista surgida com 

Max Weber4, chamada também de corrente fenomenológica. De modo que,  

 

 
a ciência social [...] tem de compreender os fenómenos sociais a 

partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem 

às suas ações, para o que é necessário utilizar [...] métodos 

qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de um 

conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de 

um conhecimento objetivo, explicativo e nomotético (SANTOS, 

2010a, p. 38-39, grifos nossos). 

 

 

 De acordo com Santos (2010a, p. 39), este modelo de racionalidade “tem da 

natureza uma visão mecanicista à qual contrapõe, com evidência esperada, a 

especificidade do ser humano” para dar inteligibilidade ao mundo social e natural. 

Como foi configurado, ainda fazia distinção entre natureza/ser humano, redundando no 

passar do tempo com outras dicotomias, a exemplo da distinção natureza/cultura, bem 

como a distinção ser humano/animal. Por não combater frontalmente o modelo de 

racionalidade das ciências naturais sobre o estudo da natureza, o autor considera que 

esta concepção de ciência social se configurou de tal modo que chega a fornecer 

elementos da transição de um paradigma científico para outro. Muito embora, o autor 

afirme que estes e outros sinais de crise no paradigma científico, como as distinções 

básicas em que se assenta o paradigma dominante, nos permitem tão somente especular 

acerca do paradigma que emergirá. 

 Mal resolvida essa questão, nas décadas de 1930 e 1940 as ideias de autonomia 

da ciência e do desinteresse do conhecimento científico perdem sua capacidade de 

                                                           
4 WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. Tradução de Augustin Wernet; Introdução à edição 

brasileira de Maurício Tragtenberg. São Paulo: Cortez, 1992. 
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autorregulação com o fenômeno da industrialização da ciência e esta “manifestou-se 

tanto ao nível das aplicações da ciência como ao nível da organização da investigação 

científica” (SANTOS, 2010a, p. 57). Este fenômeno trouxe para as prioridades 

científicas os interesses dos grandes centros de poder econômico, político e social. 

As condições sociais, além das teóricas, em que submerge a produção do 

conhecimento científico é questionada em seus fundamentos. Eis o que Santos (2010a, 

p. 41) considera sobre o processo de transição que vem sofrendo o paradigma científico 

moderno:  

 

 
a identificação dos limites, das insuficiências estruturais do paradigma 

científico moderno é o resultado do grande avanço no conhecimento 

que ele propiciou. O aprofundamento do conhecimento permitiu ver a 

fragilidade dos pilares em que se funda. 

 

 

 O autor afirma, com base nos avanços e retrocessos da história e da filosofia das 

ciências modernas, que essas condições da concepção e execução da ciência moderna, 

tanto das ciências da natureza quanto das ciências sociais, convergem para um 

movimento de vocação transdisciplinar que se caracteriza pelas demandas 

epistemológicas trazidas pelo paradigma dominante. Ele ainda defende a ideia de que a 

natureza da revolução científica do século XVI é diferente desta atual. Assim, por meio 

destas reflexões epistemológicas, as condições sociais e os contextos culturais passaram 

a ter mais relevância para os modelos científicos considerados pós-modernos. Este 

movimento científico e as demais inovações teóricas  

 

 
têm vindo a propiciar uma profunda reflexão epistemológica sobre o 

conhecimento científico, uma reflexão de tal modo rica e diversificada 

que, melhor do que qualquer outra circunstância, caracteriza 

exemplarmente a situação intelectual do tempo presente (SANTOS, 

2010a, p. 50). 

 

 

Os êxitos produzidos pelo avanço tecnológico, além de reprimir o valor humano 

pelo afã científico, também esconde os limites da nossa compreensão do mundo. Esta 

situação epistêmica passa a colocar em questão a relação sujeito/objeto. O aumento do 

rigor da ciência moderna é inversamente proporcional à riqueza que esse conhecimento 
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produz. Aquele movimento de vocação transdisciplinar é constituinte da própria crise do 

paradigma dominante, e este traz consigo o perfil do paradigma emergente: 

 

 
Ilya Prigogine, por exemplo, fala da ‘nova aliança’ e da metamorfose 

da ciência. Fritjof Capra fala da ‘nova física’ e do Taoismo da física, 

Eugene Wigner de ‘mudanças do segundo tipo’, Erich Jantsch do 

paradigma da auto-organização, Daniel Bell da sociedade pós-

industrial, Habermas da sociedade comunicativa (SANTOS, 2010a, p. 

59-60). 

 

 

 Santos advoga por um movimento de vocação transdisciplinar que seja voltado 

para a emergência não só de um novo paradigma científico, mas também social, tendo 

em vista a produção de um conhecimento prudente para uma vida decente, 

respectivamente. 

O paradigma científico dominante demonstra sua crise e a emergência de um 

modelo diferente de racionalidade com os movimentos de cultura e educação popular no 

Brasil da década de 1960, que praticaram este movimento de vocação transdisciplinar 

pois, conforme já foi dito, trata-se de exemplos concretos de prática do diálogo entre 

saberes, de inter-relação de culturas e de combate à opressão imperialista.  

 Santos preocupou-se com a compreensão da lógica existencial da ciência 

moderna e advoga em favor da ideia de promoção de situações comunicativas5 entre os 

conhecimentos. Partiu do pressuposto de que o conhecimento científico-natural é, 

também, científico-social. Advertiu que os conceitos de ser humano, cultura e sociedade 

sofreram severa influência da compreensão mecanicista da matéria e da natureza 

estabelecida pela racionalidade moderna. Porém, o autor afirma que nestes tempos de 

transição paradigmática existe a tendência de superar esse dualismo entre o natural e o 

social.  

Havia o sentimento nas ciências sociais de que epistemologicamente não há 

necessidade de separar o sujeito do objeto além do que, ao invés de ter a pretensão 

primária de manipular o mundo, estas ciências se preocuparam em compreendê-lo. 

Santos (2010a, p. 71) é categórico quando diz que “há que se recuperar esse núcleo 

genuíno e pô-lo ao serviço de uma reflexão global sobre o mundo”. 

                                                           
5 Tal como concebe Habermas. 
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Para superar essas dicotomias paradigmática, havia a necessidade de um 

processo de síntese de saberes e reconhecimento das diversidades culturais, na tentativa 

de melhor compreender e saber viver com os sujeitos historicamente situados ao Sul 

desta relação.  

Certas propriedades e comportamentos que eram consideradas inerentes aos 

seres vivos são atribuídas por exemplo aos sistemas pré-celulares de moléculas. As 

teorias de vocação holística “introduzem na matéria os conceitos de historicidade e de 

processo, de liberdade, de autodeterminação e até de consciência que antes o homem e a 

mulher tinham reservado para si” (SANTOS, 2010a, p. 61-62). 

Sendo assim, o conhecimento do paradigma emergente tende  

 

 
[...] a ser um conhecimento não dualista, um conhecimento que se 

funda na superação das distinções tão familiares e óbvias que até há 

pouco considerávamos insubstituíveis, tais como natureza/cultura, 

natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, 

observador/observado, subjectivo/objetivo, colectivo/individual, 

animal/pessoa (SANTOS, 2010a, p. 65). 

 

 

Portanto, para a ciência pós-moderna, se faz necessário o movimento de 

revalorização dos estudos das humanidades e uma aproximação entre as ciências sociais 

e as ciências naturais para dar inteligibilidade à natureza, de modo que seja “presidida 

por conceitos, teorias, metáforas e analogias das ciências sociais” (SANTOS, 2010a, p. 

66). 

 Uma característica do paradigma dominante que se destaca pelo embate que 

trava do Sul com o Norte é a parcelização do conhecimento que vai à contramão do 

entendimento que todo conhecimento é local e total. O reducionismo arbitrário que 

transporta consigo é hoje conhecido por corromper os projetos cognitivos locais e 

sobrepor a eles um pensamento total hegemônico, ligado aos grandes centros de 

interesse econômico, político e social. 

O conhecimento, para a ciência moderna, deve ser obtido por meio de métodos 

considerados rigorosos tanto quanto mais é restrito seu objeto. Para o autor, se faz 

necessário situar o paradigma emergente em outra referência de totalidade. Ao invés de 

se assumir o pensamento total hegemônico fragmentando o conhecimento em 

disciplinas especializadas, sugere outro tipo de fragmentação, uma fragmentação 
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temática. Santos (2010a, p. 76) vai além quando observa que “os temas são galerias por 

onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros”. 

Portanto, ao contrário da fragmentação disciplinar ocorrida no paradigma 

dominante, esse autor considera que o conhecimento local produzido nessas galerias 

tem em si um pensamento total ilustrado. Este se traduz em conhecimento total pelas 

suas condições de possibilidades de gerar outras ações humanas projetadas a partir de 

seu espaço-tempo local. Isto ocorreu na medida em que entre os movimentos da década 

de 1960 incentivaram “os conceitos e as teorias desenvolvidas localmente a emigrarem 

para outros lugares cognitivos, de modo a poderem ser utilizados fora do seu contexto 

de origem” (SANTOS, 2010a, p. 77). 

 A organização desta referência local/total da produção do conhecimento se dá na 

tarefa de assumir uma pluralidade de métodos que visa interferir revolucionariamente na 

escrita científica. Assim, é dentro do paradigma pós-moderno de compreensão 

científica, que o conhecimento é local na medida em que ocorre em uma construção 

coletiva, em lugares cognitivos de reflexões sobre conteúdos de temas de interesse 

locais. E é, também, total na medida em que este conhecimento possibilita a 

transgressão deste pensamento localmente fragmentado para uma totalidade geradora de 

ações humanas que se traduz em um saber prático. Partindo dessa compreensão, este 

estudo identifica as referências locais e totais que os movimentos de cultura e educação 

popular deixaram pela resistência que representaram às racionalidades hegemônicas 

daquele momento histórico social. 

 Desse modo, não há sequer qualquer razão científica que justifique 

exclusividade da explicação da realidade ser científica nos termos da ciência moderna. 

Neste novo paradigma, as explicações científicas têm a permissão epistemológica de 

terem outros fundamentos, nos quais  

 

 
[...] os pressupostos metafísicos, os sistemas de crenças, os juízos de 

valor não estão antes nem depois da explicação científica da natureza 

ou da sociedade. São parte integrante dessa mesma explicação 

(SANTOS, 2010a, p. 83). 

 

 

 Envolver-se, na condição de pesquisador dos movimentos populares, hoje, como 

naquela época, permite-nos observar que, para o povo, não se trata apenas de 

sobreviver, mas de saber viver com base num conhecimento prudente para uma vida 
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decente. Para compreendermos os modos de vida dos oprimidos “é necessária uma outra 

forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e 

antes nos una pessoalmente ao que estudamos” (SANTOS, 2010a, p. 85). Uma vez que 

nos identificamos com os pressupostos das bandeiras político-filosóficas levantadas 

pelos dirigentes e intelectuais desses movimentos de cultura e educação popular e pelos 

membros das classes populares, o exclusivismo epistemológico da ciência moderna é 

criticado, para que as possibilidades emancipatórias dos movimentos de cultura e 

educação popular possam florescer na discussão. 

 Essa colocação afirma-se contra a visão da ciência moderna, para a qual, o 

conhecimento científico é em si mesmo racional e não permite o diálogo com outras 

formas de conhecimento. A ciência moderna constitui-se enquanto um paradigma de 

compreensão da realidade contra o senso comum, ao negar que esta forma de 

conhecimento porta algumas virtualidades passíveis de enriquecimento de nossa relação 

com o mundo. Por outro lado, ele (o senso comum) “tende a ser um conhecimento 

mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma 

dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o 

conhecimento científico” (SANTOS, 2010a, p. 89, grifos nossos). 

 Ao postular os pressupostos do paradigma emergente, Santos insere o senso 

comum em seus preceitos, afirmando que “interpenetrado pelo conhecimento científico 

pode estar na origem de uma nova racionalidade. Uma racionalidade feita de 

racionalidades” (SANTOS, 2010, p. 90). Essa problematização epistemológica deve ser 

encarada como desafio ao pesquisador de educação popular, uma vez que envolve tanto 

limites, quanto possibilidades de transformação da relação entre educação e sociedade, 

entre Estado e ensino formal. 

Santos (2010b) afirma que, dentro do quadro de crise do paradigma da ciência 

moderna, havia uma profunda separação entre sujeito e objeto e entre natureza e 

sociedade/cultura. De modo que esta separação inviabilizava o diálogo entre sujeito e 

sociedade, entre o que se considera científico e o que se considera senso comum da 

camada popular da sociedade. Como a pesquisa em educação popular exige esse 

diálogo, o modelo científico de interpretação e intervenção da realidade, instaurado pela 

racionalidade que surge com o paradigma emergente, é mais adequado ao diálogo com 

os saberes voltados para a transformação da realidade.  
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É preciso levantar uma bandeira de luta a favor de um movimento contra-

hegemônico, contra a violência epistêmica e contra a injustiça cognitiva, enquadrando-o 

como um movimento que traz em seu bojo consequências sociais de emancipação 

humana, política e cultural das camadas populares, buscando assentar esta discussão no 

âmbito de uma  

 

 
[...] racionalidade mais ampla, na superação da dicotomia 

natureza/sociedade, na complexidade da relação sujeito/objeto na 

concepção construtivista da verdade [...] numa nova articulação, mais 

equilibrada, entre conhecimento científico e outras formas de 

conhecimento. (SANTOS, 2010b, p. 25-26). 

 

 

Uma reconstrução teórica se faz necessária para se compreender o processo de 

reinventar a emancipação social, pois assume o termo pós-modernismo de oposição para 

ampliar o conceito de pós-moderno e pós-colonialismo, somando àquela dimensão 

epistemológica uma dimensão social e política. Santos (2010b) acredita que o pós-

modernismo na concepção dos países dominantes “incluía na crítica da modernidade a 

própria ideia de pensamento crítico que ela tinha inaugurado. Por esta via, a crítica da 

modernidade redundava paradoxalmente na celebração da sociedade que ela tinha 

conformado” (SANTOS, 2010b, p. 26). Portanto, devemos aprender mais com o 

pensamento do “Sul”, metáfora assumida para enquadrar o pensamento pós-moderno 

dominante, notadamente nos países de capitalismo avançado, enquanto um pensamento 

antidemocrático e antilibertário. 

Santos (2010b) trata da separação profunda entre o conhecimento científico e 

outras formas de conhecimento e a enquadra em uma crise do paradigma 

epistemológico racional. Ele traz a discussão do que seria o pensamento pós-moderno e 

pós-colonial, bem como sobre o que seria o exclusivismo epistemológico da ciência 

moderna, redutor das possibilidades emancipatórias na modernidade ocidental, o que 

oportuniza relacioná-lo como fundamento para o objeto de estudo desta tese, a saber: a 

resistência dos movimentos de cultura e educação popular no Nordeste brasileiro, em 

meados da década de 1960, especialmente na cidade do Natal/RN. 

Observamos neste capítulo que houve uma concepção do que seria popular por 

meio de racionalidades defendidas pelos conhecimentos da tradição científica moderna, 

que fragmentam a compreensão da realidade e mantêm o status quo das populações de 



45 

 

classes subalternas dos países tidos pelas nações tradicionalmente hegemônicas como 

periféricos. 

Notamos que essas racionalidades estavam voltadas para o domínio e hegemonia 

das nações e centros de interesses econômicos sobre as nações periféricas de modo que 

instaura-se uma racionalidade científica com princípios epistemológicos e regras 

metodológicas rígidas, nos quais se consideravam irracionais tanto o senso comum 

quanto os estudos humanísticos, se defendia a ideia de ordem e estabilidade do mundo 

como pressuposto da máxima de que o passado se repete no futuro e a fragmentação do 

saber estaria a serviço de um pensamento total hegemônico. 

Os processos de trocas entre os centros e as periferias do mundo se deram no 

passado de modo que houvesse redução dos direitos sociais e das soberanias populares 

no que se denomina como globalização hegemônica. Esse tipo de troca se estabelece nas 

relações transfronteriças, com a ampliação de suas escalas de domínio sobre as culturas 

e saberes periféricos. 

Com o surgimento de um movimento contra-hegemônico generalizado no 

entorno da América Latina, houve a confluência de uma maior diversidade cultural 

resultando numa multiculturalidade emancipatória por estar em defesa de um novo 

processo histórico de crescimento de dentro para fora daquelas nações.  

Essa contra-hegemonia revalidou as relações entre sujeito e objeto ao questionar 

a produção hegemônica do conhecimento incluindo as condições sociais e os contextos 

culturais nos fundamentos do novo paradigma científico, pós-moderno. Podemos 

afirmar que houve uma síntese de saberes e o reconhecimento das diversidades 

culturais, conformando a ideia de que todo conhecimento é local e total, é conhecimento 

das partes e do todo, sugerindo a necessidade de que houvesse uma vocação 

transdisciplinar. Esta vocação foi tida como uma nova articulação, mais equilibrada, 

entre conhecimento científico e outras formas de conhecimento.  

A interação transformadora e sistemática da educação popular gestada no âmbito 

dos movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 trouxe o significado 

original do termo “democracia” ao defender a emancipação humana a partir de relações 

sociais mais igualitárias e criteriosas tendo em vista o engrandecimento democrático do 

povo brasileiro mais carente de educação em defesa de projetos cognitivos locais. 
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Os movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 não separaram 

política educacional e política cultural, inaugurando um novo pensar sobre o 

universalismo, ensejado por novas racionalidades, que pressupunham uma síntese de 

saberes, quer seja na prática de diálogos entre saberes daquele espaço-tempo e na inter-

relação de culturas, reconhecendo as diversidades, quer seja numa perspectiva 

multiculturalista e até mesmo no combate à opressão, inaugurado pelo projeto de 

reinventar a esperança de um futuro melhor com o apoio da cultura popular. 

Esta era outra referência de totalidade que estava surgindo por meio da 

valorização da cultura popular, a exemplo dos livros de leitura do MCP/PE e da 

Campanha De Pé no Chão/RN. Eles não fragmentaram a realidade de modo a assumir 

um pensamento total hegemônico, mas o fizeram de modo a dar visibilidade a 

conteúdos temáticos, organizados por Centros de Interesse, coletados do universo 

simbólico popular. Funcionavam como elementos disparadores de diálogos críticos a 

respeito de suas possibilidades emancipatórias. 

 Portanto, veremos mais adiante que houve resistência àquele modelo de ciência 

nos movimentos de cultura e educação popular da década de 1960, que evidenciaram ser 

possível superar a razão indolente, inaugurada com a modernidade, dando visibilidade a 

esses saberes e práticas culturais que lutaram para se livrar da condenação de serem 

ausentes e viabilizar uma justiça cognitiva global, pautada na razão cosmopolita. Dessa 

maneira, pretenderam fazer valer a razão cosmopolita contra a produção maciça de 

ausências no seio da sociedade brasileira da década de 1960. 
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2 OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS BRASILEIROS E A QUESTÃO DA 

CONDIÇÃO NACIONAL NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1960 

 

 

Que o homem é um ser cultural, todos sabiam. Mas 

enfrentar essa verdade na educação, dando voz para 

aqueles que estão imersos no universo popular, era uma 

revolução (TERRA, 1994, p. 9) 

 

 

2.1 O IMPACTO DO PENSAMENTO ABISSAL E A INVISIBILIDADE DA 

CULTURA POPULAR 

 

O impacto do pensamento do tipo abissal vem ocorrendo no campo da pesquisa 

e das práticas de cultura e educação popular ao longo da história da educação brasileira. 

No entanto, na década de 1960 o Brasil e especialmente a região Nordeste vivenciara 

experiências sociais que lutaram para romper com o processo de suas inexistências 

causado por esse pensamento, através do fortalecimento dos laços políticos e 

educacionais com a cultura popular existente em suas localidades.  

Estas experiências deixaram um legado de lutas contra a impossibilidade de a 

população analfabeta e os seus saberes, considerados como periféricos pelo pensamento 

abissal, existirem como forma de ser relevante, de serem compreensíveis em suas  

práticas sociais legítimas, bem como de terem reconhecido o seu cabedal de 

conhecimentos emancipatórios. 

Este processo foi forjado no interior do colonialismo da cultura, que foi 

cristalizado pelo imperialismo cultural da época. Vemos que a cultura popular era 

considerada uma zona colonial pelo pensamento abissal, de modo que 

 

 
[...] a zona colonial é, par excellence, o universo das crenças e dos 

comportamentos incompreensíveis que de forma alguma podem 

considerar-se conhecimento, estando, por isso, para além do 

verdadeiro e do falso. O outro lado da linha alberga apenas práticas 

incompreensíveis, mágicas ou idolátricas (SANTOS, 2007, p. 7). 

 

 

Ao situar a cultura popular do outro lado da linha, o pensamento abissal dá 

invisibilidade à cultura popular e enquanto conhecimento no campo da educação, a 

cultura popular se assenta “na invisibilidade de formas de conhecimento que não 
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encaixam em nenhuma destas formas de conhecer” (SANTOS, 2007, p. 3). Desta feita, 

se torna inimaginável ou inaceitável aplicar-lhes qualquer distinção entre conhecimento 

verdadeiro ou falso, visto que a cultura popular estaria assentada invisivelmente do 

outro lado da linha global abissal, o que a torna inviável como forma de compreender e 

atuar na realidade brasileira, por não ser considerado um conhecimento credível.  

Isto se dá com a supressão da cultura popular na condição de outro tipo de saber 

além do pensamento hegemônico, conforme ocorre a invenção de passados que não 

sinalizavam possibilidades para haver valorização e consciência histórica do papel 

político-social de camadas populares e seus saberes, o que deu lugar a um futuro único e 

homogêneo, inviabilizando essas possibilidades de haver uma justiça social e cognitiva 

deste estrato societário. 

Em resposta a este processo hegemônico que dava invisibilidade à cultura 

popular, ocorre uma pressão da lógica trazida pela apropriação/violência e da 

inabilidade do pensamento abissal para se aperceber desta pressão como algo estranho à 

regulação/emancipação. Houve a necessidade de um contramovimento ao pensamento 

abissal, de resistência política que parte de uma resistência epistemológica se 

expressando por meio de uma construção histórica das ideias pedagógicas sobre 

educação e cultura popular no Brasil. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE IDEIAS PEDAGÓGICAS SOBRE 

EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL: UM BREVE RECORTE DOS FINS DO 

SÉCULO XIX ATÉ MEADOS DO SÉCULO XX 

 

As ideias pedagógicas sobre educação popular no Brasil têm suas origens 

demarcadas ainda no século XIX. A defesa de uma educação popular é inicialmente 

elaborada a partir da perspectiva de grupos socialmente não dominantes e começa com 

o movimento operário brasileiro, pautado em ideias socialistas europeias da década de 

18906, passando pelo ideário libertário dos anarquistas nas duas primeiras décadas do 

século XX, e comunista a partir da década de 1920. É relevante perceber que nessa 

defesa por uma educação genuinamente popular, até então, havia predominantemente 

uma “visão nacionalista marcada pela exaltação do civismo e do patriotismo, o que 

configurava o nacionalismo como uma ideologia de direita” (SAVIANI, 2007, p. 309). 

                                                           
6 Essas ideias tinham sua matriz teórica em autores como Saint Simon, Fourier, Owen e 

Proudhon, pautados no pensamento socialista utópico. (SAVIANI, 2007). 



50 

 

Dessas acepções, podemos ressaltar que, de um modo geral, 

 

 
[...] os vários partidos operários, partidos socialistas, centros 

socialistas assumiram a defesa do ensino popular gratuito, laico e 

técnico-profissional. Reivindicando o ensino público, criticavam a 

inoperância governamental no que se refere à instrução popular e 

fomentaram o surgimento de escolas operárias e de bibliotecas 

populares (SAVIANI, 2007, p. 182, grifo nosso). 

 

 

Desse modo, vale observar que nesse período ainda não havia sido construída 

uma concepção pedagógica que orientasse os procedimentos de um ensino popular, 

apesar de ter havido um movimento de mudança de rumo de uma educação voltada para 

interesses de grupos societários dominantes para uma educação em que os sujeitos 

sociais de classes subalternas passaram a ser considerados partícipes do processo de 

desenvolvimento nacional. Para notificar essa compreensão, veja uma análise histórica 

do terreno da educação popular no início do século XX: 

 

 
[...] os primeiros 25 anos do regime republicano não diferem das duas 

últimas décadas do império. [...] não existe qualquer mobilização 

concreta mais ampla em favor da difusão do ensino; assistimos ao 

crescimento da demanda por educação popular, e seu precário 

atendimento [...]. A população do campo (a maior parte da população 

brasileira), ligada por laços paternalistas às oligarquias estaduais, não 

sentia a instrução como uma necessidade imediata nem pressionava no 

sentido da sua difusão (PAIVA, 1973, p. 79). 

 

 

Nos anos de 1920, no âmbito da educação nacional, ainda se discutia a questão 

da expansão das escolas primárias para livrar o país da chaga do analfabetismo. Quanto 

aos índices de analfabetismo, a situação do conjunto do país no final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX era assustadora. Para se ter uma ideia, Paiva (1973, p. 

85) denuncia que: 

 

 
O censo de 1890 informava da existência de 85,21% de iletrados na 

população total (82,63%, excluídos os menores de 5 anos); o de 1900 

encontrou 75,78% para os 20 Estados, baixando para 74,59% com a 

inclusão do Distrito Federal (69,63%, excluindo-se os menores de 5 

anos). 
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É necessário percebermos que no processo de desenvolvimento histórico da 

sociedade brasileira, mesmo antes do episódio da Revolução de 1930, já  

 
 

[...] se delineava um projeto claro de hegemonia por parte da 

burguesia industrial [...] e, após a Revolução, esse projeto de 

hegemonia tem seqüência, emergindo como um de seus pontos chaves 

de criação, em 1931, do Instituto de Organização Racional do 

Trabalho – IDORT (SAVIANI, 2007, p. 192). 

 

 

O IDORT exerceu influência decisiva na formulação das políticas 

governamentais em todo o período pós-Revolução de 1930 que se estendeu até 1945. O 

que se percebe, historicamente, é que o Instituto marcou fortemente a reorganização 

educacional em diversas modalidades e níveis, não apenas no que se refere ao ensino 

profissional no qual sua orientação foi decisiva (SAVIANI, 2007). 

