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RESUMO 

 

 

 Este trabalho é um estudo sobre os pressupostos históricos e culturais 
inseridos nos conteúdos de alfabetização da Campanha de Pé no Chão Também se 
Aprende a Ler, Movimento de cultura e educação popular, desenvolvido no Estado 
do Rio Grande do Norte no período de 1961 a 1964. A hipótese é a da existência de 
um ideário romântico-político que permeava uma concepção nacional-
desenvolvimentista presente em seu instrumento didático-pedagógico de 
alfabetização, o Livro de Leitura De Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN 
(1963). Objetiva compreender como se deu a conscientização popular marcada 
pelas concepções de cultura e educação popular em suas relações sociais, culturais 
e ideológicas. Analisa o objeto de estudo por meio da cartografia simbólica, 
procedimento metodológico que tem como princípio retirar de uma fonte antecedente 
significados implícitos, passíveis de descobertas de novas realidades, articulando as 
palavras-chave daquele documento ao ideário que circulava na Campanha de Pé no 
Chão Também se Aprende a Ler/RN. Como resultados, a pesquisa mostrou que, 
considerando os pressupostos histórico-culturais do pensamento nacional 
desenvolvimentista presente no Livro de Leitura estudado, as condições do contexto 
político-cultural e de avanço da indústria nacional brasileira no início da década de 
1960, admitia um processo de integração social prodigalizado pela alfabetização 
popular na Campanha de Pé no Chão/RN, junto com a possibilidade de transição da 
consciência popular, numa perspectiva romântico-política da cultura e educação 
popular. 

 

Palavras-chave: Cultura Popular. Livro de Leitura. Consciência Popular. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is about the historical and cultural assumptions inserted in the 
contents of literacy of the Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, a 
movement of culture and popular education, developed in the State of Rio Grande do 
Norte in the period between 1961 and 1964.  The hypothesis is the one of the 
existence of a romantic-political ideology which permeated a national 
developmentalist conception sited in its didactic-pedagogic instrument of literacy, the 
Book of Lecture of De Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN (1963). It has the 
aim to understand how the popular critical consciousness marked by conceptions of 
culture and popular education in its social, cultural and ideological  relations, 
happened. Analyses the object of study by the symbolical cartography, 
methodological procedures which have as principles to retire from an antecedent 
source implicit meanings that can discover new realities, articulating the keywords of 
that document to the ideology that surrounded the Campanha de Pé no Chão 
Também se Aprende a Ler /RN. As results, the research showed that, considering 
the historical-cultural assumptions of the national developmentalist thought sited in 
the studied Book of Lecture, the conditions of the political-cultural context and of the 
advance of the Brazilian national industry on the beginning of the 1960th , admitted a 
process of social integration lavished by the popular literacy on the Campanha de Pé 
no Chão/RN, linked with the possibility of transition of the popular conscience, in a 
romantic-political perspective of the culture and the popular education. 

 

Keywords: Popular Culture. Book of Lecture. Popular conscience. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 No final da década de 1950 e nos anos iniciais da década de 1960, 

ocorreram movimentos sociais de cultura popular que marcaram presença no âmbito 

educacional brasileiro; entre esses se encontram: 

 

a) O Movimento de Cultura Popular de Pernambuco1 (MCP/PE) que foi criado em 

maio de 1960 e manteve seu funcionamento até o golpe civil-militar de 1964. 

Nesse período Miguel Arraes (1916-2005) exerceu o cargo de Prefeito do Recife e 

de Governador de Pernambuco. Este Movimento 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 os alfabetizandos que pretendia 

atender. 

 

b) A Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler2, ocorrida no Estado 

do Rio Grande do Norte entre 1961-1964, também teve uma origem popular, com 

apoio de ramificações no aparelho do Estado. Seus dirigentes pretendiam 

mobilizar a cultura popular e alfabetizar jovens e adultos. Levantavam a bandeira 

de luta contra a miséria e a espoliação cultural, em defesa de uma escola 

brasileira de qualidade. Dessa maneira, ambos os 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. 