Para Lindoso (1996, p. 15) “a Revolução de 1930 foi um episódio dentro de um 

processo mais amplo de mudanças políticas, sociais e econômicas que se aceleraram nos 

anos vinte e trinta deste século e marcaram profundamente o desenvolvimento ulterior 

da sociedade brasileira”. Houve, portanto, uma crescente valorização social dos 

trabalhadores oriundos das classes populares. Nessa perspectiva, 

 

 

[...] com a Revolução, as classes populares urbanas – proletariado e 

classes médias – foram incorporadas ao processo político, 

reconhecendo-se como legítimos os direitos de greve e de organização 

sindical, bem como os de reivindicação dos benefícios da nova 

legislação trabalhista (LINDOSO, 1996, p. 13 - 14). 

 

 

Em meio a este contexto político-econômico interno mais favorável às classes 

trabalhadoras urbanas e rurais para se alfabetizarem e participarem de processos 

democráticos, é lançado em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Foi 

uma iniciativa de reforma da educação nacional, dirigida ao povo e governo brasileiros, 

que defendeu, dentre outras coisas, um ensino público e gratuito de grande alcance 

nacional. 

O posicionamento de contraposição ao modelo de escola tradicional do 

Manifesto foi fruto de movimentos de cultura e educação popular em defesa de 

reformas educacionais da década de 1920, tendo como principais signatários Fernando 

de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho entre 26 outros educadores, colaborando 
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com novas normatizações e métodos educacionais, além da influência recebida da 

Semana de Arte Moderna de 1922. 

A justificativa do empreendimento de reconstrução educacional de que trata o 

texto do Manifesto é representada no trecho que diz que “na hierarquia dos problemas 

nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação [...]” 

(SAVIANI, 2007, p. 242). 

Percebemos, no entanto, que a finalidade da educação para aquele período 

transitório se contrapunha à impossibilidade de se “desenvolver as forças econômicas 

ou de produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das 

aptidões à riqueza de uma sociedade” (MANIFESTO..., 1984, p. 407).  

Ao passo que, após a década de 1930 até meados da década de 1950 iniciou-se, 

no âmbito da economia, uma expansão do mercado interno na tentativa de superar o já 

desgastado modelo de exportação de produtos primários (café, açúcar e outros), uma 

forte aceleração da industrialização na região centro-sul do país, expansão do sistema 

educacional, a busca pelas reformas de base, a conquista dos direitos políticos e 

benefícios sociais por parte da classe média e dos trabalhadores urbanos e rurais. 

De tal modo que, geraram-se tensões sociais resultando em diversas 

reivindicações de cunho nacionalista (BANDEIRA, 2001), o que possibilitou a criação 

de empresas estatais como a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS) e Centrais 

Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS), a criação das Ligas Camponesas7, dos 

Sindicatos rurais8, dentro dos conflitos de ordem político-cultural e ideológica que 

engendraram fortes tensões sociais daquele período (CORTEZ, 2005b). Desse modo, 

surgiram os espaços político-culturais com manifestações político-ideológicas de um 

período que veio a ser identificado também pelos nomes de nacional-reformista e 

populista. 

                                                           
7 Organizações de trabalhadores rurais, autodenominados camponeses, sob a liderança do deputado 

Francisco Julião, que reivindicavam a reforma agrária “na lei ou na marra”. Estavam presentes, 

sobretudo, no Nordeste do país. 

8 Os sindicatos rurais reivindicavam a reforma agrária e a extensão da legislação trabalhista para o 

campo. Competiam com as Ligas e em sua organização participavam forças adversárias entre si: a Igreja 

Católica e o Partido Comunista. 
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O ideário reformista-nacionalista era a favor de uma reforma social e estrutural 

da nação e tinha uma atenção especial para a Região Nordeste, reconhecidamente 

carente de infraestrutura social e econômica. 

De fato, grandes desequilíbrios regionais foram trazidos pela persistência da 

estrutura agrária atrasada e pela concentração do desenvolvimento da indústria na região 

Centro-Sul do Brasil. Esse é um fator de grande relevância para direcionar a reflexão 

sobre aspectos da dominação cultural no Nordeste brasileiro daquela época. 

Observamos que: 

 

 
O Nordeste apresentava, quanto à sua economia, um quadro de 

crescente perda na participação do produto total do país em virtude do 

crescimento industrial ter se concentrado no Centro-Sul, o que 

favoreceu o agravamento dos chamados ‘desequilíbrios regionais’ 

(GERMANO, 1982, p. 30). 

 

 

No entanto, já existia um contexto mais amplo, que inseria contundentes 

mobilizações e conflitos político-ideológicos na América Latina como um todo. Alguns 

dos acontecimentos ocorridos em âmbito internacional destacam-se por possibilitar 

grande influência nas proposições pedagógicas de educação popular.  

A Guerra Fria forneceu, efetivamente, subsídios ideológicos para que se 

polarizassem posicionamentos pró-capitalistas representados pelos Estados Unidos da 

América (EUA) e pró-socialistas, defendidos pela União Soviética (URSS) no eixo das 

relações político-culturais das diversas nações do mundo, como ocorrera aqui no Brasil. 

A Revolução Chinesa que foi vitoriosa em 1949 e desequilibrou a hegemonia do 

pensamento capitalista mundial; o ascendente processo de descolonização da Ásia e 

África e o avanço de movimentos nacionalistas e socialistas em todo o mundo 

estimularam a onda anti-imperialista na América Latina. 

 As estratégias político-ideológicas pró-capitalistas perpassaram por um 

embasamento na Ideologia da Segurança Nacional, o que justificaria intervenções 

político-econômicas e militares norte-americanas em assuntos internos em nações que 

conviviam com esse conflito ideológico para preservar e expandir o capitalismo, 

mantendo, assim, a ordem social (COSTA, 2004). 

 Por outro lado, existiram estratégias político-ideológicas em defesa de 

transformações sociais e políticas ancoradas num ideário de libertação e 
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desenvolvimento nacional, mobilizado por um conjunto de reformas estruturais da 

nação brasileira como estratégia político-ideológica ligada ao pensamento nacional-

reformista. Defendia-se, para tanto, uma maior participação política das camadas 

populares e o apoio para uma maior organização dos movimentos de cultura educação 

popular da época, para o enfrentamento do analfabetismo, contra a internacionalização 

das riquezas nacionais e no combate à fome. 

Neste cenário político-nacional, conforme apontam Paiva e Germano (2005), 

houve um denso período de crise na tradicional política populista, o qual tensionou a 

democracia vigente, atingindo o centro do poder, provocando a iminente queda de 

Getúlio Dorneles Vargas (1951-1954). O presidente Vargas, que fora eleito por voto 

direto em 1951 utilizando agenda política nacionalista, suicidou-se em 1954, frustrando 

o golpe militar-udenista que se articulava contra o seu governo.  

Novos confrontos político-militares ocorreram em torno da posse do presidente 

eleito Juscelino Kubstichek (1955) e em 1961 após a renúncia do presidente Jânio 

Quadros e o veto das forças conservadoras e dos comandos militares à posse do vice-

presidente João Goulart, herdeiro de Vargas e considerado simpático às ideias 

comunistas, culminando por inserir o país naquelas tensões político-ideológicas 

internacionais trazidas para o contexto da realidade política brasileira. 

A Revolução Cubana inaugurou em 1959 o primeiro governo socialista nas 

Américas, gerando preocupação aos dirigentes de nações hegemônicas, principalmente 

dos Estados Unidos da América, fazendo-os formularem, para o Brasil, políticas 

públicas a favor dos interesses das nações tidas como imperialistas. 

Outro acontecimento, não menos relevante, foi o Concílio Vaticano II, de 

1962-65. Destacamos como um acontecimento que abriu a Igreja Católica para o 

aggiornamento9 de João XXIII – fazendo-a entrar na luta pela defesa das questões 

sociais na periférica América Latina, que estava submetida ao imperialismo norte-

americano. 

Esse era o contexto da época, no qual várias nações se tornaram democráticas, 

havia um cenário de luta contra a tirania nazi-facista, em favor da redemocratização do 

Brasil com a queda do Estado Novo, do livre funcionamento dos partidos políticos, 

consubstanciado nas eleições gerais de 1945, no advento da Constituinte e da 
                                                           

9 O aggiornamento foi uma adaptação e apresentação de novos princípios católicos ao mundo 

atual e moderno, sendo por isso um objetivo fundamental do Concílio Vaticano II. 
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Constituição Democrática de 1946. Neste cenário de conflitos ideológicos, surgiram 

movimentos de cultura e educação popular de cunho nacional-reformista, que estavam 

em afinidade com a ideologia de libertação nacional por meio de uma educação de 

jovens e adultos que não tiveram acesso a uma educação formal. 

 

2.2.1 O ISEB e a mobilização de Paulo Freire em defesa da Educação Popular no 

Brasil 

 

Em meados dos anos 1950 até o início da década de 1960 houve uma relevante 

abertura de espaço para os movimentos de cultura e educação popular favoráveis a uma 

educação popular, na defesa por um projeto de ideologia de desenvolvimento a toda 

nação e, por isso 

 

 

[...] contou até mesmo com um organismo específico que se atribuiu a 

tarefa de formulá-la, desenvolvê-la, difundi-la e aplicá-la à realidade 

brasileira e à sua transformação: o Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros – ISEB (SAVIANI, 2007, p. 309). 

 

 

O ISEB originou-se do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política 

(IBESP), criado em 1953 sob a liderança de Hélio Jaguaribe, pelo Grupo Itatiaia, assim 

chamado porque seus membros se reuniam no Parque Nacional de Itatiaia em 

acomodações cedidas pelo Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro. Com sua 

prematura dissolução, surgiu o ISEB, criado como um órgão de convênio com o MEC e 

a CAPES10, então dirigida por Anísio Teixeira. O referido Instituto era composto por: a) 

um Conselho Consultivo, órgão de orientação geral; b) um Conselho Curador, órgão de 

direção; c) uma Diretoria Executiva, à qual cabia executar as deliberações do Conselho 

Curador; d) além de cinco departamentos aos quais cabia a organização dos cursos e 

atividades científico-culturais promovidos pelo instituto (SAVIANI, 2007). 

O Instituto representou o ideal do engajamento de intelectuais na vida política e 

social brasileira. Ao tratar sobre as construções culturais e ideológicas presentes no 

Instituto, Caio Navarro de Toledo afirma que: 

 

                                                           
10 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão do Ministério da Educação. 
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Apesar de expressarem discrepantes orientações teóricas e políticas, 

esses intelectuais do ISEB convergiam na convicção de que, por meio 

do debate e do confronto das ideias, seria possível formular um 

projeto ideológico comum para o Brasil. (TOLEDO, 2005). 

 

 

Sobre as ideias predominantes no Instituto, sabemos que “o ISEB começou 

pelo nacional-desenvolvimentismo, [...], continuou com o nacionalismo populista e 

terminou no nacionalismo marxista” (PÉCAUT apud ROMÃO, 2002 in CORTEZ, 

2005b, p. 63). Ao analisar a ideologia nacional-desenvolvimentista presente no ISEB, 

nos termos de um projeto de nação, Toledo (2005) percebe que foi construída uma 

ideologia que pretendia ser  

 
 

[...] capaz de levar o país - por meio da ação estatal (planejamento e 

investimento público) e de uma ampla frente classista - à superação do 

atraso econômico-social e da alienação cultural. Uma nação 

desenvolvida e soberana estava, assim, no horizonte ideológico da 

maioria desses intelectuais (TOLEDO, 2005). 

 

 

Paulo Freire se afinou com muitas das ideias que circularam em meio aos 

professores atuantes do grupo do ISEB, a exemplo dos professores Alberto Guerreiro 

Ramos, Álvaro Vieira Pinto, Hélio Jaguaribe, Roland Corbusier, Anísio Teixeira, entre 

outros. Estes tinham um projeto de nação em comum, qual seja, de “uma sociedade 

capitalista florescente, desenvolvida, independente, autêntica e democrática” 

(BEISIEGEL, 1979, p. 39).  

 Após a morte de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitscheck de Oliveira (1902-

1976) se elegeu presidente em 1955, vindo a exercer a função entre 1956-1961. JK foi 

considerado um político desenvolvimentista que, influenciado pelos efeitos da onda 

desenvolvimentista, teve como meta a modernização acelerada da sociedade brasileira, 

com o slogan: “50 anos em 5”. Era, portanto, a favor do desenvolvimento econômico e 

estrutural brasileiro e tinha anseios pelo avanço da educação popular. 

Houve tentativas de superação da condição de subordinação cultural e 

industrial do Nordeste brasileiro, partindo de uma postura contra os malefícios do 

imperialismo cultural norte-americano e da defesa do caráter nacional. Intelectuais e 

dirigentes políticos brasileiros, por meio dessas forças políticas e culturais, apoiaram a 

criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), tendo Celso 



57 

 

Furtado (1920-2004) na sua linha de frente – já no final do governo de Kubitschek em 

1959. 

As políticas públicas desenvolvidas por aquela Superintendência, além de ter 

proporcionado relevante atenção ao desenvolvimento da Região Nordeste brasileira – 

que foi abatida por intensa seca nos anos precedentes à sua criação – indiretamente, 

refletiram positivamente nos movimentos de cultura e educação popular daquele 

período ao enfraquecer o poder das oligarquias tradicionais, como observamos 

anteriormente. Como já pudemos ver, essas mobilizações reformistas e nacionalistas se 

intensificaram durante o governo de João Goulart (1961-1964). 

É nesse contexto de intensa mobilização política, cultural e econômica que é 

caracterizada a formação intelectual e política nacional, inclusive a de Paulo Freire. 

Como vimos, na política, houve o esgotamento do populismo que fora inaugurado na 

década de 1930 e havia um sentimento anti-imperialista nos anos 1950 que ganha corpo 

no início da década de 1960 (PAIVA; GERMANO, 2005). Assim, 

 
 

[...] nessa conjuntura, as oligarquias tradicionais perdem espaço no 

processo eleitoral, ampliando a democratização da sociedade e 

possibilitando que os políticos nacionalistas e de esquerda viessem a 

ser eleitos para funções executivas (PAIVA; GERMANO, 2005, p. 5). 

 

 

Não desatentos a esse denso contexto de mobilização política, social e cultural, 

no período concernente à segunda metade da década de 1950 e primeira metade da 

década de 1960, os dirigentes dos Estados Unidos da América se mostraram 

preocupados com essas mobilizações político-culturais ocorridas na América Latina e, 

especialmente, no Nordeste brasileiro, com o que se configurava como uma ameaça ao 

seu domínio econômico e cultural sobre os países da Região. De modo articulado, o 

governo norte-americano promoveu a Conferência de Punta del Este, em 1961, na qual 

foi criada a Aliança para o Progresso11.  

De acordo com Germano (1982, p. 37), “a Aliança era uma forma de intervir 

de modo a contribuir para a contenção de possíveis impulsos revolucionários das classes 

populares dos países latino-americanos”.  

                                                           
11 “Foi o chanceler Santiago Dantas quem [...] redigiu o aviso, assinado pelo primeiro-ministro Tancredo 

Neves, que autorizava o governador do Rio Grande do Norte, Aluísio Alves, a entender-se diretamente 

com a USAID, em Washington” (FERNANDES; TERRA, 1994, p. 7). 
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A “Aliança” significava uma poderosa intromissão do imperialismo norte-

americano com vistas à contenção do movimento popular, isto é, tratava-se de assegurar 

a preservação da situação (leia-se da estrutura de exploração) existente. “[...] E isso era 

feito através do financiamento de governos estaduais “receptivos”, como por exemplo 

Carlos Lacerda, no então Estado da Guanabara, e Aluízio Alves, no Rio Grande do 

Norte” (GERMANO, 1982, p. 91). 

Como podemos ver, a Aliança para o Progresso foi uma tentativa de 

intervenção cultural e ideológica, através de políticas públicas voltadas para os Estados 

latino-americanos, para conter qualquer manifestação que se assemelhasse à Revolução 

Cubana de 1959. Dessa maneira, Germano (1982) afirmou que, para a Aliança “[...] 

tornava-se necessário ‘modernizar’ a estrutura, aumentar o consumo das massas e 

oferecer-lhes serviços de educação, saúde e habitação”. Em nível ideológico, os setores 

políticos dos EUA 

 

 
[...] passaram a fortalecer a ‘ideologia da segurança nacional’, a 

disseminar o anticomunismo exacerbado e a incentivar golpes 

militares que depuseram governos reformistas, que contrariavam 

interesses norte-americanos, a exemplo do que aconteceu em 1964, no 

Brasil e, em seguida, no Chile, Argentina e Uruguai (PAIVA; 

GERMANO, 2005, p. 4).  

  

 

Já era notório que além da exploração econômica do Brasil, tida como uma 

relação de dominação imperialista fundamentada na ideologia capitalista e representada 

pelos EUA – havia também imposição de seus modos de pensar, suas referências e seus 

valores. 

 

2.2.2 A conscientização popular como caminho pedagógico-educacional a ser 

trilhado na busca pela superação do estado colonial brasileiro 

 

Paulo Freire em seu primeiro livro publicado em 195912 já havia 

problematizado a questão da condição nacional do Brasil, onde mostra na obra 

Educação e Atualidade Brasileira a importância de situar os problemas educacionais 

brasileiros da época na dinâmica do processo histórico e social que os envolvia. Desse 

                                                           
12 Quando utilizamos a referência Freire (2002), fazemos referência a uma nova edição desta 

obra. 
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modo, o autor buscava esclarecimentos acerca do contexto histórico-econômico 

brasileiro para encontrar caminhos pedagógico-educacionais na “busca de sua 

autenticidade, pela superação de seu estado colonial ou semicolonial” (FREIRE, 2002, 

p. 25). 

O autor acreditava que fora a industrialização que colocou o povo brasileiro em 

posição participante nos acontecimentos políticos. Dessa forma, estaria dando 

oportunidade, dentro de uma nova fase ou, melhor dizendo, uma melhor conjuntura 

político-econômica, a atitudes ativas do povo brasileiro, opostas às passivas da fase do 

período colonial. Beisiegel (1979), afirma que Paulo Freire acreditava na teoria das 

fases: 

 

 
[...] tal como a encontrava em Hélio Jaguaribe e, particularmente, em 

Alberto Guerreiro Ramos. Aderia integralmente à pregação nacional-

desenvolvimentista de Guerreiro Ramos e Álvaro Vieira Pinto. 

Acompanhando as indicações desses autores, considerava que o 

desenvolvimento independente era um imperativo de sobrevivência 

para a nação – acreditava também que esse desenvolvimento dependia 

da integração do povo, mas do povo conscientemente crítico, no 

processo. O educador apoiava com entusiasmo as afirmações de 

Álvaro Vieira Pinto a propósito da necessidade de uma reforma 

educacional que viesse a colocar a educação a serviço da 

generalização da ideologia do desenvolvimento entre os brasileiros. 

Concordava em que a participação conscientemente crítica do povo no 

processo de desenvolvimento nacional seria obtida mediante a 

educação conscientizadora (BEISIEGEL, 1979, p. 38-39, grifo nosso). 

 

 

Ao tratar da capacidade de diálogo entre a educação e a cultura popular, Freire 

(2002) acreditava que, para tanto, era necessária uma experiência nacional de 

desenvolvimento, defendendo a educação popular como geradora de uma 

conscientização crítica da realidade historicamente vivida pelas classes populares, como 

contida em sua proposição pedagógica para os anos iniciais da década de 1960. Como 

destacamos na introdução, o autor afirma que 

 

 
[...] na medida em que o homem amplia o seu poder de captação e 

de respostas às sugestões e às questões que partem de sua 

circunstância e aumenta o seu poder de ‘dialogação’ não só com o 

outro homem, mas com o seu mundo, se transitiva. Seus interesses e 

preocupações se alongam a esferas mais amplas do que à simples 

esfera biologicamente vital (FREIRE, 2002, p. 35, grifos nossos). 
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Essa propositiva demonstra a visão de mundo e de homem deste autor, que 

percebia o ser humano com capacidade de “dialogação13”, que transcendia o que era de 

base animal, perpassando para o social e o cultural como formador do humano. 

A interface entre os resquícios da cultura colonial com o conhecimento 

“crítico” da condição das demandas da nação brasileira permeia a tese da necessidade 

de uma conscientização popular como caminho pedagógico-educacional ao encontro do 

que Freire (2002) chamava de “disposições mentais” adequadas à transição histórico-

cultural vivida na época. Essa visão sedimenta toda a discussão de nosso trabalho.  

É sabido que a incorporação de uma perspectiva crítica da realidade 

socialmente vivida faz surgir e desenvolver universos simbólicos e a manutenção destes 

universos se dá a partir das ações e dos mecanismos conceituais que as organizações 

político-sociais implementam no processo de construção simbólica de suas culturas. 

 Sendo assim, uma forma de compreensão da realidade vivida se dá através do 

acesso aos códigos linguísticos utilizados por todos nós, sujeitos sociais da 

aprendizagem cultural. Dá-se, nesse processo, a legitimação dos valores culturais e da 

realidade que tocam o sentido de mundo dos sujeitos sociais de um determinado espaço-

tempo. 

Ao tratar da disputa dos valores culturais na problemática do planejamento 

educacional, Freire (2002, p. 10) afirma que “todo planejamento educacional, para 

qualquer sociedade, tem que responder às marcas e aos valores dessa sociedade”, às 

vezes, preservando determinadas formas de cultura ou interferindo no processo histórico 

instrumentalmente. 

Entre os educadores e sociólogos que tiveram seus pensamentos em destaque 

naquela época, temos Anísio Teixeira, Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, 

Josué de Castro, Florestan Fernandes e Paulo Freire, que se preocuparam com um 

trabalho pedagógico no sentido de alcançar uma conscientização dos significados 

culturais para a grande massa de analfabetos de origem popular no Brasil da década de 

1960. Esses educadores passaram, para tanto, a se identificar com o lema da libertação 

                                                           
13 Dialogação para Freire, não é somente o diálogo com o outro homem, mas também com o 

seu mundo vivido, transitando níveis de consciência de sua realidade que foi construída 

historicamente. Desse modo, “tanto a fala e o conhecimento do professor como a fala e a 

cultura do estudante são enriquecedores para a construção do saber” (Fernandes & Terra, 

1994, p. 8). 
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Popular, de modo a ajudar o povo desvalido de educação a explicar a realidade e saber 

levantar problemas dentro dela, como condição para a sua sobrevivência biológica e 

social. 

 Nessa mesma direção, Paulo Freire destacou e defendeu posturas/disposições 

mentais que seriam inerentes ao ser humano inserido nesta problemática. Assim 

afirmava: “a possibilidade humana de existir – forma acrescida de ser – [...] faz do 

homem um ser eminentemente relacional. Estando nele, pode também sair dele. 

Projetar-se. Discernir. Conhecer” (FREIRE, 2002, p.10). 

Ainda sobre essas possibilidades de o homem assumir determinadas posições 

no contexto de sua historicidade, o educador afirmou que: “no jogo de suas relações 

com o mundo ele se deixa marcar, enquanto marca igualmente” (FREIRE, 2002, p.10). 

A partir daí o autor defende a ideia de que o homem deve estar inteiramente 

comprometido com sua circunstância de vida como condição para sua própria 

sobrevivência. 

Nesse sentido, o educador entendia que, observando-se a problemática 

educacional brasileira daquele período histórico, para superar a educação tradicional e 

intensamente verbal da época, era preciso buscar as posturas/disposições mentais 

adequadas à educação de seu tempo. Essa circunstância perpassava por sua condição 

existencial em meio àquela época em que a sociedade brasileira deixava de ser colonial 

e passava pela transição de ser nacional (FREIRE, 2002). 

Contudo, precisamos retomar uma questão paradoxal levantada por Paulo 

Freire: como inserir o povo brasileiro na vida “pública nacional” se temos 

historicamente uma “inexperiência democrática”? Nesses termos, Freire (2002, p. 28, 

grifos nossos) sugere que: 

 

 
É esta ‘inexperiência’ que explica outros descompassos flagrantes 

entre manifestações externas de nosso comportamento democrático e a 

dimensão interna da democracia, entre nós. Descompassos que 

emprestam à nossa vida democrática, se não observada como algo em 

elaboração, um sentido de objetiva inautenticidade. E isto porque, às 

condições externas da democracia devem corresponder certas 

disposições mentais, certa forma de ser, no homem deste regime 

(Barbu, 1956). Estas disposições mentais nascem e se desenvolvem 

dentro de um clima cultural específico. E foi este clima cultural que 

nos faltou na elaboração de nossa história. Na verdade, o clima em 

que crescemos foi o oposto. [...] Foi o da passividade do homem. Foi 

o do antidiálogo. Foi o do mutismo. E, em clima como este, as 
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disposições mentais que se formaram e se consubstanciaram em 

verdadeiros complexos culturais teriam de ser as rigidamente 

antidemocráticas. 

 

 

Desse modo, vimos que mesmo percebendo a fragilidade das massas no sentido 

de fazer o trânsito do estado colonial brasileiro para o estado nacional da época, Freire 

(2002) defendia a ideia de que o Brasil passava por uma fase de transição e, como 

dissemos, alimentava a esperança da construção de uma sociedade desenvolvida, mais 

livre e mais justa. Nesse sentido, assimila em sua obra palavras-chave como: 

“consciência crítica”, “participação”, “diálogo”, “democracia” e “mudança” em uma 

crença na função social da educação popular tida como dimensão da cultura do povo 

brasileiro. 

A partir daí, podemos inferir que o papel da educação na transição dessa fase 

seria de fundamental importância, pois exerce uma função que jamais poderá ser 

exercida por outra instituição. Cortez (2005b) vai mais além, e afirma que Paulo Freire, 

 

 
Sem desconsiderar o papel exercido pelos Partidos Políticos e pelos 

Sindicatos, [...] considera a ação educativa como sendo decisiva para o 

avanço das forças sociais em busca de sua identidade, até porque pode 

exercer uma prática sistemática e com duração mais ou menos longa 

na vida dos sujeitos (CORTEZ, 2005b, p. 41-42). 

 

 

Em termos da tomada de consciência para a referida superação faseológica 

brasileira, Paulo Freire considerava que naquela fase de desenvolvimento do Brasil, o 

povo já estava se apropriando de uma consciência transitiva. Não mais intransitiva, 

porém, ainda ingênua – o que, de certa forma, o impossibilitava de visualizar e intervir 

na realidade de modo que pudesse mudá-la. Ao tratar dessa conscientização, Freire 

(2001, p. 30) considera que: 

 
Esta consciência transitiva é, porém, num primeiro estágio, 

predominantemente ingênua. Num segundo, predominantemente 

crítica. A transitividade ingênua, fase em que nos encontramos, com 

tintas mais fortes aqui, menos ali, se caracteriza pela simplicidade na 

interpretação dos problemas. [...] A transitividade crítica, pelo 

contrário, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos 

problemas. Pela substituição de explicações mágicas por princípios 

causais. [...] Pelo gosto do debate. Por maior dose de racionalidade. 

Pela apreensão e receptividade a tudo o que é novo. Por inclinar 

sempre a argüições. A consciência intransitiva representa um quase 



63 

 

incompromisso entre o homem e sua existência. Por isto esta forma de 

consciência adstringe o homem a um plano de vida mais vegetativa. 

[...] Esta transitividade da consciência permeabiliza o homem. Faz 

dele um ser mais vibrátil. Leva-o a vencer o seu quase incompromisso 

com a existência, característico da consciência intransitiva, e o 

compromete quase totalmente. [...] O homem, qualquer que seja seu 

estágio, é sempre um ser aberto. Ontologicamente aberto. 

 

 

Ao tratar do que considerava como uma necessária transição destas posturas/ 

disposições mentais, Paulo Freire pondera que: 

  

 
O ‘grau’ seguinte, que situa o homem em posição mais 

espiritualmente humana [...] não é propriamente o da criticidade ainda. 

Mas o da transitividade, em que o homem, acentuando e 

desenvolvendo o seu poder de dialogação com sua circunstância e 

melhor se inserindo nela [...], pode sofrer a evolução ou a distorção de 

sua consciência. A evolução para uma forma, agora sim, crítica. [...] É 

preciso, na verdade, não confundirmos certas posições, certas atitudes, 

certos gestos que processam com a promoção econômica – posições, 

gestos, atitudes que se chamam de ‘tomada de consciência’, com uma 

posição conscientemente crítica. Entendemos, por outro lado, que, se 

não é possível termos uma consciência de caráter exclusivamente 

crítico ou ingênuo, teremos, porém, uma consciência que seja 

marcadamente ingênua ou crítica ou ainda marcadamente intransitiva 

(FREIRE, 2002, p. 33, grifos nossos). 

 

 

Segundo Cortez (2005b), Freire acreditava no ser humano como um ente 

aberto, um sujeito em trânsito e que tal transitividade faria dele um ser histórico e 

cultural. Para tanto, estes teriam de assumir 

 

 
Posturas ou disposições mentais que vêm se revelando entre nós, 

enfaticamente, a ausência daquele sentimento que Oliveira Viana 

chamou (Viana, 1955: 195) de ‘sentimento do Estado Nacional’ e que, 

segundo ele, deve ser uma das bases sobre o que tem de repousar a 

democracia verdadeira (FREIRE, 2002, p.27). 

 

 

Por essa via, Freire (2002) já exaltava o sentimento nacionalista como um 

posicionamento a favor de uma educação popular para a década de 1960, junto ao que 

entendia por uma democratização do país, tendo a alfabetização do povo como um dos 

pilares de sustentação. 
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Nessa direção, acreditamos que o entendimento de conscientização popular 

encontrado na primeira obra de Freire se pautava na superação da falta de  

 

 
[...] condições do povo em tomar a palavra de se fazer ouvir e sendo 

ao mesmo tempo reprimido pelas forças atuantes que insistem em 

tomar a palavra em reprimir e tomar todas as decisões sem consultar 

as bases num pleno desrespeito ao direito dos mais fracos (CORTEZ, 

2005a, p. 14). 

 

 

Havia, para Freire, a necessidade de inserir o povo em uma posição 

conscientemente crítica do projeto de desenvolvimento, apoiando-se economicamente 

na indústria nacional, por meio da criação de novas disposições mentais, para que, 

finalmente, pudessem se opor e superar a chamada “inexperiência democrática” – 

resquícios do período colonial. 

Paulo Freire, como um dos entusiastas da educação popular no Brasil, 

considerava que, o que mais interessava na prática social da educação daquele período 

era a sobrevivência histórica do povo, que vivenciara sua ascensão de ser colonial para 

ser nacional (FREIRE, 2002). 

Isto sugere que, para que o sujeito social daquela aprendizagem, inserido na 

educação popular no início da década de 1960, conseguisse ver com lucidez suas 

próprias circunstâncias históricas de vida, era preciso que a cultura popular abrisse 

espaço para uma educação também popular, que pudesse dar conta do processo de 

transitividade de suas consciências. Com isso, o alfabetizando alcançaria um estágio tal, 

ao apreender a construir a realidade, que teria a disposição para uma apreensão 

processual do saber e construiria a história de modo que passasse a fazê-la sempre que 

se fizesse necessária sua atuação sociocultural em seus tempos históricos em função de 

sua emancipação14. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Segundo Adorno (1995), o conceito de emancipação remete à ideia de um ser 

autônomo, livre e coberto de múltiplas experiências. 
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2.2.3 O II Congresso Nacional de Educação de Adultos e Adolescentes como a mola 

propulsora para os movimentos de cultura e educação popular dos anos 1960 

 

Ainda no ano de 1958, ocorreu o II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos e Adolescentes, promovido pelo então presidente da República Juscelino 

Kubitscheck. Freire (2006) afirma que o presidente 

 
 

[...] fez convocar, então, por intermédio de seu ministro da Educação 

Clovis Salgado, esse Congresso para avaliar as práticas desenvolvidas 

em todos os municípios brasileiros pela Campanha de Educação de 

Adultos e Adolescentes – CEAA, organizado pelo educador Lourenço 

Filho (FREIRE, 2006, p. 115). 

  

 

Paulo Freire teve suma importância naquele Congresso para mostrar que, de 

fato, o programa de alfabetização popular da CEAA não havia dado certo devido à falta 

de adequação aos interesses e à realidade do povo brasileiro em consonância com seus 

modos de pensar, suas referências, bem como seus valores. 

Ana Maria Freire, viúva de Paulo Freire, destaca na biografia que produziu 

sobre o educador que a importância das contribuições trazidas por Paulo Freire na época 

se deu por ele ter conseguido captar sensivelmente os anseios populares e sistematizar 

propostas pedagógicas de superação de posturas/ disposições mentais, que ele entendia 

por consciência intransitiva e ingênua para a consciência transitiva e crítica, do clima 

cultural em que o povo brasileiro se encontrava (FREIRE, 2006). 

Ao cumprir com a solicitação do Relatório Final do Seminário Regional de 

Educação de Adultos, preparatório para o II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos e Adolescentes, para o qual lhe foi solicitado para representar a delegação de 

Pernambuco, Paulo Freire buscou caracterizar a educação social brasileira entrelaçada 

ao conhecimento sobre as diferenças regionais e da realidade brasileira, na busca de 

caminhos para uma unidade nacional que o sociólogo Gilberto de Mello Freyre (1900-

1987) defendia. E, advogou em defesa das demandas de um processo educativo do que 

chamava de educação social para a época e afirmou que, justamente por ser: 

 

 

[...] conhecida, tão criticamente quanto possível essa realidade, em 

mudança constante, passará o processo educativo a trabalhá-la. [...] 

precisamos criar novas disposições mentais no homem, capazes de 

inseri-lo melhor na sua contextura histórico-cultural. Novas 
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disposições mentais que lhe dêem, sobretudo, a possibilidade de 

melhor compreender a sua situação nesse contexto. É exatamente isto 

o que caracteriza a educação social (FREIRE, 2006, p. 120). 

 

 

O educador apresentou naquele Relatório o tema A educação de adultos e as 

populações marginais: o problema dos mocambos. Portanto, criticou o processo 

educativo da educação social da época ao passo que foi 

 
 

[...] recolocando em outros termos o problema do analfabetismo. 

Consta desse relatório a preocupação em rever a ‘‘inadaptação e 

transplantes’’ que agiram sobre o sistema educativo, para que 

pudessem ser adequados à nova realidade vivida; a preocupação de 

proporcionar ao homem um preparo técnico especializado, tirando-o 

da condição de ‘‘marginal’’ para a de participante do trabalho, da 

produção, do rendimento; a defesa da educação com o homem, 

denunciando a então vigente educação para e sobre o homem; a 

necessidade de planejamentos dos cursos com os alunos, para que 

correspondessem à realidade existencial e ainda a preocupação com as 

metodologias e com o lugar a ser assumido pelos educadores e 

educandos (BRASIL, 2009, p. 17, grifos nossos) 

 

 

Jânio da Silva Quadros (1917-1992) foi um político que se posicionava contra as 

reformas de base, assumiu o comando da nação em janeiro de 1960, mas logo renunciou 

ao cargo em agosto do mesmo ano, alegando que “forças terríveis” o obrigavam àquele 

ato. 

Em síntese, nas duas primeiras décadas do século XX “até o breve governo de 

Jânio Quadros, portanto, até 1961, a visão ideológica caracterizava-se, dominantemente, 

como progressista, industrialista, modernizadora” (SAVIANI, 2007, p. 311). 

João Belchior Marques Goulart (1919-1976) assumiu a presidência em 1961, 

também ficou conhecido por Jango. Era considerado um político reformista-

nacionalista, voltado para a defesa de reformas nas estruturas institucionais brasileiras e 

dos interesses nacionais, até ser deposto pelo golpe civil-militar de 1964. 

Góes (2000) afirma que no início da década de 1960 a área da cultura e 

educação estava tomada, de um modo geral, por um ideário político de inserção do povo 

à cidadania e, sobretudo, de promoção da soberania nacional. Assim, um projeto novo 

de sociedade estava surgindo com a adesão dos intelectuais e dirigentes políticos 

nacionalistas de esquerda, voltados para o que entendiam e defendiam por interesses de 

igualdade e justiça social da nação brasileira. 
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Portanto, as ideias de Paulo Freire no II Congresso de Educação Popular 

estavam em afinidade com a disposição dos intelectuais e dirigentes políticos 

nacionalistas de esquerda em estruturar a nação brasileira para o projeto de sociedade 

reformada estruturalmente, com base na sistematização de propostas pedagógicas de 

superação das posturas/disposições mentais para a superação do estado colonial em que 

se encontrava a educação brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 



69 

 

CAPÍTULO III 

 

3 O PENSAMENTO PÓS-MODERNO DOMINANTE E SUA ORIGEM NA 

RAZÃO INDOLENTE EM CONFLITO COM PROJETOS COGNITIVOS 

LOCAIS 

 

Não há uma maneira única ou unívoca de não existir, 

porque são várias as lógicas e os processos através dos 

quais a razão metonímica produz a não-existência do que 

não cabe na sua totalidade e no seu tempo linear 

(SANTOS, 2010, p. 102). 

 

 

Neste trabalho, destacamos a construção de movimentos do pensamento que 

desempenhou um papel de alto relevo na sociedade brasileira, principalmente da região 

Nordeste no início da década de 1960, de modo a possibilitar a visualização de um 

modelo próprio de racionalidade, contrariando o modelo tradicionalmente defendido 

pelo pensamento hegemônico denominado por Santos (2010), de razão indolente. 

O pensamento pós-moderno dominante é originário da razão indolente, a qual 

pressupõe que a forma como a compreensão ocidental de racionalidade do mundo cria e 

legitima o poder social tem muito que ver com concepções do tempo e da temporalidade 

(SANTOS, 2010). Esta racionalidade é criticada por este autor pela distorção que cria 

por um lado porque contrai o presente e, por outro, porque expande infinitamente o 

futuro. Por hora, destacamos quatro formas diferentes da razão indolente atuando nos 

indivíduos e nas sociedades:  

 

 

a razão impotente, aquela que não se exerce porque pensa que nada 

pode fazer contra uma necessidade concebida como exterior a ela 

própria; a razão arrogante, que não sente necessidade de exercer-se 

porque se imagina incondicionalmente livre e, por conseguinte, livre 

da necessidade de demonstrar sua própria liberdade; a razão 

metonímica, que se reivindica como a única forma de racionalidade e, 

por conseguinte, não se aplica a descobrir outros tipos de 

racionalidade ou, se o faz, fá-lo apenas para as tornar em matéria-

prima; e a razão proléptica, que não se aplica a pensar o futuro, porque 

julga que sabe tudo a respeito dele e o concebe como uma superação 

linear, automática e infinita do presente (SANTOS, 2010, p. 95-96). 
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Esse conjunto de racionalidades, oriundo da razão indolente, foi produzido, no 

Ocidente dos últimos duzentos anos, com a consolidação do Estado liberal na Europa e 

América do Norte, das revoluções industriais e do desenvolvimento capitalista. Esse 

impacto ocorreu também no espaço-tempo dos movimentos de cultura e educação 

popular da década de 1960, e sua resposta deve ganhar certa visibilidade devido à 

possibilidade de cartografar este objeto de pesquisa. 

Para tanto, se faz necessário refletir sobre esta razão indolente. A contribuição 

teórico-reflexiva de Boaventura Sousa Santos leva-nos a refletir sobre o prestígio da 

cultura popular assente nos movimentos de cultura e educação popular da década de 

1960 como ponte para um tipo divergente de racionalidade, se opondo ao que o autor 

chama de monocultura racional. Assim como no caso da cultura popular, que foi 

historicamente negligenciada como ponto de partida para outro tipo de racionalidade, 

antagônica à hegemônica, esta monocultura produziu deliberadamente a inexistência da 

cultura popular. Isso acontece “sempre que uma dada entidade é desqualificada e 

tornada invisível, ininteligível ou descartável de um modo irreversível” (SANTOS, 

2010, p. 102). 

Uma característica da razão indolente aqui destacada é a de relação metonímica, 

que se arroga de ser a única forma de racionalidade e também é obcecada pela ideia de 

totalidade, compreendendo as partes pela referência ao todo, sob a ordem de uma única 

lógica que rege tanto o comportamento do todo, quanto de suas partes.  

Segundo a óptica da razão metonímica, existe uma totalidade apresentada pelo 

uso de dicotomias, instauradas para forjar essa totalidade. O uso dessas dicotomias 

ocultou relações do tipo verticais, que são simetricamente hierarquizadas em um sistema 

axiológico dominante, arrastando as identidades locais para dentro destas dicotomias, 

como foi o caso do tratamento que se dava à cultura popular antes dos movimentos de 

cultura e educação popular da década de 1960: cultura científica/cultura literária; 

conhecimento científico/conhecimento tradicional; cultura/natureza; arte erudita/arte 

popular. Esses são alguns exemplos do uso hierárquico de dicotomias para explicar e 

justificar a distorção do que seria a noção de totalidade para a razão metonímica. 

Esta foi uma forma muito seletiva de se compreender o mundo e trouxe consigo 

a ideia de que “não existe nada fora da totalidade que seja ou mereça ser inteligível” 

(SANTOS, 2010, p.98).  Por isso que, para esta razão, nenhuma das partes tem vida 

própria para fora da compreensão dicotômica de totalidade, nem muito menos poderia 
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assumir ser constituinte de uma outra totalidade que não seja aquela dominante, o que 

exclui a possibilidade da emergência daqueles movimentos culturalmente autônomos, 

principalmente se ocorrem numa região periférica, como a América Latina.  

Conhecer a razão que preside a produção do conhecimento dos movimentos de 

cultura e educação popular da década de significa também conhecer os limites e as 

possibilidades de qualquer projeto cognitivo local. O paradigma dominante sempre 

esteve ligado aos grandes centros de interesse econômico e político-social, entenda-se 

principalmente interesses norte-americanos. A razão indolente foi geradora de um 

reducionismo arbitrário, hoje conhecido por ter corrompido projetos cognitivos locais e 

sobreposto a eles um pensamento totalizante, hegemônico, com fins de dominação 

econômica, política e cultural. 

A organização de uma referência local/total da produção do conhecimento 

ilustrou bem a necessidade de referenciar o conhecimento total a partir das localidades 

outrora desprivilegiadas. Portanto, admitimos a existência da produção de um 

conhecimento local na medida em que ocorreu nos movimentos de cultura e educação 

popular da década de 1960, uma construção coletiva em lugares cognitivos de reflexões 

sobre conteúdos de temas de interesse locais, embalados por racionalidades que se 

opunham à hegemonia cultural da época. 

Utilizamos a sistematização do pensamento de Boaventura de Sousa Santos, para 

visualizar a possibilidade daquelas experiências terem produzido um conhecimento 

total, traduzindo-o em um saber prático, na medida em que este possibilitaria a 

transgressão de um pensamento localmente fragmentado para uma totalidade geradora 

de ações humanas contra-hegemônicas. 

Para a ciência moderna, o conhecimento é em si mesmo racional e não abre 

espaços para o diálogo com outras formas de conhecimentos. Este paradigma pouco nos 

ensina sobre as realidades locais e, conforme Santos (2010, p. 88), o pouco que ensina 

“será sempre exíguo porque a exiguidade está inscrita na forma de conhecimento que 

ele constituil”. 

A produção do conhecimento que não reconhece o prestígio da cultura popular 

constitui-se como um paradigma de compreensão da realidade contra o senso comum, 

ao negar que esta forma de conhecimento porta algumas virtualidades passíveis de 

enriquecer nossa relação com o mundo. Por outro lado, ele (o senso comum) “tende a 

ser um conhecimento mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de ser 
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conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através 

do diálogo com o conhecimento científico” (SANTOS, 2010, p. 89, grifos nossos). 

Foi isso o que fizeram os idealizadores dos movimentos de cultura e educação 

popular da década de 1960, incorporando elementos do romantismo político, presentes 

nessa dimensão utópica e libertadora. 

A tradução a que este trabalho se debruça tem como objetivo mostrar a tese de 

que ocorreu uma transgressão de um conjunto de racionalidades locais para a construção 

de uma totalidade contra-hegemônica produzida no seio dos movimentos de cultura e 

educação popular da década de 1960, com o embate entre a razão indolente e a razão 

cosmopolita.  

 Nesse sentido, realizamos uma investigação a respeito de novas formas de 

pensar a diversidade das totalidades encontradas nos movimentos de cultura e educação 

popular da década de 1960, compreendendo seus sentidos e concepções éticas e 

políticas de cultura e alfabetização popular. 

  

3.1 DA SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS PARA O TRABALHO DE TRADUÇÃO 

 

3.1.1 Da razão indolente para a cosmopolita: a tradução como metodologia de 

apreensão da realidade 

 

De acordo com a perspectiva da razão cosmopolita, tanto a sociologia das 

ausências quanto a das emergências15 conduzem o investigador para o trabalho meta-

sociológico de tradução. Para realizar a investigação e construção de novas formas de 

pensar a diversidade das totalidades encontradas, como também compreender os seus 

sentidos, se faz necessário buscar os processos de convergências éticas e políticas. Essa 

(des)construção recorre a uma “amplificação simbólica de sinais, pistas e tendências 

latentes que, embora dispersas, embrionárias e fragmentadas, apontam para novas 

constelações de sentido tanto no que respeita à compreensão como à transformação do 

mundo” (SANTOS, 2007, p. 21). 

 Vejamos o que o autor pensa sobre como devemos proceder diante das diversas 

totalidades presentes no mundo. 

                                                           
15 Não iremos lançar mão da Sociologia das Emergências neste trabalho. 
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Se o mundo é uma totalidade inesgotável cabem nele muitas 

totalidades, todas necessariamente parciais, o que significa que as 

totalidades podem ser vistas como partes e todas as partes como 

totalidades. Isto quer dizer que os termos de uma qualquer dicotomia 

têm potencialmente uma outra vida para além da vida dicotómica. Faz 

pouco sentido tentar captar este por uma grande teoria, uma teoria 

geral, porque esta pressupõe sempre a monocultura de uma dada 

totalidade e a homogeneidade de suas partes. (SANTOS, 2010b, p. 

123).  

 

 

De acordo com o estudioso, o trabalho de tradução está à disposição do 

investigador social para tentar sanar essas limitações impostas pelo uso de uma teoria 

geral, visto que  

 

 

a tradução é o procedimento que permite criar inteligibilidade 

recíproca entre as experiências do mundo, tanto as disponíveis como 

as possíveis [...] não atribui a nenhum conjunto de experiências nem o 

estatuto de totalidade exclusiva nem o estatuto de parte homogénea 

(SANTOS, 2010b, p. 124). 

 

 

 Trata-se de um trabalho em que haverá um momento para a identificação dos 

resíduos deixados pelas relações hegemônicas tanto sobre os saberes, quanto sobre as 

experiências e práticas sociais; e outro momento para buscar o que está para além dessa 

relação desigual, que podemos chamar de resistência ao colonialismo da cultura trazida 

por experiências, práticas e saberes sociais. Este confronto se constitui a partir da ideia e 

sensação da carência e da incompletude, que motiva a realização do cruzamento de 

motivações convergentes originadas em diferentes saberes e práticas. Esse cruzamento 

“consiste no trabalho de interpretação entre duas culturas com vista a identificar 

preocupações isomórficas entre elas e as diferentes respostas que fornecem para elas” 

(SANTOS, 2010b, p. 124). 

O trabalho de tradução critica o universalismo e propõe o exercício de 

hermenêutica diatrópica que permite uma tradução entre concepções de vida produtiva 

e, também, entre concepções de sabedoria e diferentes visões de mundo. Visando uma 

contra-hegemonia, o trabalho de tradução entre saberes hegemônicos e não-

hegemônicos, como também entre diferentes saberes não-hegemônicos, atende a 
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necessidade de agregação entre os saberes, dentro de um trabalho de inteligibilidade 

recíproca. 

A tradução entre as práticas sociais e seus agentes dá inteligibilidade também 

aos saberes praticados (transformados em práticas e materialidades), mas sobretudo, 

entre as formas de organização e objetivos de ação das experiências sociais estudadas, 

visando avaliá-las para definir as possíveis alianças entre elas. O potencial de 

transformação pode estar presente no trabalho de tradução das práticas não-

hegemônicas visando “esclarecer o que une e o que separa os diferentes movimentos e 

as diferentes práticas, de modo a determinar as possibilidades e os limites da articulação 

ou agregação entre eles [...] é decisivo para definir, em concreto, em cada momento e 

contexto histórico, quais as constelações de práticas com maior potencial contra-

hegemónico” (SANTOS, 2010b, p. 127). 

Portanto, encontrar afinidades emancipatórias a partir de baixo se constitui, para 

Santos (2010b), na única alternativa possível contra uma agregação a partir de cima. A 

tradução é um procedimento complementar às sociologias das ausências e, como 

indicamos, pretende  

 

 

[...] criar inteligibilidade, coerência e articulação num mundo 

enriquecido por uma tal multiplicidade e diversidade [...] não se reduz 

aos componentes técnicos [...] têm de ser objeto de deliberação 

democrática. A tradução é, simultaneamente, um trabalho intelectual e 

um trabalho político. E é também um trabalho emocional porque 

pressupõe o incorformismo perante uma carência decorrente do 

caráter incompleto ou deficiente de um dado conhecimento ou de uma 

dada prática” (SANTOS, 2010b, p. 129). 

 

 

Por se afirmar enquanto um procedimento meta-sociológico pós-colonial, 

segundo Santos (2010b, p. 129), o trabalho de tradução pressupõe “uma teoria geral da 

impossibilidade de uma teoria geral”, de modo a transgredir qualquer possibilidade de 

se fazer uma análise disciplinar das realidades estudadas, para não perder de vista outras 

dimensões complementares à compreensão destas mesmas. 

Culturas que dialogam e se confrontam geram a possibilidade de tradução. A 

razão cosmopolita, defendida por Santos (2010b), advoga pelo espaço de reflexão, onde 

as concepções epistêmicas e coloniais são colocadas ao confronto reflexivo, sob a tutela 

ética e política do tradutor. A resposta ao quê traduzir, demanda a compreensão do 

conceito de zona de contato, que são  
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[...] campos sociais onde diferentes mundos-da-vida normativos, 

práticas e conhecimentos se encontram, chocam e interagem. As duas 

zonas de contacto constitutivas da modernidade ocidental são a zona 

epistemológica, onde se confrontaram a ciência moderna e os saberes 

leigos, tradicionais, dos camponeses, e a zona colonial, onde se 

defrontaram o colonizador e o colonizado. São duas zonas 

caracterizadas pela extrema disparidade entre as realidades em 

contacto e pela extrema desigualdade das relações de poder entre 

elas (SANTOS, 2010b, p. 130, grifos nossos). 

 

 

 A tradução e a hermenêutica diatrópica visa partir e contrapor estas duas zonas 

de contato, buscando selecionar os aspectos mais centrais ou relevantes de cada saber ou 

prática estudada, para fazer valer a razão cosmopolita contra a produção maciça de 

ausências. 

 A escolha entre o quê traduzir, ou seja, dos saberes e práticas suscetíveis ao 

trabalho de tradução, deve ser sensível às reações de uma dada zona de contato colonial 

ou imperial. O autor afirma que esta escolha está à disposição do resultado da 

convergência ou conjugação de “sensações de experiências de carência, de 

inconformismo, e da motivação para as superar de uma forma específica” (SANTOS, 

2010b, p. 131). 

 Esse trabalho de tradução exige a capacidade intelectual de argumentação, de 

modo a representar o pensamento enraizado nas práticas e saberes exercidos por grupos 

sociais, representando-os e criticando suas carências, sentimentos de incompletude 

encontrado entre os dirigentes de movimentos de cultura e educação popular e seus 

ativistas de base. 

O trabalho de tradução exige cuidado com a escolha de suas premissas 

argumentativas que devem estar assentes na emoção cosmopolita de partilhar o mundo 

com quem não partilha o nosso saber ou a nossa experiência. O autor afirma que “toda 

argumentação assenta em postulados, axiomas, regras, ideias que não são objeto de 

argumentação porque são aceites como evidentes por todos os que participam no círculo 

argumentativo [...]”. Essas pressuposições formam o consenso básico “que cada saber 

ou prática traz para a zona de contacto deixam de ser premissas da argumentação e 

transformam-se em argumentos [...] adequados à zona de contacto e à situação de 

tradução” (SANTOS, 2010b, p. 133). 
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 Desse modo, o trabalho das sociologias das ausências e o trabalho de tradução 

estão voltados para a superação da razão indolente, inaugurada com a modernidade, 

buscando dar visibilidade a esses saberes e/ou práticas que se encontram numa zona de 

contato onde lutam para se livrarem da condenação de serem ausentes. Dessa maneira, 

as experiências de cultura e educação popular da década de 1960 procuraram viabilizar 

uma possível justiça cognitiva global, pautada numa razão cosmopolita. 

 Esta última razão advoga contra o projeto moderno de emancipação social, 

argumentando em favor de novas e plurais concepções de emancipação social num 

mundo melhor a partir do presente, propondo sua dilatação e, consequentemente, a 

contração do futuro. Este projeto contra-hegemônico visa a criação de novos manifestos 

e a transformação das práticas sociais na busca por novos sentidos emancipatórios. É a 

isso que pretendemos dar visibilidade neste trabalho. 