 

É notória a influência que a Campanha de Pé no Chão [...] recebeu do 

MCP/PE, tanto em seus aspectos teóricos como políticos, incluindo-se nestes, os 

veiculados através do Livro de Leitura, objeto de análise neste trabalho dissertativo. 

É nessa perspectiva que inicialmente refletimos sobre os pressupostos históricos e 

culturais, que influenciaram política e pedagogicamente esses dois movimentos que 

tiveram origem em dois Estados brasileiros da Região Nordeste no início dos anos 

                                                           

1
 Neste trabalho, o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco será nominado apenas como 

MCP/PE. 
2
 Neste trabalho, a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler do Rio Grande do Norte 

será nominada apenas como Campanha de Pé no Chão/RN. 
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1960, numa tentativa de sedimentar contextual e teoricamente a proposição 

fundamental desta dissertação, qual seja: compreender como os conteúdos do Livro 

de Leitura De Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN3 perpassam a visão da 

cultura popular dos seus idealizadores, partícipes do ideário nacional-

desenvolvimentista do período precedente ao golpe militar no Brasil de 1964. 

Reconhecendo-se, para tanto, que este período foi tomado por intensas 

mobilizações político-ideológicas na América Latina como um todo. Além disso,  

 

 

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 Brasil, estas mobilizações alinhavam-se em muitos aspectos com o 

ideário nacional-desenvolvimentista que apontavam para um projeto de nação 

reformada social e estruturalmente, principalmente na Região Nordeste, 

reconhecidamente carente de infra-estrutura social e econômica, onde se encontram 

os dois Estados locus do MCP/PE e da Campanha de Pé no Chão/RN. 

 Nesse sentido, como hipótese de nossa proposição primordial, concebemos 

a visão de cultura popular da Campanha de Pé no Chão/RN, balizada 

essencialmente pelo pensamento romântico-político. É necessário destacar que este 

pensamento não foi, necessariamente, utilizado como bandeira de luta em nome de 

nenhum partido ou movimento político, se trata de uma expressão de origem literária 

que, ao longo da história, teve seus valores assimilados dentre outras, pela área da 

política. Durante os séculos XIX e XX, os valores e idéias do romantismo político 

perpassaram vários movimentos tidos como liberais, democráticos, socialistas e, até 

mesmo, nacionalistas. Uma pequena revisão das linhagens deste pensamento é por 

nós destacada na seguinte citação: 

 

 

Existem interpretações mais abrangentes, menos restritivas, do romantismo 
político, como as análises efetuadas por Michael Löwy e Roberto Sayre. 
Para eles, o romantismo englobaria um amplo espectro, da direita à 

                                                           

3
 Neste trabalho, O Livro de Leitura De Pé No Chão Também Se Aprende a Ler será nominado 

apenas como Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. 



16 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

esquerda, das opções políticas. Nessa perspectiva, haveria desde um 
romantismo “conservador”, “fascista” até um romantismo “revolucionário ou 
utópico”. Em qualquer circunstância, contudo, os principais componentes da 
visão romântica abrangem, de acordo com Löwy e Sayre, os seguintes 
aspectos: “recusa da realidade social presente, experiência de perda, 
nostalgia melancólica e busca do que está perdido” (apud, Ridenti, 2000, p. 
27). Desse modo, o denominado “romantismo revolucionário ou utópico” 
visaria instaurar um “futuro novo”. Em decorrência, “a lembrança do 
passado serve como arma para lutar pelo futuro” (RIDENTI, 2000, p. 29, 
apud GERMANO; SPINELLI; SILVA, 2006, p. 4310, grifo no original). 

 

 

Dessa maneira, nosso entendimento sobre o ideário nacional-

desenvolvimentista presente nos referidos Movimentos de Cultura e Educação 

Popular é de que ele estava permeado por algumas características do romantismo 

político. Defendiam, portanto, a bandeira de uma cultura originária, valorizando um 

Estado atuante, protagonista do desenvolvimento nacional e soberano, emergente 

no Brasil. 

Foi partindo dessa visão que buscamos identificar as características 

românticas nas formulações da Campanha de Pé no Chão/RN, dentre as quais, 

encontramos a recusa da realidade histórica de nosso recorte de pesquisa, a 

nostalgia e a sensação de perda da cultura popular, a busca do espírito do povo, da 

linguagem originária, do caráter nacional, do encontro com um futuro diferente do 

presente, portanto, de uma nova sociedade, presentes nos documentos estudados 

e, por conseguinte, no Livro de Leitura analisado. 