Desse modo, apelar para experiências contra-hegemônicas, “cuja ausência é 

produzida activamente pela razão metonímica” (SANTOS, 2010b, p. 135) é gerar a 

possibilidade de um futuro melhor na reinvenção do presente, ampliado pelo trabalho da 

sociologia das ausências. 

Neste trabalho, levantamos questões pertinentes à sociologia das ausências nos 

movimentos de cultura e educação popular da década de 1960. Esta tradução se realiza a 

partir do embate com a razão metonímica, produzindo uma reflexão no âmbito da 

sociologia das ausências. 

Estudar experiências de cultura popular demanda uma tradução intercultural, por 

meio da constatação de uso de linguagens diferentes, com distintas categorias, diversos 

universos simbólicos e aspirações de uma vida melhor. 

 

3.1.2 Sobre a razão metonímica 

  

Como afirmamos, iremos refletir sobre o fato de que há fragmentos de nossa 

experiência social ainda não socializados devido à impossibilidade trazida pela 

dimensão de totalidade assente na razão metonímica. Boaventura admite, no entanto, 

que vivemos em uma fase de transição de paradigma epistemológico e sugere “uma 

investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, activamente 

produzido como não existente, isto é, como uma alternativa não-credível ao que existe” 

(SANTOS, 2010b, p. 102).  
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O procedimento investigativo que tem como objetivo transformar objetos 

impossíveis em possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças é a 

Sociologia das Ausências, assim como pretendemos tratar metodologicamente nosso 

objeto de estudo, a saber: a produção de um novo universalismo, uma nova ecologia nos 

movimentos de cultura e educação popular da década de 1960. 

Portanto, a análise que perpassa pela condição de dominação e subordinação da 

cultura e educação popular se torna imprescindível para compreendermos como se deu a 

constituição desse sentimento novo de universalismo assente numa racionalidade 

também nova. 

A produção social das ausências resulta na subtração do mundo e também na 

contração do presente, desperdiçando as experiências sociais consideradas fora da 

totalidade dominante. A razão metonímica constitui uma totalidade homogênea que 

produz e legitima diversas formas de desqualificar a existência: o ignorante, o residual, 

o inferior, o local e o improdutivo. Pôr em questão cada uma dessas lógicas exige a 

substituição dessas cinco monocultras, a saber: monocultura do saber e do rigor do 

saber, monocultura do tempo linear, monocultura da naturalização das diferenças, 

monocultura da escala dominante e monocultura dos critérios de produtividade 

capitalista; por cinco ecologias, a saber: ecologia dos saberes; ecologia das 

temporalidades; ecologia dos reconhecimentos; ecologia das trans-escalas; ecologia 

das produtividades. Iremos nos deter nestas como categorias de análise do nosso objeto 

de estudo. Santos (2010b, p. 105),  entende por ecologia “a prática de agregação da 

diversidade pela promoção de interacções sustentáveis entre entidades parciais e 

heterogéneas”. 

Portanto, para cada um dos domínios apresentados por Santos (2010b), 

propomos o trabalho de tradução da realidade forjada outrora pelo embate entre a 

globalização hegemônica e o movimento de contra-hegemonia dos movimentos de 

cultura e educação popular da década de 1960 e, para tanto, sugerimos o uso da 

imaginação sociológica. Esta imaginação será realizada por meio de uma tradução e 

parte de dois pressupostos:  

 

 

a imaginação epistemológica permite diversificar os saberes, as 

perspectivas e as escalas de identificação, análise e avaliação das 

práticas. A imaginação democrática permite o reconhecimento de 

diferentes práticas e actores sociais (SANTOS, 2010b, p. 115).  
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Desse modo, propomos o uso dessa imaginação sociológica para desconstruir os 

limites impostos pelas lógicas assentes na razão metonímica e reconstruir essas 

realidades locais com o desvendamento de suas ausências, com a reconstrução do 

silenciamento, da supressão e da marginalização produzidas pela lógica dominante 

como realidades não-existentes. 

 

 

3.2 MONOCULTURA DO SABER E DO RIGOR CIENTÍFICO FRENTE À 

ECOLOGIA DOS SABERES 

 

 
A ecologia de saberes expande o carácter testemunhal 

dos conhecimentos de forma a abarcar igualmente as 

relações entre o conhecimento científico e não-científico, 

alargando deste modo o alcance da inter-subjectividade 

como interconhecimento e vice-versa. 

 

 

Gestada na sociologia das ausências, esta ecologia propõe a substituição daquela 

monocultura do saber por meio do aprendizado de “novos e estranhos saberes sem 

necessariamente ter de esquecer os anteriores e próprios” (SANTOS, 2010b, p. 106). 

Tendo em vista que as injustiças sociais se assentam antes em injustiças cognitivas, o 

conhecimento científico não é acessível a todos os grupos sociais, na medida em que “as 

suas intervenções no mundo real tendem a ser as que servem os grupos sociais que tem 

acesso a este conhecimento” (SANTOS, 2010b, p. 106). 

Reconhecer a existência de um pensamento abissal é o primeiro passo para 

identificar alternativas credíveis para um movimento de contra-hegemonia. Dialogar em 

favor da superação da dicotomia apropriação/violência só é possível se “situarmos a 

nossa perspectiva epistemológica na experiência social do outro lado da linha” 

(SANTOS, 2007, p. 24).  

Por isso, a ecologia dos saberes visa pensar a partir da perspectiva do outro lado 

da linha, baseada na ideia de que o conhecimento é interconhecimento.  

 

 
Em todo o mundo, não só existem diversas formas de conhecimento 

da matéria, sociedade, vida e espírito, como também muitos e diversos 
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conceitos sobre o que conta como conhecimento e os critérios que 

podem ser usados para validá-lo. No período de transição que 

iniciamos [...] resistem ainda as versões abissais de totalidade e 

unidade (SANTOS, 2007, p. 25). 

 

  

 O conhecimento pluralista e propositivo presente na dinâmica cultural dos 

movimentos colocou-se em combate frontal contra as formas de conhecimento abissais 

de totalidade e unidade da ciência moderna que, em suas práticas cotidianas com as 

populações submetidas, tentou impor os desígnios da dominação colonial e imperial. 

Para ultrapassar esta linha abissal que enquadra o monopólio do conhecimento 

científico, a ciência deve ceder espaço para, juntamente com o conhecimento popular, 

se tornar parte de uma mesma ecologia de saberes. Este é um processo de 

aprendizagem, que 

 

 

É conduzido por uma ecologia de saberes [...] entre o conhecimento 

que está a ser aprendido e o conhecimento que nesse processo é 

esquecido e dasaprendido [...] quando o que se aprende vale mais do 

que o que se esquece. A utopia do interconhecimento é aprender 

outros conhecimentos sem esquecer os próprios (SANTOS, 2007, p. 

27). 

 

 

A prática de Monocultura do Saber e do Rigor do Saber é uma das formas 

lógicas de produção da não-existência na forma de incultura e é gestada na 

transformação da ciência moderna bem como da alta cultura em critérios únicos de 

verdade e de qualidade estética enquanto cânones exclusivos de produção de 

conhecimento ou de criação artística. Assim se dá a produção da não-existência na 

forma do Ignorante.  

Uma ecologia dos saberes pode confrontar os critérios de verdade e de qualidade 

estética produzidos no paradigma da monocultura e do rigor do saber. Admitimos, como 

pressuposto, que “todas as práticas relacionais entre seres humanos e também entre os 

seres humanos e a natureza implicam mais do que uma forma de saber e, portanto, de 

ignorância” (SANTOS, 2010, p. 106). O autor advoga, com prudência, a favor de que 

haja uma maior exploração da  
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[...] pluralidade interna da ciência, isto é, as práticas científicas 

alternativas que se têm tornado visíveis através das epistemologias [...] 

pós-coloniais e, por outro lado, de promover a interacção e a 

interdependência entre saberes científicos e outros saberes não 

científicos (SANTOS, 2010b, p. 128) 

 

 

Necessário se faz inserir este trabalho na busca por uma justiça cognitiva. Isto 

implica na aceitação de diferentes formas de conhecimento no debate epistemológico e 

no seio das experiências sociais construídas no passado. Esta aceitação não nega por 

inteiro os conhecimentos científicos, antes busca utilizá-los de modo contra-

hegemônico. Aceitar o modo como cada saber orienta uma dada prática na superação de 

uma dada ignorância subsidia projetos de transformação social contra-hegemônicos 

desafiando  

 

 

[...] as hierarquias universais e abstractas e os poderes que, através 

delas, têm sido naturalizados pela história. As hierarquias concretas 

devem emergir a partir da validação de uma intervenção particular no 

mundo real em confrontação com outras intervenções alternativas 

(SANTOS, 2010b, p. 108) 

 

 

Este debate deve ser presidido por juízos cognitivos e juízos éticos e políticos. O 

uso contra-hegemônico da ciência só faz sentido se for praticado na tessitura 

sociocultural de uma ecologia de saberes que favoreça hierarquias dependentes do 

contexto, tendo em vista resultados concretos atingidos pelas diferentes formas de saber. 

Trata-se da busca por superação da perspectiva da monocultura do saber a partir do 

confronto pragmático entre critérios de validade alternativos. 

Para a ecologia dos saberes, a produção deste novo tipo de conhecimento deve 

estar associada às possibilidades de intervenção no real de modo contra-hegemônico. “A 

credibilidade da construção cognitiva mede-se pelo tipo de intervenção no mundo que 

proporciona, ajuda ou impede” (SANTOS, 2007, p. 29). A riqueza deste conhecimento 

contra-hegemônico vai se dar na medida em que os conhecimentos produzidos 

consigam preservar modos de vida, universos simbólicos e informações vitais para a 

sobrevivência em ambientes hostis. Desse modo, deve “dar-se preferência às formas de 

conhecimento que garantam a maior participação dos grupos sociais envolvidos na 

concepção, na execução, no controlo e na fruição da intervenção” (SANTOS, 2007, 

p.32). 
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 A produção de intersubjetividades requer condições para conhecer e agir em 

diferentes escalas e diferentes temporalidades, articulando diferentes temporalidades da 

realidade concreta, com uma nova moldura temporal. Uma perspectiva contra-

hegemônica corre o risco de não dar conta de ligar a escala local-global e ser 

considerada localizada, tornando-se inexistente ou irrelevante diante do conhecimento 

abissal moderno. 

 

3.3 MONOCULTURA DO TEMPO LINEAR FRENTE À ECOLOGIA DAS 

TEMPORALIDADES 

 

Monocultura do Tempo Linear, é uma lógica de produção da não-existência em 

que se admite que a história tem sentido e direção únicos, por meio dos quais 

assumiram diversas formas nos últimos duzentos anos: progresso, revolução, 

modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização, “declarando atrasado tudo 

o que, segundo a norma temporal, é assimétrico em relação ao que é declarado 

avançado” (SANTOS, 2010b, p. 103) 

A ecologia das temporalidades visa superar o paradigma da monocultura do 

tempo linear. Esta última admite a ideia de que as relações de dominação mais 

resistentes são as que assentam nas hierarquias entre temporalidades. A defesa pela 

hegemonia do tempo linear adotada como concepção universal de tempo resulta da 

primazia da modernidade ocidental, que o adotou como seu. A ecologia das 

temporalidades aceita que 

 

 

as diferentes culturas e as práticas que elas fundam possuem regras 

distintas de tempo social e diferentes códigos temporais: a relação 

entre o passado, presente e o futuro; a forma como são definidos o 

cedo e  o tarde, o curto e o longo prazo, o ciclo da vida e a urgência; 

os ritmos de vida aceites, as sequências, as sincronias e diacronias. 

Assim, diferentes culturas criam diferentes comunidades temporais: 

algumas controlam o tempo, outras vivem no interior do tempo, 

algumas são monocrônicas, outras, policrônicas; algumas centram-se 

no tempo mínimo necessário para levar a cabo certas atividades, 

outras, nas atividades necessárias para preencher o tempo; algumas 

privilegiam o tempo-horário, outras, o tempo-acontecimento [...] 

alguns incluem-se numa progressão linear, outras, numa progressão 

não linear (SANTOS, 2010b, p. 109). 
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As experiências sociais que não se encontram incluídas no cânon temporal da 

modernidade capitalista ocidental são desqualificadas, suprimidas ou tornadas 

ininteligíveis. A sociologia das ausências pretende liberar as práticas sociais do estatuto 

residual  

 

 

devolvendo-lhes a sua temporalidade específica, possibilitando assim 

o seu desenvolvimento autónomo. Uma vez que tais temporalidades 

sejam recuperadas e dadas a conhecer, as práticas e sociabilidades que 

por elas se pautam tornam-se inteligíveis e objetos credíveis de 

argumentação e de disputa política (SANTOS, 2010b, p. 110). 

 

 

Para se tentar compreender o comportamento político e organizacional de 

movimentos que admitem um tempo-acontecimento, policrônico, contínuo, concebido 

como um tempo que progride de modo não linear, é preciso visualizar uma nova forma 

de aceitar a noção de temporalidade, focada em uma noção multitemporal. Logo abaixo, 

vamos ilustrar rapidamente a sistematização teórica feita por Santos (2010) para 

instrumentalizar o próximo capítulo. 

 

3.4 MONOCULTURA DA NATURALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS FRENTE À 

ECOLOGIA DO RECONHECIMENTO 

 

A Monocultura da naturalização das diferenças consiste em classificar 

indistintamente as populações, criando uma hierarquia considerada como natural, “a 

não-existência é produzida sob a forma de inferioridade insuperável porque natural” 

(SANTOS, 2010, p. 103). 

A ecologia dos reconhecimentos visa superar a lógica da classificação social, 

produzida como ausência. Nesta lógica, a desqualificação recai sobre os agentes das 

práticas sociais: “a desqualificação incide prioritariamente sobre os agentes, e só 

derivadamente sobre a experiência social (práticas e saberes) de que eles são 

protagonistas” (SANTOS, 2010b, p. 110). A colonialidade está assente nesta lógica ao 

identificar diferença com desigualdade e tem o privilégio de determinar quem é igual e 

quem é diferente. A sociologia das ausências procura articular o princípio da igualdade 

e o princípio do reconhecimento da diferença, numa ecologia das diferenças que 
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“consiste na desconstrução, tanto da diferença [...] como da hierarquia” (SANTOS, 

2010b, p. 110). 

Esta ecologia pretende dar o equilíbrio entre o princípio de igualdade e o 

princípio do reconhecimento da diferença,  

 

 

convertendo concepções não liberais de cultura num recurso 

indispensável para novas formas de resistência, de formulação de 

alternativas e de criação de esferas públicas subalternas e insurgentes 

[...] a ideia de uma cidadania multicultural, individual ou coletiva 

adquire um significado mais preciso como palco privilegiado de lutas 

pela articulação entre a exigência do reconhecimento cultural e 

político e a redistribuição económica e social (SANTOS, 2010b, p. 

111). 

 

 

Portanto, a ecologia dos reconhecimentos gera novas exigências de 

inteligibilidade recíproca, tendo em vista que, observando a multidimensionalidade das 

formas de dominação e opressão, origina diferentes formas de resistência e de luta nos 

espaços políticos. 

 

3.5 MONOCULTURA DA ESCALA DOMINANTE FRENTE À ECOLOGIA DAS 

TRANS-ESCALAS 

 

A monocultura da escala dominante é também constituinte da lógica de 

produção da não-existência porque escalas como universal/global, adotada como 

referência, determinam a irrelevância de todas as outras possíveis escalas, produzindo a 

não-existência ao defini-las como particulares ou locais. “As entidades ou realidades 

definidas como particulares ou locais estão aprisionadas em escalas que as incapacitam 

de serem alternativas credíveis ao que existe de modo universal ou global” (SANTOS, 

2010b, p. 104). 

A ecologia das trans-escalas é uma categoria da sociologia das emergências que 

aponta a lógica do universalismo abstrato e da escala global dominante enquanto uma 

versão de convergência ou re-convergência global fraudulenta, entenda-se globalização 

como imperialismo, confrontando esta com a existência de uma globalização contra-

hegemônica,  

Existem duas formas principais de produção da ausência: a primeira, refere-se ao 

universalismo como uma pluralidade de aspirações universais, parciais e competitivas, 
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ancoradas em contextos particulares. Inspirado na possibilidade de haver globalizações 

autônomas, Boaventura descreve como romper com os limites impostos pela concepção 

de local/global sob a égide da globalização hegemônica:  

 

 

[...] não há globalização sem localização e de que, tal como há 

globalizações alternativas, também há localizações alternativas. 

Designo por localismo globalizado a condição local que foi integrada 

na globalização hegemónica, e, de facto criada por ela, ou seja, o 

impacto específico da globalização hegemónica no local (SANTOS, 

2002a: 65-66), A despromoção do local – a sua redução a expressão 

de um impacto – deriva do seu aprisionamento numa escala que o 

impede de ir além do impacto e de aspirar a uma globalização 

autónoma (SANTOS, 2010b, p. 112). 

  

 

Para haver uma articulação das escalas local/global sob a égide da globalização 

contra-hegemônica, Boaventura sugere o exercício da imaginação cartográfica  

 

 

para ver em cada escala de representação não só o que ela mostra mas 

também o que ela oculta, quer para lidar com mapas cognitivos que 

operam simultaneamente com diferentes escalas, com vista a detectar 

embriões de articulações locais/globais (SANTOS, 2010b, p. 113). 

 

 

Por isso a importância de se desglobalizar o local em relação à globalização 

hegemônica, na medida em que se observa que o local não pode ser reduzido ao efeito 

de impacto. “Isto é conseguido pela identificação de outras formações locais nas quais 

se detecte uma mesma aspiração a uma globalização contra-hegemónica” (SANTOS, 

2010b, p. 113). Esta aspiração é constituinte de um movimento inter-escalar onde as 

formações locais religam-se como pontos de resistência e geração de globalização 

alternativa. 

 

3.6 MONOCULTURA DOS CRITÉRIOS DE PRODUTIVIDADE CAPITALISTA 

FRENTE À ECOLOGIA DAS PRODUTIVIDADES 

 

A lógica produtivista fundamenta seus critérios de produtividade no âmbito do 

desenvolvimento capitalista. Para ela, “o crescimento económico é um objetivo racional 

inquestionável e, como tal, é inquestionável o critério de produtividade que mais bem 

serve esse objetivo” (SANTOS, 2010b, p. 104). A metodologia da ecologia das 
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produtividades consiste em recuperar e valorizar os sistemas alternativos de produção 

que a ortodoxia capitalista ocultou ou descredibilizou.  

A produtividade alternativa é, portanto, constituída por princípios como 

participação democrática, sustentabilidade ambiental, equidade social, racial, étnica e 

cultural. A invisibilidade de iniciativas de produtividades contra hegemônicas levadas a 

cabo por grupos sociais marginalizados do Sul global tem a existência produzida sob a 

forma de improdutivo por não ter semelhança com os objetivos de distribuição que 

sustenta o capitalismo global do Norte (SANTOS, 2010b). 

A análise, no próximo capítulo, será feita através de uma cartografia simbólica, 

abordagem metodológica desenvolvida por Santos (2001) e dos procedimentos da 

sociologia cartográfica ou cartografia simbólica, procedimento emprestado da geografia 

para representar frações da realidade.  
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CAPÍTULO IV 

 

CAPÍTULO 4 
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4 A EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR NA DÉCADA DE 1960: 

INSTRUMENTAÇÃO POPULAR 

No quarto capítulo, desenvolvemos uma cartografia simbólica, abordagem 

metodológica desenvolvida por Santos (2001) e da cartografia simbólica, procedimento 

emprestado da geografia para representar frações da realidade. Damos visibilidade ao 

confronto e busca de superação concreta dessa concepção de totalidade e à razão 

metonímica que a sustenta. Perceberemos que o povo foi educado para procurar 

reconquistar, tomar o controle e tornar presente o que estava ausente em suas vidas, 

baseados em princípios de cooperação e solidariedade de classe. 

Como dissemos anteriormente, os movimentos de cultura e educação popular da 

década de 1960 surgiram com a emergência de um movimento contra-hegemônico ao 

pensamento abissal, que representasse resistência política às racionalidades impostas 

por aquele tipo de pensamento universalista, tendo como postulado uma recusa 

epistemológica, o que vai se expressar por meio de um conjunto de ecologias 

produzidas por estes movimentos. Desse modo, a lógica contra-hegemônica de 

regulação/emancipação passou a ganhar força em detrimento da lógica da 

apropriação/violência.  

Destacamos o Centro de Cultura Popular da União Nacional dos Estudantes; o 

Movimento de Educação de Base da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; o 

Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, a Campanha De Pé no Chão Também 

se Aprende a Ler/RN e a experiência das 40 Horas de Angicos/RN. Tomamos estes 

movimentos de cultura e educação popular para estudar seus propósitos educativos e 

culturais, situados no momento histórico em que ocorreram, para tornar visíveis as 

mudanças trazidas contra as injustiças cognitivas naquele contexto, contra a 

subordinação cultural, situando-as nas lutas anticolonialistas. 
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4.1 O SURGIMENTO DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE DA 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (1961-1966) 

 

Com o advento do Concílio Vaticano II, de 1962-65, que abriu a Igreja 

Católica para o aggiornamento16 de João XXIII, houve o apoio a movimentos de cultura 

e educação populares no Brasil, a exemplo do Movimento de Educação de Base da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil criado em março de 1961, oriundo de 

convênio entre a Igreja Católica e o Governo Federal, que se caracterizou pela expansão 

da atenção das demandas de alfabetização popular a partir das escolas radiofônicas nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. 

 De acordo com Fávero (200417), esta experiência de educação veiculada pelo 

rádio foi uma investida dos bispos brasileiros, primeiramente no Rio Grande do Norte e 

em Sergipe, na década de 1950, lideradas por D. Eugênio Sales, da Diocese de 

Natal/RN e D. José Vicente Távora, arcebispo de Aracajú/SE. O programa se expandiu 

a partir da colaboração entre o governo federal e a CNBB. 

O MEB/CNBB “começou como um movimento paroquial, e passou a se 

secularizar, criando conflitos entre a atuação dada pelos leigos e as finalidades 

pretendidas pelos bispos” (WANDERLEY, 1984, p. 44-45). Com o tempo, passou a 

assumir o projeto de desenvolvimento nacionalista em curso, com ênfase nas reformas 

estruturais da nação brasileira e no apoio ao desenvolvimento social. 

O MEB/CNBB investiu na educação de base para o homem do campo por 

considerar que a educação elementar deixou de ser suficiente até mesmo para homens 

de vida simples. A distinção entre educação de base e educação elementar é que há uma 

concepção radical no que respeita ao termo “base”.  

Por base, se tinha o entendimento de uma educação preocupada na formação do 

homem na sua eminente dignidade de pessoa, portadora de uma cultura suficiente para 

gozar do direito primeiro e fundamental de viver humanamente. “Educação de base não 

é, portanto, aquela que é primeira apenas temporalmente, ou seja, inicial, como é a 

alfabetização para a instrução, mas que é primeira na medida que é a mais radical para o 

                                                           
16 O aggiornamento foi uma adaptação e apresentação de novos princípios católicos ao mundo 

atual e moderno, sendo por isso um objetivo fundamental do Concílio Vaticano II. 

17 Texto apresentado no V Encontro Luso-Brasileiro de História da Educação, realizado em Évora, 

Portugal, de 5 a 8 de abril de 2004. 
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ser do homem” (FÁVERO, 1983, p. 177). Desse modo, defendia-se o acesso das classes 

populares a conhecimentos mínimos para base de seu eminente processo de 

humanização integral. Ou seja, de uma formação que vise a pessoa enquanto todo 

harmonioso, em seus múltiplos aspectos. 

Estes múltiplos aspectos contemplariam um conjunto de conteúdos básicos, a 

serem somados com os particulares de cada localidade atendida pelo MEB/CNBB, que 

visava a formação de atitudes adequadas ao processo de humanização integral 

pretendida pela UNESCO. Beisiegel (1974, p. 81-82), nos dá uma dimensão do que era 

a proposta de trabalho do MEB/CNBB:  

 

 

1) desenvolvimento do pensamento e dos meios de relacionamento 

(ler e escrever, falar e ouvir, calcular); 2) desenvolvimento 

profissional (agricultura, trabalhos caseiros, edificação, formação 

técnica e comercial necessária ao progresso econômico); 3) 

desenvolvimento de habilidades domésticas (preparação de comida, 

cuidado das crianças e enfermos); 4) desenvolvimento de meios de 

expressão da própria personalidade em artes e ofícios; 5) 

desenvolvimento sanitário por meio da higiene pessoal e coletiva; 6) 

conhecimento e compreensão do ambiente físico e dos processos 

naturais (elementos científico-práticos); 7) conhecimento e 

compreensão do ambiente humano (organização econômica e social, 

leis e governos); 8) conhecimento das outras partes do mundo e dos 

povos que nelas habitam; 9) conhecimento de qualidades que 

capacitam o homem a viver no mundo moderno, como o são o ponto 

de vista pessoal e a iniciativa, o triunfo sobre o medo e a superstição, a 

simpatia e a compreensão para com as opiniões diferentes; 10) 

desenvolvimento moral e espiritual; fé nos ideais éticos e aquisição do 

hábito de proceder de acordo com eles, com a obrigação de submeter a 

exame as formas de condutas tradicionais e de modificá-las segundo o 

requeiram as novas circunstâncias.  

 

 

Problemas como o desnível cultural (analfabetismo, ausência de conhecimentos 

gerais de linguagem, matemática, geografia e história etc.) que provocara a 

marginalização das classes populares foram objeto de superação para o MEB. Este 

movimento pretendeu trabalhar o nível de consciência do desnível cultural das classes 

populares, especialmente nos ambientes rurais, de modo que considerava  

 

 

[...] a consciência do problema do desnível cultural nas sociedades 

implica, necessariamente, a consciência do desnível de ordem social, 

econômica e política, implicando, por isso mesmo, uma tomada de 
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posição na luta pela superação desses desníveis (FÁVERO, 1983, p. 

77-78). 

 

 

A cultura popular passa a ser vista como um problema ideológico, no qual o 

MEB assumiu uma posição de luta pelo trânsito a padrões culturais, sociais, econômicos 

e políticos que assegurassem a superação dos desníveis. 

Esse desnível era creditado, sobremaneira, aos modos de agir e pensar das 

classes populares. O homem do campo precisava avançar o nível de consciência de sua 

realidade ao passo que reconhecesse as diferenças e a diversidade de interesses entre os 

grupos e classes diferentes. Surgiram, no entanto, conflitos ideológicos no meio de 

grupos de operários sindicalizados, camponeses politicamente organizados, estudantes, 

militantes políticos que já haviam iniciado o trânsito de suas consciências de modo a 

optar pela ação transformadora daqueles padrões culturais, políticos, econômicos e 

sociais. 

A concepção de cultura popular, para o MEB, era de que ela servia a um 

movimento, resultado de ações objetivas para buscar superar socialmente os desníveis 

entre os diversos grupos sociais numa ação política que pretendia levar, em última 

instância, à transformação das estruturas que mantinham a marginalização cultural. 

 O MEB tinha como objetivo "ministrar educação de base às populações das 

áreas subdesenvolvidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, através de 

programas radiofônicos especiais com recepção organizada" (MEB, 1965, p. 19).  

 Para dar conta deste objetivo maior, pretendia: 

 

 
a) executar, naquelas áreas, programa intensivo de: alfabetização, 

formação moral e cívica, educação sanitária, iniciação profissional, 

sobretudo agrícola e promoção social;  

b) suscitar, em torno de cada escola radiofônica, a organização da 

comunidade, despertando-lhe o espírito de iniciativa e preparando-a 

para as indispensáveis reformas de base, como a da estrutura agrária 

do País;  

c) velar pelo desenvolvimento espiritual do povo, preparando-o para o 

indispensável soerguimento econômico das regiões subdesenvolvidas 

e ajudando-o a defender-se de ideologias incompatíveis com o espírito 

cristão da nacionalidade (MEB, 1961:23).  

 

 

 Após dois anos de funcionamento, o MEB redefiniu seus objetivos e 

fundamentou sua prática com uma nova postura ideológica em afinidade com os 
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movimentos de cultura popular da época, a partir da atuação do Pe. Henrique de Lima 

Vaz no 1º Encontro de Coordenadores em Recife/PE em dezembro de 1962, que 

desenvolveu cursos para a JUC – Juventude Universitária Católica. Dois temas 

direcionaram esse rumo novo de objetivos do MEB, foram eles: situar a verdade cristã 

em face do pluralismo ideológico, destacando a influência do cristianismo no âmbito de 

outras ideologias, diante do problema da ideologia na cultura moderna (VAZ, 1961); 

outro foi veicular noções de consciência histórica e comunicação das consciências 

enquanto característica fundamental da história e da dialética baseada nessa 

comunicação de consciências (VAZ, 1962). 

  A conscientização assumiu papel principal nesta reconfiguração de objetivos, 

métodos e técnicas feita à luz de uma nova forma de apreensão da realidade. Portanto, 

assumiu-se a conscientização como seu objetivo primordial, de modo que: 

 

 

Considerando as dimensões totais do homem e utilizando todos os 

processos autênticos de conscientização, contribuir de modo decisivo 

para o desenvolvimento do povo brasileiro, numa perspectiva de 

autopromoção que leve a uma transformação de mentalidades e 

estruturas (MEB, 1962)  

 

 

 Este trabalho de educação de base passa a assumir métodos e técnicas que 

contemplavam: 
 

 

a) Alfabetização e iniciação em conhecimentos que se traduzam no 

comportamento prático de cada homem e da comunidade, no que se 

refere: à saúde e à alimentação (higiene); ao modo de viver (habitação, 

família, comunidade); às relações com os semelhantes 

(associativismo); ao trabalho (informação profissional); ao 

crescimento espiritual.  

b) Conscientização do povo, levando-o a: descobrir o valor próprio de 

cada homem; despertar para os seus próprios problemas e provocar 

uma mudança de situação; buscar soluções, caminhando por seus 

próprios pés; assumir responsabilidades de soerguimento de suas 

comunidades.  

c) Animação de grupos de representação, promoção e pressão.  

d) Valorização da cultura popular, pesquisando, aproveitando e 

divulgando as riquezas culturais próprias do povo (MEB, 1962).  

 

 

Em termos de ação de cultura popular, propunha a formulação de um projeto 

histórico de libertação cultural na esfera política, no qual a cultura fosse elaborada e 
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significada por todo o povo, definindo-se enquanto um projeto político específico, mas 

como “um projeto histórico de natureza cultural que possibilite a todo o povo assumir 

seu legítimo papel de coautor e cossignificador da cultura de sua sociedade” (FÁVERO, 

1983, p. 80-81). 

De acordo com Fávero (2004), durante o ano de 1963 o MEB construiu o livro 

de leitura: Viver é lutar, para recém-alfabetizados das escolas radiofônicas do Nordeste, 

com forte conteúdo de conscientização. No entanto, aquele livro de leitura fora 

perseguido pela polícia política do governador Carlos Lacerda, do estado da Guanabara, 

o que fez que se começasse uma campanha contra os bispos chamados de progressistas. 

O MEB/CNBB ultrapassou sua função basicamente alfabetizadora e alcançou 

uma educação que compreendia o processo de conscientização e politização como 

inerentes à alfabetização. Assim como os outros movimentos aqui considerados, passou 

também a valorizar a cultura popular, fomentando instrumentação de comunidades, 

organização do povo e animação popular (Ammann et al, 2015). 

 

4.2 O SURGIMENTO DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DA UNIÃO 

NACIONAL DOS ESTUDANTES 

 

 
Podemos com nossa arte ir tão longe quanto comunicar 

ao povo, por mil maneiras, a ideia de que as forças que o 

esmagam gozam apenas da aparência do em si, nada tem 

de uma fatalidade cega e inaceitável, pois são, na 

verdade, produtos do trabalho humano (FÁVERO, 1983, 

p. 69) 

 

 

 O Centro de Cultura Popular da União Nacional dos Estudantes foi um 

movimento de cunho popular, que obteve expressão nacional, criado em abril de 1961 

por intelectuais e artistas preocupados com a produção de uma arte que se pretendia 

revolucionária, voltada para o esclarecimento de ideias e crenças que permeiam a 

realidade popular. O CPC reconhecia a necessidade de se tomar consciência do papel 

que a ação humana desempenha nas conexões causais entre os fenômenos, com o 

desafio que encontra nas articulações materiais a que está subordinado o ser do homem 

do povo em sua luta para libertar-se da exploração e da alienação (Fávero, 1983). 

 Para o CPC: 
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[...] a arte está em condições de transformar a consciência 

de nosso público e de fazer nascer no espírito do povo uma 

evidência radicalmente nova: a compreensão concreta do 

processo pelo qual a exterioridade se descoisifica, a 

naturalidade das coisas se dissolve e se transmuta 

(FÁVERO, 1983, p. 69) 

 

 O CPC se constituiu, portanto, como um movimento que buscava esclarecer as 

vicissitudes das coisas e desnaturalizar as condições de aprisionamento da condição de 

ser do povo, reconhecido enquanto sujeitos conscientes de sua existência no mundo. 

 De acordo com o Manifesto elaborado em março de 1962 (FÁVERO, 1983), foi 

um movimento de cultura popular que considerava a arte como uma manifestação 

cultural ligada à ideia de luta e superação da fase de transição que a nação passava. 

Dizia em seu texto, que “o artista é um homem existindo em meio aos seus semelhantes 

e participando, como um a mais, das limitações e dos ideais comuns, das 

responsabilidades e dos esforços comuns, das derrotas e das conquistas comuns” 

(FÁVERO, 1983, p. 59). Existia, portanto, a ênfase numa produção artística autêntica, 

voltada para dentro da sociedade, orientando a vida do artista de modo a produzir sua 

obra dentro da sociedade a que pertence, enquanto criador consciente desses suportes 

materiais. 

 Esse era o direcionamento político e cultural dado à produção de arte no 

CPC/UNE, uma atividade consciente dos condicionamentos a que está submetida a 

cultura, com o objetivo de apoiar uma arte criativa e livre. Essa liberdade estaria 

relacionada com a consciência dos condicionamentos impostos pelo contexto social, 

evitando “ilusões infundadas que convertem as obras dos artistas brasileiros em dóceis 

instrumentos de dominação, em lugar de serem, como deveriam ser, as armas espirituais 

da libertação material e cultural do nosso povo” (FÁVERO, 1983, p. 61). 

 Para o CPC/UNE, a arte revolucionária representava um canal de crítica ao 

imperialismo e aos seus suportes nacionais, suas estruturas socioeconômicas que não 

atendiam às demandas do seu tempo e precisavam ser levadas à consciência popular. 

 Os artistas eram questionados em seus aspectos éticos mais profundos, ao passo 

que o CPC/UNE denunciava os artistas que estivessem a serviço de interesses 

antipopulares e mostrava que:  
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[...] o processo pelo qual os artistas e intelectuais se convertem na 

força espiritual que efetiva e consolida a opressão das massas não 

constitui, entretanto, um bloco maciço e fechado onde não haja lugar 

para as imperfeições, as lacunas e as exceções. Em nosso país, a todo 

artista ou intelectual que pertence à reação cultural encontra-se hoje 

permanentemente aberta a possibilidade de reexaminar sua posição e 

renunciar ao ponto de vista de classe que consciente ou 

inconscientemente veio assumir (FÁVERO, 1983, p. 63). 

 

 

 Havia um entendimento de que o Brasil sofria com o imperialismo cultural e a 

necessidade dos artistas produzirem uma arte revolucionária surgia como resposta às 

“contradições cada vez mais aguçadas entre as forças produtivas em avanço e as 

relações de produção em atraso, entre as classes vivendo de seu trabalho e as classes se 

apropriando do trabalho alheio, entre a nação despertando para a conquista de seu futuro 

histórico e o imperialismo desejando para si o império da história, são contradições que 

não podem deixar de se refletir em cada um dos aspectos da vida nacional” (FÁVERO, 

1983, p. 63). 

 Para os dirigentes do CPC/UNE, o movimento cultural se justificou pela 

necessidade de arregimentar e fortalecer as massas para sua ascensão cultural no 

enfrentamento novo e superior de combate à realidade brasileira de subdesenvolvimento 

e dependência. Esta era a orientação da produção artística do CPC, para a qual:  

 

 

[...] o CPC representa precisamente o fenômeno de generalizar e 

efetivar, num nível superior e em escala nacional, a experiência dos 

incipientes departamentos culturais das organizações de massa. Isso 

significa que o povo, tendo lançado as bases de sua defesa material, 

está agora em condições de instituir o dispositivo que lhe permite 

resguardar e desenvolver seus valores espirituais, sua consciência 

(FÁVERO, 1983, p. 64).  

 

 

 O CPC distinguia arte do povo de arte popular e, também, de arte popular 

revolucionária. Para o Movimento de Cultura Popular, a primeira noção está ligada à 

produção material de comunidades “economicamente atrasadas” que não atingiram as 

formas de vida que acompanham a industrialização, nas quais o artista não se distingue 

da massa consumidora. 

 O entendimento que o CPC tinha de arte popular, era de que essa arte era 

produzida por artistas mais especializados e profissionalizados do que aqueles que 

representavam a arte do povo. Seu público, também distinto, costumava ser constituído 
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pela população de centros urbanos que se configuravam como meros consumidores de 

bens artístico-culturais. Segundo o Manifesto do CPC, em vez de formar o espectador a 

despertar para a reflexão e a consciência de si mesmo  

 

 

a arte popular, por sua vez, mais apurada e apresentando um grau de 

elaboração técnica superior, não consegue entretanto atingir o nível de 

dignidade artística que a credenciasse como experiência legítima no 

campo da arte [...] não se colocando para ela jamais o projeto de 

enfrentar os problemas fundamentais da existência (FÁVERO, 1983, 

p. 66).  

 

 

 Portanto, a arte popular era considerada ingênua e retardatária, por ter a função 

de apenas satisfazer necessidades lúdicas de seu público. Segundo o Manifesto do CPC, 

estes últimos domínios da arte não eram consideradas populares ou do povo, por não 

pretenderem transformar substancialmente a consciência popular em sua essência, 

modificando-a na direção de transformá-la em consciência revolucionária, de classe. 

 Para o CPC, havia um caminho tido como radical de produção artístico-cultural 

volvida para a essência do povo que precisava deixar de ser povo, tal como ele se 

apresentava na sociedade de classes, que não dirigia a sociedade da qual fazia parte. 

Advogava em defesa de que “nesta etapa histórica os traços positivos de povo só 

poderão se realizar pela prática dos atos negativos e destruidores que suprimem o povo 

enquanto ser escravizado” (FÁVERO, 1983, p. 67). Propunha uma ação revolucionária, 

na qual o povo negaria sua negação, reconstituiria a posse de si mesmo e adquiriria a 

condição de “sujeito de seu próprio drama”. 

 Este era o posicionamento do CPC quanto à possibilidade de uma politização da 

arte popular, na qual se considerava o povo em sua universalidade respeitada nas obras 

que versavam sobre as questões humanas situadas à luz de uma perspectiva política. 

Caso contrário,  

 

[...] em nossas obras não estaremos mais falando direta e 

revolucionariamente ao povo enquanto tal, ao povo como entidade 

coletiva que precisa escapar como um todo ao cerco da miséria de que 

é vítima e que encontra na atuação política organizada, unificada, seu 

único caminho de redenção [...] nós vemos nos homens do povo acima 

de tudo a sua qualidade heroica de futuros combatentes do exército de 

libertação nacional e popular (FÁVERO, 1983, p. 68). 

 

 

 Segundo Germano (2005, p. 145),  
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a arte popular, a cultura popular, não diziam respeito apenas à cultura 

produzida pelo povo, mas a uma expressão cultural produzida para o 

povo por uma elite intelectual, visando a sua conscientização política 

e social. 

 

 

 Daquele modo, o CPC/UNE se preocupou em conceber a arte popular como 

ação revolucionária de conscientizar o povo através da socialização artística. 

 

4.3 O SURGIMENTO DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR DE 

PERNAMBUCO 

 

 O MCP/PE foi criado em maio de 1960 e manteve seu funcionamento até o 

golpe civil-militar de 1964. Teve apoio de Miguel Arraes (1916-2005) enquanto este 

exerceu o cargo de Prefeito do Recife e de Governador de Pernambuco. O MCP/PE 

indicou, desde seu documento normativo (o Plano de Ação do MCP/PE para 1963) que 

sua proposição geral tinha um caráter político-emancipatório para com as classes 

populares que pretendia atender. 

 A organização político-social do MCP/PE foi possibilitada pelas condições 

trazidas pelo governo do estado de Pernambuco e a prefeitura municipal do Recife, 

quando políticos identificados com as causas populares entraram em cena respaldados 

pelo povo. Eram líderes políticos como Pelópidas Silveira (1915-2008) e Miguel Arraes 

(1916-2005), vários líderes religiosos católicos, protestantes, adeptos do Xangô e, até 

mesmo, pessoas sem religião ou de outros partidos políticos. Dessa maneira, ocorreu 

uma mobilização de entidades de classe, entidades políticas, entidades de bairro como 

estratégia de preparação e politização da comunidade, tendo em vista uma união para a 

tarefa de educação e cultura popular. 

Sua própria estrutura pressupunha ritmo e dinâmica de uma ação cultural em 

marcha constante. A inclusão das camadas populares do Recife com a união de 

intelectuais, da juventude estudantil e de artistas consagrados na cidade, como Abelardo 

da Hora (1924-2014), autor e expositor de obras de protesto contra a miséria, doenças, 

desemprego e fome, trouxe a marca da ideia de aprender com o povo na escolha de 

temáticas para as artes plásticas, poesia, literatura, cinema, teatro e alfabetização. 
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Abelardo da Hora foi fundador em 1948 da Sociedade de Arte Moderna no 

Recife e em 1952 do Atelier Coletivo SAMR, agremiação entre artistas, intelectuais, 

políticos nacionalistas de esquerda e o povo para o processo de democratização do 

ensino das artes e da cultura. 

O então prefeito Pelópidas Silveira havia tentado aprovar um Plano de 

Aproveitamento do Sítio da Trindade, localizado próximo à Estrada do Encanamento no 

Recife, sendo a sede do Movimento Cultural em meados de 1958. Contudo, o preço 

para a desapropriação do terreno era alto demais para os cofres da prefeitura à época. 

No entanto, já nas eleições municipais para a prefeitura do Recife em 1960, 

Miguel Arraes sinalizou positivamente para a viabilização daquele Movimento Cultural 

no Sitio da Trindade, “na Estrada do Arraial, o velho Arraial do Bom Jesus” 

(MEMORIAL..., 1986, p. 23) com a condição de mostrar aquele projeto a um grupo de 

educadores católicos progressistas composto por Anita Paes Barreto, Germano Coelho, 

Paulo Freire, Paulo Rosas, Maria Antônia Dowel, Norma Coelho, Giselda Godoy e 

Josina Godoy, todos reunidos com o desejo de somar esforços ao seu plano de governo 

para acrescentar um setor de educação para alfabetização de crianças e adultos como 

uma das grandes metas de sua gestão municipal (MEMORIAL DO MCP, 1986). 

Em reunião para a deliberação do Movimento Cultural e de alfabetização 

popular, Germano Coelho observou que aquele Plano se assemelhava muito com o 

movimento “Peuple et culture” desenvolvido àquela mesma época na França. Logo em 

seguida, o prefeito declarou: “chamaremos nosso movimento de educação e cultura de 

Movimento de Cultura Popular” e contou com o apoio de Paulo Freire como diretor da 

divisão de educação e Germano Coelho como presidente do MCP/PE, que atuou nas 

redondezas das moradias populares para instalar e expandir as escolas para 

alfabetização de crianças e adultos. 

Para tanto, o Plano de Ação do MCP/PE para 1963 consignou o que já estava 

sendo desenvolvido desde sua fundação: que “um movimento de cultura popular só 

surge quando o balanço das relações de poder começa a ser favorável aos setores 

populares” (FÁVERO, 1983, p. 90) 

O MCP/PE acreditava estar aliado aos interesses das camadas populares e 

pretendia desenvolver uma alfabetização popular aliada à elevação do nível de 

consciência popular. Vejamos o que está consignado neste documento: 
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As atividades iniciais se orientaram, fundamentalmente, no sentido de 

conscientizar as massas através da alfabetização e da educação de 

base. A realidade de um Estado com enorme índice de analfabetismo 

exigia esforços urgentes a fim de incorporar à sociedade os milhares 

de proletários e marginais do Recife, dotando-os de uma nova 

consciência (MEMORIAL..., 1986) 

 

 

Desse modo, o MCP/PE pretendeu produzir uma cultura para o povo, de 

caráter político transformador, mediante uma escolarização e valorização da cultura do 

povo, que elevasse seu nível cultural e de consciência social, adaptada ao que sua 

vanguarda intelectual entendia como necessária.  

Assim, os principais formuladores do MCP/PE entenderam que havia demanda 

para uma consciência popular adequada ao “real” e possuída pelo projeto de transformá-

la. Segundo Paulo Rosas, professor e um dos fundadores do movimento, foram criados 

no período de três anos de funcionamento MCP/PE: 

 

 

a) 201 escolas, com 626 turmas; 19.646 alunos, entre crianças, 

adolescentes e adultos; 

b) uma rede de escolas radiofônicas; 452 professoras e 174 monitores 

ministrando os ensinos correspondentes ao primeiro grau, 

supletivo, educação de base e educação artística; 

c)  círculos de cultura etc (MEMORIAL..., 1986, p. 30-31). 

 

 

Como dissemos, a concepção de cultura popular neste movimento valorizava 

uma cultura produzida para o povo. Este ponto de vista concernia na ideia que seus 

dirigentes tinham de que só o povo poderia resolver seus problemas, mas as referências 

ideológicas deveriam ser adequadas às suas realidades, guiadas por uma vanguarda 

intelectual.  

Este foi o sentido dado à cultura popular pelo MCP/PE que, através de resgates 

histórico-culturais, orientariam uma alfabetização partindo das necessidades do povo em 

se conscientizar política e socialmente. 

Nesse sentido, no item III – Diretrizes Gerais do Plano de Ação do MCP/PE 

Para 1963, observamos a defesa do desenvolvimento de suas atividades, a partir das 

seguintes orientações: 
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a) Fornecimento dos meios absolutamente indispensáveis à formação 

e ao exercício da consciência social capaz de compreensão 

adequada das condições de vida a que se encontram submetidas as 

massas populares; 

b) Desenvolvimento da consciência popular no sentido de aprofundar 

sua compreensão teórica da realidade social e da necessidade 

prática de sua transformação; 

c) Desenvolvimento da vida cultural das organizações populares no 

sentido de incrementar suas atividades culturais internas e suas 

manifestações culturais voltadas para a comunidade; 

d) Elevação do sentido social das manifestações culturais comunitárias 

de caráter tradicional; 

e) Transformação, de negativa em positiva, da relação entre meios 

indiretos e meios diretos, adotados pelo presente plano para a 

concretização de suas diretrizes (FÁVERO, 1983, p. 92-93) 

 

 

Essas orientações denotam a presença do pensamento freiriano sobre 

conscientização popular e um tratamento da cultura popular no projeto de mobilização 

cultural e alfabetização popular do MCP/PE dentro da perspectiva do pensamento 

político-romântico discutidos neste trabalho. 

O MCP foi um movimento de cultura popular que marcou o mundo com uma 

prática educativa nos espaços e tempos comunitários de resistência política e cultural 

aos ditames do imperialismo cultural norte-americano, através de uma educação popular 

com ênfase na animação cultural e na arte-educação via arte plástica, teatro, música e 

cinema. Dispunham, para tanto, de praças de cultura, centros artesanais, galerias de 

artes onde funcionavam teatro, música, canto, dança, literatura, esporte e lazer com 

festejos populares. 

 

4.4 O SURGIMENTO DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE 

A LER/RN 

 

A Campanha de Pé no Chão/RN, ocorrida no Estado do Rio Grande do Norte 

entre 1961-1964, também teve uma origem popular e apoio de ramificações no aparelho 

do Estado. Seus dirigentes pretendiam mobilizar a cultura popular e alfabetizar jovens e 

adultos, levantando a bandeira contra a dominação cultural do povo brasileiro. 
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O Estado do Rio Grande do Norte daquele período estava inserido no Nordeste 

do país, região onde os conflitos sociais assumiam um caráter radicalizado, 

particularmente em Pernambuco, estado governado por uma coalizão de esquerda. O 

governo norte-americano, sua embaixada no Brasil, os serviços de informação (a 

exemplo da CIA), os consulados acompanhavam com preocupação as mobilizações 

populares da região, em especial as Ligas Camponesas. 

O então governador do Rio Grande do Norte, Aluísio Alves (UDN), delineava 

uma administração confiável aos interesses norte-americanos, apesar de ter dado aval à 

experiência das 40 horas de Angicos. Alves definiu nos seus planos políticos um 

direcionamento “favorável ao progresso”. De acordo com Germano (1982, p. 57), a 

gestão de Aluísio se pautou em: 

 

 
a) modernização administrativa e estabelecimento da infraestrutura 

necessária ao progresso e à industrialização; 

b) forte aliança com o imperialismo norte-americano, através da 

Aliança Para o Progresso, onde mediante convênios conseguiu 

vultosos recursos para seu programa de governo; 

c) combinação de práticas modernizantes, com práticas 

clientelistas/conservadoras e repressivas na direção do aparelho de 

Estado. 

 

 

Contudo, na cidade de Natal/RN, administrada pelo prefeito Djalma Maranhão, 

os dirigentes políticos e intelectuais estavam preocupados com as investidas da Aliança 

para o Progresso. Havia uma interface entre alfabetização e cultura popular: resistir para 

conquistar a liberdade, que poderia ser lida em duas frases constantes no Livro de 

Leitura da Campanha de Pé no Chão/RN: “um povo analfabeto é um povo sem 

liberdade. A cultura, na mão do povo, é arma na luta pela liberdade” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1963, p. 39). Isto desagradava os ideólogos da Aliança para o Progresso, 

tendo em vista a ameaça que a cultura popular brasileira exercia sobre o imperialismo 

cultural e econômico dos países na vanguarda da disputa político-econômica daquele 

período, como eram os E.U.A. 

No Estado do Rio Grande do Norte, a situação da educação pública era 

dramática. As redes de ensino funcionavam com baixa quantidade de prédios escolares 

públicos. Segundo o Censo de 1960, Natal tinha uma população de 154.276 habitantes e 
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um universo de mais de 30.000 analfabetos (somando adultos e crianças) (GERMANO, 

1982, p. 99). 

Esse índice de analfabetismo, certamente, pode ser debitado ao fato de em 

Natal existirem apenas 10 Grupos Escolares. Enquanto isso, a população cresceu, 

multiplicada por quatro, aproximadamente. Não havia assim, possibilidade de atender a 

todos os cidadãos natalenses. Dada essa precária condição da educação pública, surge a 

necessidade de mais escolas – agora não mais dos Grupos Escolares, mas, sim, de outras 

formas para se alfabetizar em nosso Estado (GERMANO, 1982). 

Considerado um político nacionalista de esquerda, Djalma Maranhão (1915-

1971), se candidatou prefeito da cidade de Natal em 1960 e se mostrou a favor das 

reformas sociais tão discutidas no cenário político nacional da época, com ênfase na 

reforma agrária, no fortalecimento da indústria nacional e no rompimento com a 

dominação econômica e cultural imperialista norte-americana. 

Esta visão anti-imperialista estava presente desde seus discursos contra os 

trustes internacionais quando Deputado Federal, em 1959, visto que, já naquele ano, os 

políticos dessa linhagem de pensamento nacional-reformista faziam severas críticas às 

relações de dominação imperialistas de uma nação desenvolvida sobre uma 

subdesenvolvida – entenda-se E.U.A e Brasil, respectivamente. 

Coerente com essas críticas, Djalma Maranhão, em seu último discurso18 como 

deputado federal (1959-1960), propunha a criação de uma organização suprapartidária 

em defesa dos interesses da nação brasileira, chamada Vanguarda Nacionalista. O 

parlamentar se preocupou em caracterizar sua proposta vinculada aos interesses do 

Terceiro Mundo, revelando: “É o tufão nacionalista que vem da Ásia, das Américas e da 

África. Este vento já levou ao poder Sukarno, Nasser, Nehru, Fidel Castro e tantos 

outros”. O deputado foi mais categórico, quando afirmou que “o nacionalismo é ainda 

um movimento, uma revolução em marcha, para se transformar, no futuro, no mais 

poderoso Partido de toda a História do Brasil”. E, ironizando: “atualmente todos são 

nacionalistas. É um bom prenúncio. Ninguém tem mais audácia de considerar-se 

entreguista como há anos atrás, por exemplo, na campanha do Petróleo é nosso”. Neste 

discurso, percebemos que o posicionamento político de Djalma era em defesa do 

desenvolvimento de dentro para fora do Brasil e contra a corrupção. 

                                                           
18 Folha da Tarde, Natal, 7.11.1960. 
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Em 1960 Djalma se elegeu, por meio do voto direto, prefeito da cidade de 

Natal/RN. Ele contou com atividades de campanha eleitoral desenvolvidas 

substancialmente nos chamados Comitês Nacionalistas. Esses Comitês funcionaram em 

diversos bairros, por meio de diálogos levantados e discutidos sobre temas de relevo 

local, regional e nacional com a camada popular natalense. 

Moacyr de Góes (1930-2009)19, que assumiu a Secretaria de Educação, Cultura 

e Saúde na gestão de Djalma Maranhão enquanto prefeito de Natal (1960-1964), 

mostra-nos, como autor, que o prefeito detinha: 

 

 
A liderança de tendências que, no Rio Grande do Norte, afinavam 

com o posicionamento de defesa do socialismo, da classe operária, 

do nacionalismo econômico (Petrobrás, Eletrobrás, Volta Redonda, 

etc.), do sindicalismo, da escola pública, do Estado Laico, da 

industrialização do Nordeste, da SUDENE, da organização e 

mobilização das forças populares, da Revolução Cubana, do diálogo 

e aliança com todas as forças antifascistas e contra a corrupção 

(GÓES, 1980, p. 26, grifos nossos). 

 

 

Como dissemos, esse clima político era muito intenso no Nordeste brasileiro 

daquele período e as camadas populares se mobilizaram local, regional e nacionalmente, 

culminando em organizações e mobilizações dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Em uma breve avaliação, àquela época, da plataforma política assumida por 

Djalma Maranhão, Moacyr de Góes afirmou que naqueles Comitês nacionalistas [que]: 

 

 
Se fundam, principalmente na periferia da cidade, a discussão 

nacional dos problemas brasileiros (o imperialismo, a dependência 

econômica, a SUDENE...) e vão receber dos integrantes dos 

Comitês as lições das realidades das coisas (a falta de água, de 

escolas... etc). Esses discursos se somam e, pouco a pouco, vão 

constituindo a plataforma política (GÓES, 1980, p. 33, grifos nossos). 

 

 

                                                           
19 Moacyr de Góes nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1930, formou-se em Direito 

na Faculdade de Recife em 1955 e foi secretário de Educação, Cultura e Saúde de Natal durante 

a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN, no governo de Djalma Maranhão 

(1961-1964). 
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É comum encontrar na literatura sobre a Campanha de Pé no Chão/RN a 

ligação dos diálogos que a população natalense travou nos Comitês Nacionalistas com a 

concepção e o desenvolvimento deste Movimento de cultura e educação popular. 

Foi a partir desses diálogos que no início de 1961 “o Secretariado Municipal, 

presidido pelo prefeito Djalma Maranhão decide definir a educação e a cultura como a 

meta número um do governo” (GÓES, 1980, p.34). 

Ao aceitar o desafio de erradicar o analfabetismo gritante de Natal no início da 

década de 1960, enquanto Secretário de Educação, Cultura e Saúde, Moacyr de Góes 

salientava que as orientações do prefeito eram de que a Prefeitura não podia prescindir 

de um grande apoio popular para vencer a luta de erradicação do analfabetismo como 

ponto de partida de um Programa que pretendia realizar uma transformação social. Para 

tanto, Germano (1982, p. 100) afirma: 

 

 
O desencadeamento da Campanha exigiu uma preparação prévia. 

Nesse sentido foram dados alguns passos importantes: em primeiro 

lugar foi criado na Secretaria de Educação da prefeitura o Grupo de 

Trabalho de Educação Popular20, responsável pela sistematização 

inicial, que escolheu o bairro das Rocas como área-piloto da 

experiência [...] em segundo lugar, foi realizado um curso com vistas à 

preparação dos professores que iriam atuar na experiência e que 

contava com a presença de mais de 200 participantes. 

 

 

Em vista destas investidas, percebemos que a Campanha de Pé no Chão/RN 

consignaria, mais na frente, a visão de transformação social em seu material didático-

alfabetizador para adultos21, como revelado no trecho a seguir: 

 

 
O município precisa da ajuda do govêrno do Estado e da União para a 

solução dos males sociais da cidade e do campo. Para haver progresso 

social é preciso dar as mesmas oportunidades a todos os grupos, sem 

distinção de raça, situação social ou religião (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1963, p. 72). 

                                                           
20 Faziam parte desse Grupo de Trabalho, entre outros, o próprio Moacyr de Góes, os 

professores Severino Fernandes de Oliveira, Elza Brilhante, Isabel Alves da Rocha, os 

estudantes Alberto Pinheiro de Medeiros, Edísio Pereira, Ivis Bezerra, etc. Folha da Tarde, 

Natal, 24 de fev. 1961, p. 1. 

21 Parte do que segue está referido à nossa dissertação de mestrado, O Livro de Leitura da Campanha de 

Pé no Chão também se aprende a ler/RN: um estudo dos pressupostos histórico-culturais. 
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Ainda em 1961, Maranhão e sua equipe, tendo em vista a afinidade político-

ideológica com Miguel Arraes, buscaram conhecer o MCP/PE, que se tornou a fonte 

inspiradora da Campanha de Pé no Chão/RN, pela ênfase na busca das raízes culturais 

do povo de Recife/PE na proposição de seu Movimento de cultura popular. 

A visão de Brasil para Arraes e Maranhão convergia na ideia de que se tratava 

de um país subdesenvolvido e dominado pelo imperialismo norte-americano e que, 

portanto, carecia de reformas nacionalistas. Destarte, a Campanha de Pé no Chão/RN, 

de forma parecida com o MCP/PE, também contou com o apoio do poder público, tendo 

Djalma Maranhão como seu Presidente. Germano (1982, p. 83) traduz essa parceria 

como “o início de um intercâmbio, de uma cooperação que iria se verificar, sobretudo, 

através do Movimento de Cultura Popular e da Campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler”. 

Em consonância com Cortez (2005b), a prática pedagógica da Campanha de Pé 

no Chão/RN não se restringiu apenas ao processo estrito de alfabetização, mas tinha 

também o propósito de conscientização política e cultural de seus educandos. 

Dessa maneira, fundamentada nessas ideias, a Campanha de Pé no Chão/RN 

almejou reavivar a cultura popular articulada de tal modo que formasse um substrato 

para resistir não somente ao imperialismo, ao domínio estrangeiro, mas também à 

transplantação cultural (GERMANO, 1982). O livro de Leitura De Pé No Chão é, na 

verdade, uma adaptação do Livro de Leitura Para Adultos do MCP. Tanto o MCP/PE, 

quanto a Campanha fizeram uso dessas cartilhas de alfabetização como ferramentas 

para a conscientização popular que se daria por meio de estudos sobre os temas de 

interesse: politização; reforma agrária; desenvolvimento; organização política; 

problemas da cidade; problemas do campo; festas populares. 

Portanto, a Campanha de Pé no Chão/RN, como dissemos, teve sua origem em 

setores populares da sociedade civil e em ramificações do aparelho do Estado. Seus 

dirigentes pretendiam mobilizar a cultura popular para alfabetizar jovens e adultos, 

levantando a bandeira de luta contra a miséria e a espoliação cultural, em defesa de uma 

escola brasileira de qualidade. Dessa maneira, queriam erradicar não somente o 

analfabetismo, mas ir além: na busca de uma educação popular voltada para a 

historicidade e participação política nos temas de interesse popular. 
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A Campanha de Pé no Chão/RN pode ser assim percebida como um 

Movimento de cultura e educação popular que pretendia alfabetizar o maior número de 

pessoas, dentro de suas possibilidades de atendimento, demonstrado no avanço de sua 

matrícula: 

 

 
[...] pode-se ter uma ideia de evolução da matrícula ao se observar 

que, enquanto em novembro de 1960 as escolinhas municipais 

atendiam a somente 2.974 alunos, em março de 1961 esse número 

saltou para 5.249 alunos [...] Sabe-se, entretanto, que ela teria atingido 

a marca dos 15.000 (quinze mil) alunos em 1962 e que alcançou mais 

de 17.000 (dezessete mil) matrículas entre adultos e crianças, em 

março de 1964 (GERMANO, 1982, p. 106-108). 

 

 

A Campanha de Pé no Chão/RN contava com programas de alfabetização, 

praças de cultura popular, praças de esporte, praças infantis, teatro de fantoche e jogos 

infantis, canto coral, centros de cultura, galerias de arte e bibliotecas populares, círculos 

de pais e professores, recreação, seminários de educação popular, assistência médico-

escolar, festas populares e escolas de formação profissional para os alfabetizandos, tais 

como: alfaiataria, artesanato, corte e costura e datilografia, além do Centro de Formação 

de Professores (CFP) com escola de demonstração, cursos de emergência, ginásio 

normal e curso pedagógico e escolas de nível secundário (ginásio e escola de comércio). 

Este Movimento de cultura e educação popular teve seu nome motivado por 

seu caráter mais popular: 

 

 
Surgiu de uma reportagem feita pelo jornalista Expedito Silva, em que 

afirmava que até de pé no chão também se aprende a ler, querendo 

dizer que de agora em diante educação não era mais privilégio, pois 

todos teriam acesso à escola sem fardas, com qualquer roupa e até 

mesmo sem calçados (GERMANO, 1982, p. 102). 

 

 

Silva (1999), ao comparar o MCP/PE com a Campanha de Pé no Chão/RN, 

afirma que: 

 
O destaque de ambos deveu-se pelo objetivo que pretendiam alcançar 

a alfabetização de adultos, a promoção do folclore e a arte popular, a 

efetivação de mobilização política, junto a classe trabalhadora e 

segmentos de intelectuais visando à realização do que entendiam por 

um projeto “progressista de sociedade”. (SILVA, 1999, p. 96, grifos 

nossos). 
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Já Germano (1982) ao fazer um panorama geral sobre a atuação popular que a 

Campanha de Pé no Chão/RN teve na área da cultura, não deixou passar despercebido 

que: 

 
A Campanha significou, além das escolinhas e dos acampamentos 

escolares, a criação de bibliotecas populares, de praças de cultura, do 

centro de formação de professores, do teatrinho do povo, da galeria de 

arte; significou a formação de círculos de leitura, a realização de 

encontros culturais, a reativação de grupos de danças folclóricas, a 

promoção de exposição de arte, apresentação de peças teatrais, isto é, 

redundou numa organização cultural da cidade, onde o povo 

participava efetivamente e não apenas assistia como mero 

espectador (GERMANO, 1982, p. 102-103, grifos nossos). 

 

 

Foi no bairro das Rocas, em Natal/RN, em 1961, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação, Cultura e Saúde, coordenada pelo professor Moacyr de Góes, 

que começaram a ser construídos os primeiros Acampamentos escolares da Campanha 

de Pé no Chão/RN. Estes foram erguidos com troncos e cobertos com palhas de 

coqueiros em chão de barro batido.  

Dessa forma começavam a configurar o quão popular seria aquela educação. 

Podemos visualizar na próxima fotografia a visão externa dos Acampamentos da 

Campanha de Pé no Chão/RN: 

 

 
Foto 1: Acampamento Escolar no Bairro das Rocas – 1961. 

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Cultura, Política e Educação, 

do Departamento de Ciências Sociais/CCHLA e do PPGCS da 

UFRN. 
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Visualizamos logo abaixo, uma fotografia que ilustra o ambiente interno dos 

Galpões daqueles Acampamentos. Percebemos o detalhe no teto do Galpão, da virada 

da palha22, ensinada pelos pescadores aos operários da Prefeitura de Natal/RN: 

 

 
Foto 2: Galpão da Campanha De Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler/RN. 

Fonte: http://forumeja.org.br/files/Galpoesvisaointerna.pdf 

 

 

Esta experiência de cultura e educação popular estimulou, desse modo, 

manifestações populares como resgate da tradição popular da cidade de Natal. Assim, a 

concepção desses Movimentos de cultura e educação popular se fez no entorno daquele 

contexto político nacional-reformista e, por essa influência, se pretendia, basicamente, 

ser compreendido como um movimento de reforma da nação brasileira em nível local. 

 

 

 

                                                           
22A virada de palha era um saber popular, uma técnica tradicional dos pescadores moradores da cidade 

de Natal/RN, sugerida como solução alternativa, ecológica para a construção dos espaços escolares da 

Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN, por motivos de limitações orçamentárias da 

Prefeitura na época. 
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Foto 3: Brincadeira de roda - Acampamentos Escolares no 

Bairro das Rocas, 1961. 

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Cultura, Política e 

Educação, do Departamento de Ciências Sociais/CCHLA e do 

PPGCS da UFRN. 

 

Observamos nessa perspectiva, que se pretendeu, através da cultura e educação 

popular, fazer o resgate da conscientização crítica da situação político-social da 

população natalense. Assim, os dirigentes da Campanha de Pé no Chão/RN acreditavam 

que estavam educando para a formação de uma mão-de-obra cooperativista contra o 

capital monopolizador, defendendo a reforma agrária e denunciando o que chamavam 

de imperialismo cultural norte-americano, o que indicava uma resistência à ideologia 

dos setores dirigentes dos Estados Unidas da América. 

Para a Campanha de Pé no Chão/RN, a cultura popular seria o substrato da 

educação popular, conforme concebiam Moacyr de Góes e Djalma Maranhão e estava 

intimamente relacionada aos ideais de libertação nacional, com viés reformista. A 

Campanha De Pé no Chão/RN era, dessa forma, encarada como veículo de resistência à 

dominação imperialista cultural.  

Relacionando o contexto nacional-reformista da época com a proposição da 

Campanha De Pé no Chão/RN de realizar essa conscientização popular, percebemos 

que: 

 

 
A pedagogia e o método da proposta alfabetizadora de Paulo Freire 

teriam a função de propiciar subsídios para que os indivíduos e as suas 

organizações representativas exigissem, do Estado, as condições 

necessárias para o progresso e o desenvolvimento da própria nação. 

As crenças e os valores dos brasileiros estariam compatíveis com o 

processo de industrialização e urbanização iminente. O brasileiro 

necessitaria ser reeducado, deixando para trás a chamada fase da 
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consciência ingênua, ao atingir a fase da consciência crítica (ZUIN, 

1995, p. 09). 

 

 

Ao participar do I Encontro de Alfabetização e Cultura popular, em 1963, na 

cidade do Recife/PE, a intervenção, à época, do professor e diretor do Colégio 

Municipal de Natal, Geniberto Campos foi guiada pela ideia de que a tarefa da cultura 

popular seria a de preparar as massas para a conquista do poder, numa relação entre 

cultura popular e libertação nacional. 

No prefácio do livro de Margarida de Jesus Cortez (2005b), Memórias da 

Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, Moacyr de Góes faz um 

balanço geral do ideário da Campanha de Pé no Chão/RN. Nele, o autor afirma que 

 

 
Até hoje a discussão do resgate de De Pé no Chão se fez nas grandes 

linhas políticas (a democratização da educação e da cultura como um 

dos instrumentos para a democratização do Estado brasileiro); 

econômico-sociais (mobilidade e maior autonomia às classes 

subordinadas); educacionais (os direitos humanos defendidos por uma 

campanha de erradicação do analfabetismo); e culturais (a valorização 

da cultura popular como instrumento desalienante e afirmativo na 

estratégia de defesa da soberania nacional). Enfim, a visão de mundo 

De Pé no Chão na defesa da dignidade da pessoa humana e pela opção 

libertária (é caminhando que se faz o caminho) (GÓES In: CORTEZ, 

2005b, p. 18). 

 

 

 Nesse contexto, vimos que a Campanha de Pé no Chão/RN foi influenciada, na 

área da cultura e da educação, por um ideário político que acreditava na inserção do 

povo à cidadania e, sobretudo, à soberania nacional. Ideário defendido por Freire (2002) 

em sua crença de que o Brasil passava por uma fase de transição e, por isto, alimentava 

a esperança da construção de uma sociedade desenvolvida, mais livre e mais justa. 

Os conteúdos de alfabetização popular no início da década de 1960 passaram a 

ter, assim, uma infinidade de questões e indagações que o adulto em processo de 

alfabetização trazia como demanda educativa para estes Movimentos de Cultura e 

Educação Popular. 

Os referidos Movimentos tinham que dar conta de construir/reconstruir 

conhecimentos sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a natureza e sobre os próprios 

alfabetizandos enquanto classe popular. Estes conteúdos teriam de possibilitar a 

articulação do trabalho pedagógico à compreensão da realidade sociocultural dos 
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alfabetizandos e suas participações políticas, através do acesso à cultura acumulada 

historicamente pelo povo e pela humanidade. 

Ratificamos este pensamento sobre as características do romantismo, daí porque 

as discutimos como presentes nos pressupostos fundamentais do MCP/PE e da 

Campanha de Pé no Chão/RN em suas concepções pedagógicas orientadoras dos 

procedimentos de um ensino popular. 

 

4.5 A EXPERIÊNCIA DAS 40 HORAS DE ESPERANÇA EM ANGICOS/RN: 

 

Um outro programa piloto de alfabetização de adultos, que tem seu destaque por 

ter sido uma experiência voltada para a alfabetização popular com base no Sistema 

Paulo Freire, foi desenvolvido no interior do estado do Rio Grande do Norte e guiado 

por uma proposta inovadora de alfabetização em massa, ficando conhecido como As 40 

horas de Angicos.  

O que veio a se chamar Sistema Paulo Freire era uma proposta educativa de 

alfabetização e conscientização de adultos que se iniciou no MCP/PE e se expandiu para 

as 40 Horas de Esperança em Angicos/RN, experiência que projetou Paulo Freire em 

plano nacional com a construção do PNA – Programa Nacional de Alfabetização, cujo 

objetivo era alfabetizar cinco milhões de brasileirosl. 

Desde a sua concepção até sua execução as 40 horas de alfabetização popular se 

estruturaram pedagogicamente na preparação e participação dos jovens universitários 

que estavam dispostos a aprender a ensinar os alfabetizandos a traduzir a realidade 

brasileira, com o apoio nas suas próprias culturas, em constante diálogo com as 

problemáticas enfrentadas naquele cenário de vida tão adverso do sertão potiguar. 

 Angicos, município localizado às margens do rio Pataxós, no centro-norte do 

estado do Rio Grande do Norte tinha uma população de 9.542 habitantes, de acordo 

com o Recenciamento de 1960, sendo residentes na parte urbanizada 1.551 moradores e 

os demais residiam na zona rural. “Cerca de 80% da população economicamente ativa 

dedicava-se à agropecuária, à cultura e beneficiamento do algodão mocó, à criação do 

rebanho caprino, ovino e bovino e à fabricação de linha de costura” (TERRA, 1994, p. 

141). Conta-se que o índice de mortalidade infantil em Angicos era alarmante, chegando 

à conta de 600 crianças mortas por cada 1000 nascidas. Eram condições indignas de 



111 

 

vida numa região em que não havia água potável o ano inteiro. Entre a população de 

mais de 14 anos, 75% eram analfabetos ou semianalfabetos. 

 O Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte (SECERN), se 

encarregou de enviar Maria José Monteiro, uma ex-aluna de Paulo Freire, já 

familiarizada com sua metodologia de alfabetização popular, para estudos de criação de 

mídias em centros de estudos audiovisuais no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte. Ao passo que, logo que fora assinado o acordo entre o governo do Estado do 

RN com a SUDENE e a Aliança para o Progresso, a pesquisadora realizou um estudo 

sobre a realidade econômica e social da cidade de Angicos, além do levantamento de 

seu universo vocabular, necessário para o desenvolvimento do método de alfabetização 

proposto por Paulo Freire exclusivamente para aquela realidade educacional. 

 Constatamos que seus habitantes estavam descrentes em relação à possiblidade 

de serem alfabetizadas e que a população  

 

 

era acomodada, conformada, indiferente e fatalista [...] 

era apegada à terra, embora esta não oferecesse condições 

de melhoria de vida. Era supersticiosa e vivia em estado 

de subnutrição e envelhecimento precoce, devido ao 

clima. Tinha como diversão o cinema, os cantadores, o 

futebol, o baile, o teatro, o circo e o fogo (TERRA, 1994, 

p. 150). 

 

 

 Após o acordo ser assinado, Paulo Freire foi proferir conferências para os 

monitores e leva seus colaboradores para fundamentar teórico-metodologicamente 

aquela campanha de alfabetização de adultos. Cada colaborador ficou responsável por 

ministrar alguns temas, foram eles: atualidade brasileira, deficiência e inorganicidade da 

educação no Brasil, elaboração do material audiovisual e considerações gerais sobre o 

método com o professor Paulo Freire; considerações gerais sobre o método e prática e 

metodologia de ensino também com a professora Aurenice Cardoso Costa; economia 

brasileira e planificação do desenvolvimento com o professor Roberto Cavalcanti de 

Albuquerque; cultura brasileira  e processo de desalienação com o professor Luiz Costa 

Lima. 

 Entre dezembro de 1962 e janeiro de 1963, Paulo Freire e Elza Freire 

supervisionaram as palavras e situações a serem problematizadas nos Círculos de 

Cultura em Angicos/RN. Para cada palavra geradora, tinha-se um desenho, ilustrado por 
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um desenhista de Natal e enviados ao Rio de Janeiro para a construção dos slides. De 

acordo com os preceitos do Método Paulo Freire, as palavras geradoras tinham que ter 

relação com a situação sociológica de cada turma. As palavras geradoras para o debate 

nos Círculos de Cultura foram: belota; voto; povo; sapato; chibanca; milho; feira; 

expresso; xique-xique; salina; tigela; cozinha; jarra; fogão; bibro e almofada. 

A mediação do professor/monitor perante as fichas com imagens, seria voltada 

para que os alfabetizandos formassem sentenças com aquelas palavras, debatendo a 

relevância delas em suas vidas. Essas palavras-chave representativas de seus universos 

simbólicos seriam, por fim, desmembradas em sílabas e, com outras sílabas, formariam 

novas palavras. 

A campanha das 40 horas de Angicos/RN fazia parte de uma política 

educacional mais abrangente, que pretendia alfabetizar 100 mil adultos e adolescentes 

no período entre 1963 e 1965. Dentre os objetivos daquela campanha de alfabetização 

estavam: “dar ao adulto o domínio das habilidades fundamentais em linguagem, leitura 

e aritmética; promover o renascimento ou a criação de ideias e padrões elevados de 

vida” (TERRA, 1994, p. 161-162).  

Havia, portanto, um direcionamento pedagógico e filosófico por trás do Método 

Paulo Freire. Este método não fazia uso das cartilhas de alfabetização. Em parecer 

técnico, encomendado pela SECERN sobre a campanha de alfabetização de adultos, 

feitos pelas professoras gaúchas Lia Campos e Cecília Alves dizia-se:  

 

 
[...] alfabetiza, não como um fim, mas como meio de aquisição da 

cultura, socializa ao mesmo tempo que transmite a aprendizagem. 

Visa a formação da personalidade integrada no grupo social; o aluno é 

sujeito da sociedade, com seus direitos; permite uma aprendizagem 

global, com visões gerais e de conjunto, facilitando a aprendizagem 

(TERRA, 1994, p. 165). 

 

 

 Nesse sentido, levavam o aluno a descobrir os princípios gerais pelo método 

intuitivo de leitura dialogal com uso de imagens à disposição do debate do grupo de 

alunos. Uma imagem era projetada para despertar os interesses dos alunos e, em 

seguida, uma próxima imagem, com a grafia de uma palavra-chave, era projetada, com 

a intenção de lançar mão de uma sugestão-chave de diálogo, por proximidade. Os 

debates seguiam certa ordem de interesse e necessidades existenciais dos alunos, 

respeitando seus processos psicológicos e motivacionais. Neles, havia a intenção de 
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despertar as ideias e levar os alfabetizandos ao conhecimento de conceitos de maneira 

criativa, coordenado por atitudes tipicamente intuitivas.  

A partir daí os professores/monitores sistematizavam as sugestões dos alunos em 

um processo de abertura de diálogos ocasionais, buscando a participação ativa dos 

estudantes. Os acontecimentos eram abordados de maneira globalizante, respeitando os 

limites e as possibilidades dos centros de interesse que englobavam os diálogos. Havia, 

desse modo, um procedimento heurístico, no qual o aluno se interessava primeiro por 

compreender antes de fixar. 

 

4.6 O I ENCONTRO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E CULTURA POPULAR 

COMO ESPAÇO DE SÍNTESE DOS MOVIMENTOS DE CULTURA E EDUCAÇÃO 

POPULAR DOS ANOS 1960 

 

 

Ainda no governo Jango ocorreu um evento de grande reconhecimento e 

repercussão para os programas de alfabetização popular no âmbito dos Movimentos de 

Cultura Popular existentes na época: o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura 

Popular, no ano de 1963 na cidade do Recife/PE. 

Esse Encontro havia sido convocado pelo Ministério da Educação e Cultura em 

convênio com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco; com o Movimento 

de Cultura Popular de Pernambuco; com a Campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler do Rio Grande do Norte; com o Movimento de Educação de Base da 

CNBB; com o Instituto de Cultura Popular de Goiás; com a Divisão de Cultura da 

Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e com a União Nacional de Estudantes. O 

referido Encontro reuniu 200 delegados representantes de mais de 70 instituições e 

movimentos de alfabetização, cultura e educação popular criados, entre 1960 e 1963, 

em todos os Estados do país. 

Em Boletim, a Comissão Organizadora deste I Encontro Nacional de 

Alfabetização e Cultura Popular aponta um diagnóstico de luta contra a condição do 

analfabetismo brasileiro daquela época, afirmando que: 

 
 

O Brasil se encontra entre os países que apresentam índice superior a 

50% de analfabetos para a população maior de 15 anos. Isto significa 

que mais de 35 milhões de brasileiros são analfabetos ou 

semianalfabetos. Numa tentativa de integrar ativamente o povo na 
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criação de uma cultura que se coloque como instrumento de afirmação 

e libertação nacional, surgiram centenas de Movimentos e 

Organizações (BRASIL, 2009, p. 55) 

 

 

Vincent Defourny, na época, representante da UNESCO no Brasil, ao 

apresentar o livro (BRASIL, 2009) que reúne a maior parte dos documentos produzidos 

resultantes desse Encontro, é bastante contundente na defesa do alto grau de relevância 

do I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular para o futuro do cenário 

nacional da alfabetização popular, quando afirma que: 

 

 
Este encontro não só colaborou para a definição e implantação da 

Comissão Nacional de Cultura Popular, oficializada por meio de uma 

portaria do Ministro da Educação e Cultura em 1964, como 

influenciou as diretrizes do Plano Nacional de Alfabetização, 

elaborado no final de 1963 e lançado no início de 1964. Tendo em 

vista a alfabetização de cinco milhões de alunos em dois anos, este 

plano comprometia-se com a promoção da cultura popular e propunha 

utilizar o sistema de alfabetização criado pelo educador Paulo Freire, 

experimentado com sucesso em Angicos, no Rio Grande do Norte 

(BRASÍLIA, 2009, p. 11). 

 

 

O balanço das práticas de alfabetização popular feito à época por cada 

Movimento de Cultura e Educação Popular que se fazia presente naquele I Encontro 

Nacional de Alfabetização e Cultura Popular mostra que, apesar da educação popular no 

Brasil ter um histórico de fracassos e frustrações quanto à perspectiva de o Estado 

abarcar o problema do analfabetismo com maior inserção popular, existia a 

possibilidade concreta de se dar continuidade às experiências de sucesso, obtidas por 

aqueles movimentos de cultura e educação popular. As referidas experiências passadas 

foram: 

 
 

A da Alfalit (Agência Alfabetizadora Confessional), a Cruzada 

Nacional de Educação (1932), a Bandeira Paulista de Alfabetização 

(1933), a Cruzada de Educação de Adultos (1947), o Serviço de 

Educação de Adultos (1947), o I Congresso Nacional de Educação 

de Adultos (1947), o Sistema Radio-Educativo Nacional - Sirena 

(1957), a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes (1947-

1954), a Campanha de Educação Rural (1952-1959), a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958) (CUNHA; GÓES, 

1994, p. 11, grifos nossos). 
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A concepção geral de cultura e educação popular desses movimentos de cultura 

popular que surgem na década de 1960 partia da compreensão de que a nação brasileira 

sofria dominação não apenas do tipo econômica e política, à medida que ela se traduzia 

também como uma dominação do tipo cultural. 

De acordo com Giles (1983), Paulo Freire e suas contribuições foram cruciais 

para a prática de um processo educativo que visava reconhecer os direitos das massas 

populares a uma educação popular que viesse a questionar radicalmente suas realidades 

concretas, destacando a urgência de se iniciar o processo de democratização da cultura 

nacional, por via da educação popular. 

O educador argumentava que, na transição histórico-econômica do estado 

colonial brasileiro, subordinado aos interesses da metrópole, onde no fim do século XIX 

havia escoamento de capital extraído do trabalho escravo, chegamos à atualidade onde o 

capital pôde escoar para a indústria nacional e “demos começo às primeiras tentativas 

de ‘crescimento para dentro’, em nossa economia” (FREIRE, 2002, p.29). 

Freire acreditava que a experiência democrática teria de ser vivida pelos 

operários e as outras classes populares, o que trazia como necessária uma vivência 

democrática dentro das empresas, dos sindicatos, dos clubes e de todas as instituições 

sociais. Esta seria a integração para o que Freire entendia por uma aprendizagem 

democrática, acompanhando o processo de desenvolvimento da indústria brasileira. 

A conscientização popular se dava por meio da cultura popular e estava 

vinculada ao desenvolvimento da indústria nacional. 

Como foi dito, esta sessão traz uma reflexão de como se deram as relações 

políticas e culturais no campo da educação para as camadas populares brasileiras da 

década de 1960, que vinham sofrendo com a colonização da cultura popular, inserida 

numa relação desigual de poder. O pensamento moderno ocidental se funda na ideia da 

existência de uma linha cartográfica que finda por produzir injustiças sociais e 

cognitivas. Em contrapartida, os Movimentos de cultura e educação popular no início da 

década de 1960, assumiram como finalidade educativa a necessidade de conhecer não 

somente para resistir, mas também para libertar o povo brasileiro (GERMANO, 2005) 

das amarras ideológicas que lhe foram histórica e culturalmente impostas. 

Todavia, ao contrário do cenário político no início do século XX, nas 

mobilizações educacionais inseridas no período tomado como nacional-reformista, 

predominaram os posicionamentos de esquerda, apesar de suas contradições, “acenando 
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com a possibilidade de ruptura com a ordem burguesa” (SAVIANI, 2007, p. 311) 

durante o governo de João Goulart (1961-1964). 

Em função disto, 

 

  
[...] a mobilização que toma vulto na primeira metade dos anos de 

1960 assume [...] a preocupação com a participação política das 

massas a partir da tomada de consciência da realidade brasileira. E a 

educação passa a ser vista como instrumento de conscientização. A 

expressão ‘educação popular’ assume, então, o sentido de uma 

educação do povo, pelo povo e para o povo, pretendendo-se superar o 

sentido anterior, criticado como sendo uma educação das elites, dos 

grupos dirigentes e dominantes, para o povo, visando a controlá-lo, 

manipulá-lo, ajustá-lo à ordem vigente (SAVIANI, 2007, p. 315). 

 

 

Desse modo, ao analisar as ações do Estado brasileiro de educação popular dos 

Movimentos de Cultura e Educação Popular nos anos iniciais da década de 1960, Osmar 

Fávero afirma: 

 

 
Esses Movimentos, nascidos todos no mesmo período, operam um 

salto qualitativo em relação às campanhas e mobilizações 

governamentais contra o analfabetismo de jovens e adultos ou de 

educação rural da década de 1950. São propostas, qualitativamente, 

diferentes das ações anteriores. E o que as fazia radicalmente 

diferentes das ações anteriores era o compromisso explicitamente 

assumido em favor das classes populares urbanas e rurais, assim 

como o fato de orientarem sua ação educativa para uma ação 

política (FÁVERO, 2006, p. 51, grifos nossos). 

 

 

Percebemos, com a orientação política das camadas populares, que a cultura 

também se constitui no processo de trocas entre o dominante e o subordinado. Desse 

modo, nas relações que se dão no contexto do imperialismo e do colonialismo, além da 

exploração econômica do povo, tinham imposto também seus modos de pensar, suas 

categorias, suas referências e seus valores (THOMPSON, 1998). 

Dessa maneira, podemos distinguir entre o que podemos chamar de sociedades 

metropolitanas e territórios coloniais. Enquanto as sociedades metropolitanas nos levam 

para o terreno das possibilidades de regulação/emancipação, os territórios coloniais são 

constituintes da dicotomia apropriação/violência. Essa dicotomia 

(metropolitano/colonial) situam o “outro lado da linha” abissal (o popular, ou o 

nacional-popular das nações periféricas) no terreno da inexistência.  



117 

 

Esta é uma característica do pensamento do tipo abissal (SANTOS, 2007). No 

campo do conhecimento, “o pensamento abissal consiste na concessão à ciência 

moderna do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso” (SANTOS, 

2007, p.3).  

O problemático é que as chamadas sociedades metropolitanas eram favoráveis à 

promoção de certa invisibilidade da cultura popular, enquanto conhecimento no campo 

da educação e passavam a ideia de que existiam somente enquanto um sistema de 

crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos. Daquela 

forma, a cultura popular estaria assentada invisivelmente do outro lado da linha global 

abissal, visto que a ciência moderna em consórcio com os interesses de grupos 

minoritários considerava inimaginável ou inaceitável aplicar-lhes qualquer distinção 

entre conhecimento verdadeiro ou falso. Nesse sentido, Santos (2007, p.7) esclarece: “O 

presente que vai sendo criado do outro lado da linha é tornado invisível ao ser 

reconceptualizado como o passado irreversível deste lado da linha”. Isto resulta na (in) 

compreensão da realidade, fatalmente com a supressão da cultura popular pelo 

pensamento hegemônico, ocorrendo uma invenção de passados para dar lugar a um 

futuro tipicamente único, homogêneo. 

A luta pela defesa da bandeira política anticolonialista na década de 1950-1960 

combateu este processo hegemônico que promovia invisibilidade das culturas 

populares, de modo que 

 
 

O outro lado da linha sublevou-se contra a exclusão radical à medida 

que os povos que haviam sido sujeitos ao paradigma da 

apropriação/violência se organizaram e reclamaram o direito à 

inclusão no paradigma da regulação/emancipação (SANTOS, 2007, p. 

10-11). 

 

 

Embalados por um ethos de redistribuição de recursos sociais, culturais, 

políticos e simbólicos, a reflexão sobre os movimentos de cultura e educação popular da 

década de 1960 sugere um contramovimento de resistência política ao pensamento 

abissal, tendo como postulado uma resistência epistemológica. Desse modo, a lógica da 

regulação/emancipação passou a ganhar força em detrimento da lógica da 

apropriação/violência.  
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A cultura e a educação dos anos 1960 foram veículos fundamentais para romper 

com o pensamento hegemônico colonialista. O estopim das lutas sociais em favor do 

reconhecimento de culturas populares foi portador de um sentimento de justiça 

cognitiva para conquista de autonomia e protagonismo social, contra a submissão e 

contra a subordinação cultural.  

Foi preciso reconhecer a cultura popular como autêntica e necessária para 

resistência ao imperialismo cultural e desconstrução da inferioridade do colonizado no 

plano simbólico da cultura popular, da educação e do conhecimento.  

Nessa linha de raciocínio, percebemos que nos Movimentos de Cultura e 

Educação Popular existentes, havia, em linhas gerais, um componente de romantismo 

político que assumia, para esses movimentos, o sentido de resistência à dominação de 

classe, ao domínio estrangeiro, ao imperialismo e à transplantação cultural. A cultura 

popular, nessa perspectiva, se configurava, portanto, como um instrumento de luta em 

favor da identidade nacional, mediante a valorização e o fortalecimento das raízes 

culturais do povo brasileiro em busca da construção de um futuro melhor, diferente do 

presente (GERMANO; SPINELLI; SILVA, 2006b). 

Para os dirigentes dos movimentos de cultura e educação popular da década de 

1960, o termo Educação deveria estar vinculado à cultura popular. Já o entendimento 

sobre o que seria a cultura popular perpassava a ideia de que havia nela uma potência 

transformadora. Dessa maneira, o vínculo entre educação popular e cultura popular era 

encarado por grupos considerados nacionalistas, progressistas e de esquerda como uma 

vontade de pôr em prática uma educação também transformadora.  

Essa transformação se conformaria com a transformação social e desalienação 

do povo com base na cultura popular inserida num processo de conscientização. Esta 

conscientização estava a serviço da resistência à dominação de classe, ao domínio 

estrangeiro e ao imperialismo norte-americano. Desta feita, havia uma afirmação da 

identidade brasileira, por meio da valorização e fortalecimento das raízes culturais do 

seu povo.  

Como adverte Canclini (2000), “o popular [...] se define [...] pelas estratégias 

instáveis, diversas, com que os próprios setores subalternos constroem suas posições” e 

também como os intelectuais e políticos levam à cena a cultura popular. 

De acordo com Thompson (1998), no jogo das relações politicas e sociais, a 

cultura constitui uma arena de elementos conflitivos, o que dificultaria a configuração 
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de um sistema sólido e homogêneo de atitudes, valores e significados. Desse modo, é 

contraditório pensar a cultura popular como algo que deve ser preservada de influências 

que não sejam do povo. Havia também a influência de outros conhecimentos, de outros 

interesses políticos.  

Corroborando a tese de dominação cultural desenvolvida por Thompson (1998), 

a visão dos dirigentes dos Movimentos de Cultura e Educação Popular no início da 

década de 1960 era de uma perceptível compreensão acerca das distorções da realidade 

impostas pela indústria cultural. Vejamos o ideário que circulava nestes Movimentos, a 

exemplo do que foi elaborado pela Campanha de Pé no Chão/RN para o Relatório 

aprovado em Sessão Plenária, no dia 19 de setembro de 1963, na cidade do Recife, por 

ocasião do I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular ao tratar da “Cultura 

Brasileira e Padrões Alienígenas”: 

 

 
A persistência da situação colonial não poderia, nos dias atuais, ter as 

mesmas características que possuía antes da nossa independência. Tal 

situação evolui dialeticamente com a História, assinalando conquistas 

gradativas do povo dominado, principalmente dentro do plano 

econômico (controle da exploração de riquezas naturais, controle da 

remessa de lucros, etc.). Isto, por outro lado, é contrabalanceado pelas 

diferentes formas que a dominação externa vai assumindo. Hoje se 

fala em termos de “alianças”, “cooperação” e “ajuda”, a fim de 

atenuar a relação de domínio em alguns setores, mas a todo custo 

procurando mantê-la. Ora, tal situação irá fatalmente refletir-se no 

plano cultural (BRASIL, 2009, p. 136) 

 

 

Ao defender o papel de uma cultura popular que já estava perdendo espaço 

social pelo sistema de valores da cultura imperialista norte-americana, esses 

Movimentos de cultura e educação popular assumiram uma outra posição. Para melhor 

entender, continuamos a relacionar a compreensão thompsiana de imperialismo cultural 

com a visão da “Comissão A” ao relatar naquele I Encontro: 

 

 
Certas atitudes de elementos do próprio povo são muitas vezes 

identificadas com atitudes burguesas, são na realidade distorções 

resultantes de imposição de uma cultura alienada e de valores 

totalmente estranhos às aspirações reais do povo, imposição esta que é 

feita através de toda uma rede de divulgação que serve aos interesses 

do imperialismo, do latifúndio e demais forças reacionárias. Dentro 

desta perspectiva é necessário que se desperte no povo a consciência 
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crítica que permita superar estas distorções culturais e criar formas 

autênticas de expressão (BRASIL, 2009, p. 286) 

 

 

Daí a necessidade levantada por Freire (2002) de associar os interesses da 

economia nacional a um projeto de alfabetização e conscientização popular, por meio da 

cultura popular. Portanto, a perspectiva emancipatória dos Movimentos de cultura e 

educação popular se configuraria na possibilidade dessa transição. 

Dessa maneira, todos esses Movimentos queriam erradicar não somente o 

analfabetismo, mas ir além, buscando uma educação popular voltada para a 

historicidade e a participação política nas questões de interesse popular. 

 Porém, assim como ocorreu no MCP/PE, no momento em que houve 

necessidade de se repensar as práticas pedagógicas da Campanha de Pé no Chão/RN, as 

forças armadas no poder, juntamente com setores reacionários da sociedade civil 

brasileira, com o intuito de conter essas mobilizações político-ideológicas voltadas para 

as classes populares, tomaram esses Movimentos de cultura e educação popular como 

uma iniciativa ameaçadora à ideologia da segurança nacional. 

 

4.7 CARTOGRAFIA SIMBÓLICA DOS MOVIMENTOS DE CULTURA E 

EDUCAÇÃO POPULAR DA DÉCADA DE 1960 

 

A cartografia simbólica é compreendida como estratégia metodológica em cuja 

abordagem é possível se fazer a tradução da realidade, permitindo-nos discorrer sobre o 

objeto de estudo, tendo a nossa subjetividade como operadora imaginativa para 

interpretar a realidade estudada, através de cartografias que consideramos como mapas. 

Reafirmamos que encontramos em Santos (2001) a possibilidade da 

instrumentalização de mapas/quadros para colaborar com a compreensão da realidade 

histórico-cultural em investigações nas ciências humanas e sociais e aqui a utilizamos 

para interpretação na área de educação popular. Sendo assim, assumimos que nesta 

investigação histórico-cultural são compreendidos como mapas o que Santos (2001) nos 

diz: 

 

 

Os mapas são distorções reguladas da realidade, distorções 

organizadas de territórios que criam ilusões credíveis de 
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correspondência. Imaginando a irrealidade de ilusões reais, 

convertemos correspondências ilusórias em orientação 

pragmática (SANTOS, 2001, p. 198). 

 

 

Salientamos, contudo, que estas características são operacionalizadas por meio 

de mecanismos determinados pelo cartógrafo/pesquisador, ou seja, por nós que também 

distorcemos de certo modo a realidade tornando-a determinável pelas variáveis da 

realidade a ser visualizada pelo leitor. No caso da pesquisa em pauta, as distorções 

foram provocadas no momento em que extraímos dos Movimentos de Cultura e 

Educação Popular da década de 1960 suas características para transformá-las em objeto 

de análise, traduzindo-as no tempo e no espaço. 

Sobre esta distorção, encontramos a justificação dessa necessidade 

cartográfica, quando observamos a história do 

 

 

[...] imperador que encomendou um mapa exacto do seu império. 

Insistiu que o mapa devia ser fiel até ao mínimo detalhe. Os melhores 

cartógrafos da época empenharam-se a fundo neste importante 

projecto. Ao fim de muitos trabalhos, conseguiram terminá-lo. 

Produziram um mapa de exactidão insuperável, pois que coincidia 

ponto por ponto com o império. Contudo, verificaram, com grande 

frustração, que o mapa não era muito prático, pois que era do tamanho 

do império (Borges 1974 apud Santos, 2001, p. 200). 

 

 

Nessa contraperspectiva, construímos quadros analítico-sintéticos, tidos por 

nós como mapas de uma cartografia simbólica, com a intenção de fazer com que estes, 

mesmo que distorçam a realidade daqueles Movimentos de Cultura e Educação Popular, 

sejam vistos como no exemplo acima, pois seria inviável representarmos todas as suas 

características em um trabalho como este. 

Vemos, assim, que de acordo com Santos (2001), a utilização dos 

mapas/quadros como cartografia simbólica é tida como uma forma de distorção da 

realidade, com o intuito de organizar uma visualização, facilitando a leitura e a 

explicação da mesma para que possamos analisá-la.  

Como dissemos, nesta pesquisa os quadros analítico-sintéticos por nós 

elaborados são como mapas, que também têm características constituintes dos mapas, 

tais como projeção, escala e simbologia.  Para que essa cartografia simbólica fosse 
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possível, retomamos esses conceitos desenvolvidos por Santos (2001) para demonstrar 

como as utilizamos para construir uma cartografia simbólica dos Movimentos de 

Cultura e Educação Popular da década de 1960: 

a) A escala, dependendo de seu grau, influencia na quantidade de detalhes do 

símbolo, apontando, também, a sua eficiência. É considerada a distância, no 

mapa, das representações e a correspondente distância da fração da realidade que 

pretende representar. A escala que utilizamos é convertida em palavras que 

representam ecologias em substituição de monoculturas e tem o intuito de 

possibilitar análise/síntese de recortes da realidade daqueles Movimentos; 

b) A projeção faz referência ao manuseio e armazenamento dos mapas. Todas as 

projeções distorcem a realidade na tentativa de realçar uma determinada 

característica da fração da realidade cartografada. Consiste no tipo de 

representação simbólica que o cartógrafo/pesquisador pretende privilegiar no seu 

trabalho. Os quadros analítico-sintéticos são a forma de distorção da realidade e a 

centralização do enfoque dessa representação a partir da sociologia das ausências 

é determinante para que possamos, sob a luz do pensamento de Boaventura de 

Sousa Santos, nos debruçar com mais flexibilidade analítica sobre este trabalho. 

Logo, nosso mapa se constitui em quadros, e neles se encontram as palavras-

chave, através das quais descrevemos sua relação com os Movimentos, para 

podermos traduzi-los; 

c) A simbolização é o mecanismo de distorção que se detém em um determinado 

significante (signo) para representar a realidade, possibilitando, assim, uma gama 

de elementos analíticos. Ou seja, é a capacidade de utilizar símbolos gráficos para 

assinalar características da fração da realidade que se pretende simbolizar. Esse 

mecanismo cartográfico possibilita ao cartógrafo pesquisador construir mapas 

para leitura escrita. Escolhemos usar a escrita como sinais gráficos visto que, o 

que representamos cartograficamente é a substituição de monoculturas por 

ecologias presentes no desenvolvimento desses Movimentos.  

 

Consideramos, pois, essa estratégia cartográfica como um procedimento 

metodológico que nos levou à tradução da realidade histórico-cultural daqueles 

Movimentos de Cultura e Educação Popular. Encontramos nas palavras-chave: 

ignorante, inferior, residual, local e improdutivo o símbolo dos referenciais metafóricos 
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da intenção educativa dos referidos Movimentos de Cultura e Educação Popular no 

início da década de 1960.  

Para a cartografia deste trabalho, levantamos fundamentalmente questões 

relacionadas com a construção de racionalidades voltadas para a luta contra a razão 

indolente, para a desconstrução da inferioridade no plano do colonizado promovida 

pelos Movimentos de Cultura e Educação Popular em tela e pela experiência das 40 

horas de Angicos/RN, portadores de características românticas do ideário nacional-

reformista preconizado pelos intelectuais e dirigentes desse Movimento. 

A seguir os apresentamos para que possamos ter uma visualização sistemática 

e panorâmica do ideário nacional-reformista em suas perspectivas românticas expressas 

na produção de novas racionalidades, ligadas à uma razão cosmopolita, em 

contraposição às advindas de uma razão indolente no seio destes Movimentos. 

Dessa forma, elaboramos cinco quadros analítico-sintéticos para a composição 

da cartografia simbólica dos Movimentos de Cultura e Educação Popular da época. 

É, portanto, nesta perspectiva crítica que a cartografia simbólica dos 

Movimentos de Cultura e Educação Popular da década de 1960, aqui traduzidos, será 

apresentada em cinco quadros analítico-sintéticos, conforme Quadro Sinóptico da 

Cartografia Simbólica a seguir: 

 

 
QUADROS ANALÍTICO-

SINTÉTICOS 
ECOLOGIAS PALAVRAS-CHAVE 

1 Ecologia dos Saberes Ignorante 

2 Ecologia dos Reconhecimentos Inferior 

3 Ecologia das Temporalidades Residual 

4 Ecologia das Trans-escalas Local 

5 Ecologia das Produtividades Improdutivo 

Quadro 2: Sinopse da cartografia simbólica  

Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 

 

Portanto, as palavras-chave são, aqui, tidas como indicadoras dos sentidos para 

a compreensão da presença da ideologia nacional-reformista de cunho político-

romântico consignada naqueles movimentos de cultura e educação popular. Estes 

indicadores são tomados pelas palavras-chave, que foram escolhidos para a constatação 

de nossa hipótese de pesquisa, a saber: a produção de novas racionalidades, ligadas à 

uma razão cosmopolita, em contraposição às advindas de uma razão indolente. 
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Empreender uma análise sobre como se deu a conscientização popular 

permeada pelo pensamento nacional-reformista de Paulo Freire, tendo como 

metodologia o trabalho de tradução dos movimentos de cultura e educação popular, em 

especial o MCP/PE, a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN, o 

CPC/UNE, o MEB/CNBB e a experiência das 40 Horas de Esperança de Angicos/RN. 

Desenvolvemos cinco quadros cartográficos, nas próximas páginas: 
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ECOLOGIA DOS SABERES 

PALAVRA-CHAVE 

IGNORANTE 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

Os espaços de saberes desses movimentos de cultura e educação popular, eram tidos como 

territórios de disputa epistemológica contra o outro lado da linha abissal e sua monocultura do 

saber e do rigor científico. O pensamento do Norte, como assim veio a ser chamado, havia tido 

o cuidado em assegurar uma interpretação e compreensão da realidade de modo que tornasse 

invisíveis os sujeitos sociais do outro lado da linha, ao Sul. O povo, atendido por aquela 

educação, cada um dos movimentos com suas predominâncias, participaram de programas 

culturais, sintetizaram/traduziram uma epistemologia de diversas matizes teóricas, que davam 

visibilidade aos saberes populares por meio de métodos e técnicas que abriam um espaço de 

diálogo com os saberes populares. Aqueles saberes, em interação com o pensamento de 

vanguardas intelectuais, criavam a perspectiva de superar o analfabetismo e reduzir os desníveis 

regionais e culturais, que relegavam as camadas populares das regiões mais atrasadas à condição 

de inferioridade cognitiva, saindo também da condição de ignorantes ou ingênuos para a 

condição de sujeitos pensantes e conscientes dos limites e possibilidades de seus espaços-

tempos, algo que os programas oficiais de combate ao analfabetismo, das décadas de 

1920/1950, não haviam logrado resolver. 

Quadro 3:  Quadro analítico-sintético da ecologia de saberes. 

Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 
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ECOLOGIA DOS RECONHECIMENTOS 

PALAVRA-CHAVE 

INFERIOR 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

Os movimentos de cultura e educação popular em estudo combateram a monocultura da 

naturalização das diferenças, que produziam a representação do inferior. O sentimento de 

inferioridade das classes populares, grande parte do meio rural do Nordeste brasileiro e de 

outras regiões atrasadas, teve a oportunidade de reavivar suas tradições por meio da promoção 

de sua própria cultura e despertaram um sentido de empoderamento que advinha da 

autodescoberta de que eram seres humanos capazes de saciar sua “fome da cabeça”, como disse, 

significativamente, um alfabetizado das 40 horas de Angicos. Isto só aconteceu porque os 

políticos e dirigentes daqueles movimentos assumiram compromisso com a correção das 

injustiças cognitivas e sociais que nunca havia saído das promessas oficiais. Eles dispuseram em 

seus movimentos, cada um com suas peculiaridades, de espaços do saber que aliavam cultura 

popular e educação integral. Esse movimento valorizou os sujeitos de cultura popular, de modo 

que o povo pôde transitar, em suas consciências, do patamar de ingenuidade intransitiva para a 

transitividade de uma consciência crítica da realidade brasileira, como diria Paulo Freire. 

Quadro 4:  Quadro analítico-sintético da ecologia dos reconhecimentos. 

Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 
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ECOLOGIA TEMPORALIDADES 

PALAVRA-CHAVE 

RESIDUAL 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 

A monocultura do tempo linear foi enfrentada pela ecologia das temporalidades, na luta pela 

superação da representação que se fazia das temporalidades dos povos do Sul, consideradas 

residuais. As relações transfronteiriças demarcam linhas abissais com códigos temporais, 

epistemológicos e cognitivos, que tem a função cínica/deliberada de separar mundos-da-vida, 

seus conjuntos de saberes e crenças e seus códigos temporais para impor a representação de um 

tempo unilinear, contínuo e homogêneo. O pensamento de matiz política do romantismo que os 

intelectuais e dirigentes dos movimentos de cultura e educação popular compartilhavam com a 

cultura popular, além do vínculo com a orientação política do pensamento nacional-reformista 

representado por lideranças partidárias daqueles movimentos, realizaram uma ecologia das 

temporalidades, ao passo que enfrentaram a monocultura do tempo linear, com a força da 

reinvenção da tradição popular. O código temporal originário da razão indolente com sua noção 

de tempo linear, trazia o sentimento de residualidade para as classes populares do Nordeste 

brasileiro, legitimando uma noção de progresso capitalista vindo de fora, dos centros 

desenvolvidos das metrópoles, que traziam uma modernidade pré-fabricada, pronta para ser 

consumida passivamente. Assim, o desenvolvimento dos países e regiões atrasados viriam de 

fora, achatando o tempo presente dos “subdesenvolvidos”, com subordinação das tradições 

populares e esticamento do futuro ao rumo do infinito, com a promessa de o progresso chegar às 

suas vidas num futuro qualquer. Este alongamento temporal fazia com que suas temporalidades 

próprias, subordinassem seus valores aos valores impostos de fora pela adesão ao consumo das 

mercadorias cultural vinda das metrópoles. A reação a essa imposição se deu pela força 

traduzida no romantismo político que trazia as tradições do passado para o presente e dava uma 

perspectiva de futuro diferente do presente às classes populares da época na medida que contraía 

o presente e expandia as possibilidades emancipatórias no futuro. 

 

Quadro 5:  Quadro analítico-sintético da ecologia das temporalidades. 

Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 
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ECOLOGIA DAS TRANS-ESCALAS 

PALAVRA-CHAVE 

LOCAL 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 

A ecologia da trans-escalas foi realizada pelos movimentos de cultura e educação popular da 

década de 1960 no Nordeste brasileiro, resultado da superação da monocultura da escala 

dominante. Tem vínculo estreito com as relações transfronteiriças, pois essa é uma monocultura 

que se utiliza das linhas abissais para invalidar o que é considerado local, o que demandou um 

processo de deslocalização da cultura popular dos movimentos em estudo, visto que os 

interesses do povo ganharam visibilidade a partir do apoio de entidades locais (municípios), 

regionais (políticas públicas voltadas para a região Nordeste brasileiro) e nacionais (convênios 

com o governo federal deslocando a relação desigual entre a cultura popular e a cultura erudita 

de matiz ocidental (do Norte). Ao contrapor a arte popular e a arte revolucionária aos estilos 

artísticos da indústria cultural ocidental (principalmente norte-americana), assim como, ao 

contrapor os saberes das tradições populares, suas crenças, seus mitos, seus ritos, músicas e 

danças, seus valores éticos, seus estilos de produção (a “virada da palha”, como exemplo) aos 

saberes da ciência e da arte modernas (sem rejeitá-los em bloco, uma vez que muitos 

intelectuais dos movimentos tinham formação científica, literária e artística que se referendava 

na cultura ocidental, do Norte), os movimentos extrapolaram os limites de sua localidade para 

uma escala regional, nacional e global, emancipando-se em um processo de deslocalização. 

Ocorreu, dessa maneira, um processo de rompimento com a dominação econômica e cultural 

imperialista, na linguagem de combate da época, principalmente norte-americana, mas ocidental 

em seu conjunto. A visibilidade que a cultura popular ganhou naquelas experiências é tamanha 

que se tornou objeto de reflexão para diversos estudiosos do tema pelo mundo e seu significado 

circula como resistência ao seu descrédito, provocado pelo outro lado da linha, o Norte. O 

pensamento de matiz nacional e reformista destaca a relevância desta ecologia, ao passo que 

defende o desenvolvimento econômico e cultural partindo do local para o plano geral da nação 

brasileira. Todos esses movimentos e experiências de cultura e educação popular combateram 

essa monocultura devido à ênfase que políticos e dirigentes deram à questão da subordinação 

nacional frente ao imperialismo norte-americano.  

Quadro 6:  Quadro analítico-sintético da ecologia das temporalidades. 

Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 
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ECOLOGIA PRODUTIVIDADES 

PALAVRA-CHAVE 

IMPRODUTIVO 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 

A noção hegemônica de progresso da monocultura dos critérios de produtividade capitalista 

trazia invisibilidade ao povo trabalhador do campo e das cidades ao passo que os consideravam 

improdutivos frente ao progresso tecnológico já em estágio avançado na escala global. A 

ecologia das produtividades realizada por aqueles movimentos, no entanto, valorizou e 

recuperou credibilidade dos sistemas de produção locais do povo de vida simples que a 

ortodoxia capitalista descredibilizou e ocultou por muito tempo. A visibilidade das iniciativas de 

produtividades contra-hegemônicas, levadas a cabo por grupos sociais marginalizados do Sul 

global sofreu bastante por não ter semelhança com os objetivos de distribuição que sustentavam 

o capitalismo global vindo do Norte, a exemplo da defesa que os movimentos faziam da 

reforma agrária, contrapondo-a à proposta de “revolução verde” vinda dos círculos dominantes 

das classes dirigentes do Estados Unidos, a qual estimulava a emergência de uma classe média 

moderna no meio rural dos países subdesenvolvidos, sem romper com a herança de 

concentração de propriedade da terra em mãos dos latifundiários. Essa produtividade alternativa 

da agricultura e pecuária tradicionais do povo do campo, dos trabalhadores rurais, incluiu em 

seus princípios e objetivos a participação democrática do povo, com sustentabilidade ambiental, 

equidade social, racial, étnica e cultural. Assim, seria possível integrar as técnicas e saberes da 

tradição popular, dos seus métodos de cultivo e manejo da natureza, com a ciência e a técnica 

moderna, que a alfabetização e a educação integral, permitiram ao povo apropriar sem renunciar 

à sua cultura nem alienar suas propriedades e sua força de trabalho.  O povo começou, assim, o 

trânsito da condição de improdutivo frente ao sistema capitalista global, para a de produtivo 

frente aos seus espaços produtivos. Como vimos, movimentos de cultura e educação popular 

orientaram a organização produtiva das classes subalternas em sindicatos e fomentando a mão-

de-obra cooperativista. Nesse sentido, possibilitaram mobilidade e uma maior autonomia à 

população carente de conhecimentos técnicos e político-organizacionais numa perspectiva de 

produção que incluía o progresso social contra o capital monopolizador.  

Quadro 7:  Quadro analítico-sintético da ecologia das produtividades. 

Fonte: Criação de Itamar Nobre, adaptada pelo autor em 2015. 

 

 

Em síntese, as ecologias que acabamos de trazer para os mapas cartográficos deu 

visibilidade ao confronto e busca de superação concreta a essa concepção de totalidade 

e à razão metonímica que a sustenta. O povo foi educado para procurar reconquistar, 

tomar o controle e tornar presente o que estava ausente em suas vidas, baseados em 

princípios de cooperação e solidariedade de classe. 
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RESISTÊNCIA DESFEITA 

 

Os movimentos de cultura e educação popular ocorridos na década de 1960, 

especialmente na região Nordeste, representaram para a história da educação popular 

um salto qualitativo no que se refere à desconstrução de ausências, produzidas 

ativamente pela razão indolente, não somente no que tange à cultura popular, mas 

sobretudo no que diz respeito às carências de reconhecimento e educação formal das 

classes populares  

O povo nordestino, prioritariamente do meio rural, passou a vivenciar as suas 

culturas como base não somente para alfabetização, mas também para o alcance de sua 

integridade humana e emancipação política, cultural e social. 

Esses movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 realizaram 

uma ecologia de saberes, de modo que enfrentaram a monocultura do saber, produzida 

pela razão indolente e endossada pelo imperialismo cultural da época. Esse 

enfrentamento se deu com a desconstrução da ideia de que o povo era ignorante, no 

enfrentamento da violência epistêmica sofrida, na medida que a sua própria cultura 

passou a ganhar mais credibilidade para gerar uma compreensão crítica da realidade 

brasileira por meio da valorização do seu eminente processo educativo. 

A cultura popular e, em especial, os sujeitos das classes populares deixaram de 

ser considerados inferiores e passaram a ser reconhecidos como sujeitos incluídos num 

projeto de desenvolvimento nacional, nos termos dos intelectuais dos movimentos 

populares da época, de dentro para fora, no qual o Brasil iria enfrentar, pela via 

democrática, a fase de transição de ser colonial para ser nacional. Portanto, o 

reconhecimento da relevância das classes populares se deu para que a nação pudesse 

rever e superar a violência cognitiva imposta pelos valores pautados na cultura 

hegemônica produzida pelos intelectuais do Norte. 

Portanto, a partir da interferência de dirigentes intelectuais e políticos alinhados 

com o pensamento progressista de esquerda (trabalhista, socialista, comunista, católico, 

protestante, sindical, afro-brasileiro e outros), houve, pela primeira vez na história da 

educação popular brasileira, a possibilidade de que adultos das classes populares 

analfabetos tivessem as condições oferecidas pelo Estado brasileiro para se 

alfabetizarem fora da faixa etária de escolarização. Processo esse de alfabetização que, 

por respeitar suas culturas, respeitava ao mesmo tempo seus códigos temporais e ritmos 
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de vida, contribuindo para que assumissem a condições de sujeitos, autores de sua 

própria história. 

 Defendemos a tese de que os movimentos de cultura e educação popular da 

década de 1960 traduziram-se em uma resistência ao pensamento hegemônico, vindo do 

Norte, que reservava para a cultura popular um espaço de desprestígio e de falta de 

credibilidade epistêmica, ao passo que reduzia seus sujeitos, o povo, e seus saberes, à 

condição de ignorantes. 

 As classes populares do Nordeste brasileiro na década de 1960 sofriam não 

somente com o analfabetismo, mas sobretudo com as péssimas condições materiais e 

espirituais de vida, o que os colocava em uma relação de inferioridade com outras 

classes sociais e outras regiões do Brasil. “Pobres”, “analfabetos”, “ignorantes”, eram 

apresentados como “peso morto” que a nação carregava, dependentes do 

assistencialismo do governo federal nos momentos de secas e crises, o que motivou o 

protesto do eminente artista nordestino Luiz Gonzaga, que enalteceu iniciativas como a 

da construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, recusando as esmolas dos 

políticos e das classes dirigentes do Sudeste “desenvolvido”. 

 Esses movimentos desconstruíram a inferioridade do povo, no plano simbólico, 

ao passo que deram visibilidade a um corpo de conhecimentos popular imbricado com 

conhecimentos científicos e filosóficos que incluíam em seus pressupostos valores 

éticos e sociais que antes não haviam sido trazidos para a educação popular. 

 Essa categoria de educação levou em consideração os modos de viver e ver o 

mundo do povo para, a partir daí, possibilitar o trânsito de suas consciências para uma 

compreensão melhor e mais crítica da realidade que vivenciavam neste recorte de 

pesquisa. 

 Ao passo que avançavam em termos da conscientização da realidade brasileira, 

em especial da nordestina, conseguiam modificar suas participações sociais e políticas e 

se organizaram coletivamente em espaços dialogais e instrumentalizaram seus modos de 

produção, melhorando suas condições técnicas e políticas para o trabalho no campo e na 

cidade. Isto promoveu uma maior articulação das categorias de trabalho em sindicatos e 

cooperativas. Desse modo, o povo teve condições para melhorar a qualidade de sua 

participação democrática. 

 Acreditamos que a fundamentação teórica assente neste trabalho deu 

visibilidade a toda uma reflexão a respeito do que oprime e o que emancipa o homem 
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simples. Além do mais, fez emergir toda uma instrumentalização desta classe social 

para sua ascensão de ser preso à perspectiva colonial para ser libertado em função de 

uma perspectiva de inclusão nacional.  

 Nossos achados de pesquisa, representaram para este trabalho a possibilidade 

de se reintroduzir a ideia de esperança de se produzir uma nova universalidade, baseada 

numa razão cosmopolita, antagônica à cultura hegemônica ocidental. Estes achados 

fizeram com que tivéssemos uma compreensão de como seria possível fazer uma classe 

social acreditar em sua própria cultura e, a partir dela, interferir em sua realidade social 

com consciência política e investimento na participação comunitária. 

Os movimentos de cultura e educação popular da década de 1960 inauguraram 

um novo universalismo e novas racionalidades, cristalizadas numa síntese de saberes, 

quer fosse na prática de diálogos entre saberes daqueles espaços-tempos, na inter-

relação de culturas, reconhecendo-se as diversidades numa perspectiva multiculturalista,  

no combate à opressão, inaugurado pelo romantismo político de reinventar a esperança 

de um futuro melhor com o apoio da cultura originária das camadas populares 

brasileiras. 

A tradução desses movimentos de cultura e educação popular sintetizou o 

ideário do período e suas repercussões se deram como uma resistência ao colonialismo 

da cultura brasileira, como vimos na cartografia. Esse período é lembrado por ter 

deixado um legado para os estudos sobre cultura e educação popular, inspirando novas 

propostas de intervenção na realidade por meio do incentivo ao empoderamento do 

povo como sujeito no empreendimento intersubjetivo de fazer história.  

A resistência ao colonialismo da cultura estudada neste trabalho circula no 

mundo de hoje e sugerem que haja um movimento de democratização da cultura e, a 

partir daí, mais justiça cognitiva no mundo. Este movimento põe em questão a ciência e 

o conhecimento da modernidade, suas concepções universais e racionalidades próprias 

e, por isso, busca compreender os modos de produção de determinadas ausências. 

Foram, assim, fomentando possibilidades emancipatórias construídas no 

interior da cultura popular que não somente representavam resistência ao colonialismo 

da cultura, mas, sobretudo a identidade de um extrato social carente do gozo da 

cidadania, como dava oportunidade de uma maior participação na busca de soluções 

para o seu tempo. Valorizava ao mesmo tempo a conscientização da historicidade do 

povo do Nordeste brasileiro e esperança na superação da carência infraestrutural que 
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sofria sua região, por meio de sua integração rumo ao emergente papel nacional no 

avanço daquela fase de desenvolvimento da economia nacional. 

No período de protagonismo daqueles movimentos, o colonialismo e o 

imperialismo, que tentaram instituir um sistema intelectual e cultural, referenciado no 

universalismo europeu, estavam perdendo hegemonia sobre os países periféricos, ao 

passo que as ecologias implementadas pelos movimentos combateram frontalmente a 

exclusão da possibilidade de haver um diálogo entre a cultura popular e outros saberes. 

Estabelecida uma relação desigual e dicotômica no mundo, a resistência ao 

colonialismo da cultura produzida nos Movimentos de Cultura e Educação popular 

deram ressonância e plasticidade a uma polifonia que ansiava pela emancipação de um 

saber popularmente construído. A cultura popular e o povo nordestino, que antes dos 

movimentos estavam relegados a um segundo ou terceiro plano de importância no 

cenário social e político nacional, a partir da década de 1960 passaram a ser também 

coadjuvantes e sujeitos na construção de um cenário emancipatório emergente. 

Considerada como saber periférico, a cultura popular penetrou o campo da 

educação popular e estabeleceu, filosófica e politicamente, toda uma proposta educativa 

que visava acabar com o analfabetismo no Brasil ao mesmo tempo que inseria os 

valores e práticas culturais daquele extrato social no cotidiano da cidade e do campo, 

extrapolando os muros da escola que costumamos representar imageticamente, 

valorizando a participação política de cada indivíduo. 

A resistência ao colonialismo da cultura destes movimentos nutriram a ideia da 

produção alternativa de uma ciência de emancipação social que traz em seu bojo um 

modelo diferente de racionalidade e são compreendidos enquanto legados culturais 

contra-hegemônicos apresentados pela representação de aspectos ligados ao sentimento 

de romper com o paradigma dominante e propor um mundo melhor, mais justo, 

sentimento este que historicamente foi forjado como ausente pelo paradigma dominante 

e suas “razões indolentes”. 

O trabalho assumiu o termo pós-modernismo de oposição para ampliar o 

conceito de pós-moderno e pós-modernidade, somando àquela dimensão epistemológica 

uma dimensão também social e política. As racionalidades produzidas pelo paradigma 

científico moderno demandam esforços na direção de um movimento de vocação 

transdisciplinar que se caracteriza pelas demandas epistemológicas trazidas pelo 

próprio paradigma dominante. Somente assim as condições sociais e os contextos 
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culturais passarão a ter uma maior relevância para os modelos científicos considerados 

pós-modernos. 

Foi preciso romper com as dicotomias e viabilizar o diálogo entre sociedade e 

cultura, entre o que se considera científico e o senso comum das camadas populares e, 

claro, como fazer uso disso em favor da emancipação social das camadas populares 

carentes de cultura e educação através do rompimento de antigas/atuais dicotomias. 

Para que este projeto educativo tomasse plasticidade, foi observada a influência 

do pensamento de Paulo Freire em uma tessitura de saberes que recebeu influência do 

romantismo político quando buscou a valorização do popular, dos costumes 

tradicionais, emergindo assim uma nova relação entre os saberes populares e os da 

cultura ocidental. 

 A partir do popular e do local, os movimentos de cultura e educação popular da 

década de 1960, superaram as barreiras da invisibilidade e se alçaram ao plano da 

história global, ao começarem a se tornar protagonistas de sua própria história, até que 

seus sonhos fossem soterrados pela tragédia de 1964. 

 

 

 

 



136 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995. 

 

 

AMMANN, Safira; GUERRA, Marcos José de Castro; SANTANA,  Otto Euphásio de 

(Orgs.). Dom Eugênio Sales em Natal: fé e política. Natal, RN: EDUFRN, 2015. 

 

 

AZEVÊDO, Alessandro Augusto. Educação popular: vicissitudes de uma proposta 

político pedagógica. In: Movimentos Sociais, educação popular e escola: a favor da 

diversidade. Fortaleza: Editora da UFC, 2003, p. 176-184.  

 

 

BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart. Rio de Janeiro: Revan; Brasília, DF: 

Ed. UnB, 2001.  

 

 

BEISIEGEL, Celso de Rui. Em campo aberto: escritos sobre a educação e a cultura 

popular. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

 

______. Estado e educação popular; um estudo sobre a educação de adultos. São Paulo: 

Pioneira, 1974. 

 

 

______. Paulo Freire: elementos para a discussão do tema: Pedagogia e antipedagogia. 

In: Educação & Sociedade. Campinas/SP: CEDES, ano 1. n. 3. maio, p. 37 - 46, 1979,. 

 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. Primeiro Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular. 

Brasília, DF: UNESCO, 2009. 

 

 

______. Relatório Final do Seminário Regional de Educação de Adultos, preparatório 

para o II Congresso Nacional. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS, 2., 1958, Rio de Janeiro, 1958, Anais... Rio de Janeiro. Anais... Rio de 

Janeiro: MEC, 1958. (mimeografado) 

 

 

______. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

Anteprojeto do Regimento Interno – I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura 

Popular. Recife/PE, 1963. 

 

 

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2000. 

 

 



137 

 

CESA, Cláudio. Romantismo político. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; 

PASQUINO, G. Dicionário de Política. Tradução: João Ferreira, 2 ed. Carmem C. et 

al. Brasília: UnB, 1986. 

 

 

COELHO, Germano; ROSAS, Paulo (Org.). Paulo Freire: educação e transformação 

social. Recife: Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas/Editora Universitária, 2002. 

 

 

CORTEZ, Margarida de Jesus. A prática pedagógica da Campanha “De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler”. In: Colóquio Internacional Paulo Freire, 5., 2005, Recife. 

Anais... Recife: Instituto Paulo Freire, 2005a. p. 1-19. 

 

 

______. Memórias da campanha “de pé no chão também se aprende a ler”: 

reflexões sobre a prática pedagógica de ontem e de hoje. Natal: EDUFRN, 2005b. 

 

 

COSTA, Lúcia de Fátima Vieira da. Conhecimento proibido: a educação popular na 

visão dos guardiães da ordem. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal/RN, 2004. 

 

 

CUNHA, L. A.; GÓES, M. de. O golpe na educação. 8.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1994. 

 

 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOÃO GOULART NA SEDE DA REVISTA “O 

CRUZEIRO”, em 26.12.1962, In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de 

Janeiro: INEP/MEC, 34 (89); p. 3-7, jan./mar., 1963. 

 

 

FÁVERO, Osmar. Cultura popular, educação popular: memórias dos anos 60. Rio de 

Janeiro: Graal, 1983. 

 

 

______. Uma pedagogia da participação popular. Campinas: Autores Associados, 

2006. 

 

 

FREIRE, Ana Maria Araújo. Paulo Freire: uma história de vida. Indaiatuba: Vila das 

Letras, 2006. 

 

 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação, uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Centauro, 2001. 

 

 



138 

 

______. Educação e atualidade brasileira. José Eutáqui Romão (Org.). 2 ed. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

______. Educação e Poder: introdução à pedagogia do conflito. São Paulo: Cortez, 

1980. 

 

 

GERMANO, José Willington. Afinidades românticas da educação popular. In: XI 

Encontro de Cientistas Sociais, 2004, Aracaju. Anais... (Paper apresentado no XI 

CISO), Aracaju, 2004c. 

 

 

______. Globalização alternativa, políticas emancipatórias e solidariedade. In: 

CASTRO, Janete lima de et al (Orgs.). Política e gestão em saúde. Natal, /editora 

Observatório/RH NESC/UFRN, 2006a. (texto revisto e ampliado do original) 

 

 

______. Lendo e Aprendendo: a Campanha de Pé no Chão. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1982. 

 

 

______. Resistência desfeita: educação, cultura popular, reforma social. In: Libânia 

Nacif Savier; Marta Maria Chagas de Carvalho; Ana Waleska Mendonça; Jorge Luiz da 

Cunha. (Org.). Escolas, Culturas e Saberes. Rio de Janeiro/RJ: Fundação Getúlio 

Vargas, 2005. 

 

 

______; SPINELLI, Pablo Cruz; SILVA, T. C. da. Conhecer para libertar: nostalgia 

romântica e educação popular. In: VI Congresso Luso-Brasileiro de História da 

Educação, 2006, Uberlândia. Anais do VI Congresso Luso-Brasileiro de História da 

Educação. Uberlândia/MG : EDUFU, 2006. p. 4309-4315. 

 

 

GILES, Thomas Ransom. Filosofia da educação. São Paulo: EPU, 1983. 

 

 

GÓES, Moacyr de. De Pé no Chão Também se Aprende a Ler (1961-1964): uma 

escola democrática. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1980. 

 

 

______. Dois livros de Djalma Maranhão no exílio. Natal: Sebo Vermelho, 2000. 

 

 

LIMA, José Gllauco Smith Avelino de. “Currículo encarnado”: (Cartografia simbólica e 

afinidades pós-coloniais). 2014. 134 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Educação. Programa de Pós-graduação em 

Educação. 2014. 

 



139 

 

 

LINDOSO, José Antonio Spinelli. Getúlio Vargas e a oligarquia potiguar: 1930-35. 

Natal, RN: EDUFRN, 1996. 

 

 

MEB (1961). Documentos de Roma. Rio de Janeiro: MEB, 1963, mimeo. 

 

 

______ (1965). Fundamentação do programa para 1965 – 1.ª parte: Estudos Sociais, 1.1 

Cultura. Rio de Janeiro: MEB, mimeo. 

 

 

MEMORIAL DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR DE PERNAMBUCO. 

Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1986. (Coleção Recife, v. 49) 

 

 

NOBRE, Itamar de Morais. A fotografia como narrativa visual. 2003.  145f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais)-Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2003. 

 

 

______. Revelando os modos de vida da Ponta do Tubarão. 2005. 274f. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais)- Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais-

Universidade Federal  do Reio Grande do Norte, Natal, 2005. 

 

 

PAIVA, Marlúcia; GERMANO, José Willington. Experiências em educação popular no 

Rio Grande do Norte: 1958-1964. Diário de Natal, Natal, p. 8-16, 16 maio 2005. 

 

 

PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de adultos: contribuição à 

história da educação brasileira. São Paulo: Edições Loyola, 1973. 

 

 

______. Paulo Freire e o Nacionalismo-Desenvolvimentista. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 1980. 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE. 

Cultura Popular e Pé no Chão: Comunicação ao I Encontro de Alfabetização e 

Cultura Popular. Recife/PE, 1963. 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Livro de leitura 

de pé no chão também se aprende a ler. Natal, 1963. 

 

 



140 

 

RODRIGUES, Luiz Dias. Como se conceitua a educação popular? In: Melo Neto, José 

Francisco de; SCOGUGLIA, Afonso Celso C. (Orgs.). Educação popular: outros 

caminhos. João Pessoa: Editora UFPB, 1999. 

 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 

3. ed. São Paulo: Cortez, 2010b. 

 

 

______. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma ecologia de 

saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, Outubro 2007: 3-46. 

 

 

______. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

 

______. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2010a. 

 

 

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2007. 

 

 

SILVA, Lenina Lopes Soares. Lembranças de alunos, imagens de professores: 

narrativas e diálogos sobre formação médica. 2006. 185f. Dissertação de Mestrado em 

Ciências Sociais. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2006. 

 

 

SILVA, Maria da Guia de Sousa. Djalma Maranhão ou semeador de utopias de 

transformação social. Natal, 1999. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 

1999. 

 

 

SPINELLI, Pablo Cruz. O livro de leitura da Campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler/RN: um estudo dos pressupostos histórico-culturais. 2010. 145f. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Natal/RN, 2010. 

 

 

______; GERMANO, José Willington. Cartografia Simbólica: Movimento de Cultura 

Popular/PE e Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN. In: VII 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação: cultura escolar, migrações e 

cidadania, 2008, Porto/Portugal. VII Congresso Luso-Brasileiro de História da 

Educação: cultura escolar, migrações e cidadania, 2008. 

 

 



141 

 

TERRA, Antonia; FERNANDES, Calazans. 40 horas de esperança – O método Paulo 

Freire: política e pedagogia na experiência de Angicos. São Paulo: Ática, 1994. 

 

 

THOMPSON, E. P. Costumes em comum. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. 

 

 

TOLEDO, Caio Navarro. 50 anos de fundação do ISEB. Revista Espaço Acadêmico – 

nº 50 – julho/2005 – mensal. Disponível em: 

<http://www.espacoacademico.com.br/050/50ctoledo.htm>. Acesso em: 6 ago. 2009. 

 

 

TOSCANO, Geovânia da Silva. Extensão universitária e formação cidadã: a UFRN e 

a UFBA em ação. 2006. 380f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais)- Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais-Universidade Federal  do Rio Grande do Norte, Natal, 

2006. 

 

 

VAZ, Henrique de Lima, S.J., (1961). Ideologias contemporâneas. Transcrição das 

aulas do curso realizado durante o 1.º Seminário Nacional de Estudos da JUC. Santos, 

10 a 28de fevereiro de 1961, s.n.t., pag. irreg., mimeo. 

 

 

______., (1962). Uma reflexão sobre a ação e a ideologia. Transcrição de exposição 

oral no Encontro de fundação da AP. Belo Horizonte, junho de 1962, s.n.t., mimeo. 

 

 

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Educar para transformar: educação popular, Igreja 

Católica e política no Movimento de Educação de Base. Petrópolis: Vozes, 1984. 

 

 

ZUIN, Antônio Álvaro Soares. A pedagogia do oprimido em tempos de industrialização 

da cultura. Revista brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 76, n 182/183, p. 

171-199, jan./ago. 1995. 

http://www.espacoacademico.com.br/050/50ctoledo.htm