Estas características, para vários autores, são fundamentais para a 

compreensão do pensamento político-romântico que se consolidaria no Brasil, 

através da busca pelas raízes culturais do povo brasileiro, acompanhada por 

reformas estruturais – chamadas reformas de base, tais como: a agrária, a urbana, a 

tributária, a bancária e a constitucional, com destaque para a reforma agrária 

(GERMANO, 2004b). 

Neste trabalho dissertativo, objetivamos investigar os conteúdos da 

alfabetização popular no início da década de 1960, mais precisamente daqueles 

reproduzidos no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, confeccionados 

artesanalmente em 1963 por professoras da Campanha de Pé no Chão no Estado 

do Rio Grande do Norte.  É este, portanto, o suporte empírico desta pesquisa, objeto 

ainda pouco explorado em estudos sobre os dois movimentos de cultura popular. 
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A análise se fez a partir das palavras-chave e expressões de efeito apelativo 

do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, na perspectiva ensejada por Severino (2007, 

p.121), o qual nos diz que, para a análise do conteúdo de um documento, deve-se 

tratar de “compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto [...] das 

mensagens” impressas no Livro de Leitura em estudo.  

Outro fundamento teórico da análise diz respeito ao que é comum pensar, à 

primeira vista, que o conteúdo para se alfabetizar se restringe ao aprendizado do ler 

e escrever. Mas, o conteúdo deste aprendizado se configura em um objeto 

socialmente contextualizado (ARAÚJO, 1998) e aprender a ler e escrever é, antes 

de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, localizar-se no 

espaço social mais amplo a partir da linguagem (FREIRE, 1986). 

Considerando estes fundamentos teóricos, realizamos a análise sócio-

educativa e cultural do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, tomando-o como um 

objeto histórico, socialmente contextualizado, num clima político-cultural específico 

no Brasil do século XX. Assim, através de uma investigação histórico-cultural, 

buscamos desenvolver uma interpretação do conteúdo inserido no material 

pedagógico-educativo em questão, discutido no Capítulo 2 desta dissertação. 

Foi nossa pretensão, portanto, responder fundamentalmente a algumas 

questões pontuais de pesquisa que assim sintetizamos: quais foram os 

pressupostos histórico-culturais e qual a finalidade educativa da educação popular 

para com os alfabetizandos atendidos a partir daquele instrumento de alfabetização? 

Tal análise se delineou através da metodologia da cartografia simbólica, na 

qual fizemos um trabalho de tradução no sentido tomado por Santos (2001) e 

também por Panichi e Contani (2003). O primeiro autor afirma que a cartografia 

simbólica “consiste no mapeamento das informações em quadros paralelos que 

formam uma grelha.” (SANTOS apud SILVA 2006, p. 157) e que estas informações 

são passíveis de tradução. Para nós, o significado e sentido de tradução, convergem 

para a concepção destes últimos autores de que a tradução 

 
 
Tem como princípio retirar de uma fonte antecedente (não 
necessariamente elementos de outra língua) significados implícitos que 
possam funcionar em complementação descobrindo, assim, novas 
realidades. Toda tradução requer uma nova informação estética. (PANICHI 
E CONTANI, 2003, p. 139). 
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Sendo assim, a cartografia simbólica foi neste trabalho uma forma de 

abordagem de tradução da realidade que nos permitiu discorrer de maneira 

operativa sobre os achados no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN articulando-os às 

ideias características do romantismo-político que permeava o ideário nacional-

desenvolvimentista da época. Durante a análise, leituras anteriores sobre a temática 

conduziu nossa subjetividade como operadora imaginativa, para interpretar-traduzir 

os mapas da realidade elaborados a partir do Livro de Leitura em referência. 

Optamos por chamar estes mapas de quadros de conteúdos do Livro de Leitura De 

Pé no Chão/RN. 

Assim, para compormos a cartografia simbólica desta pesquisa, admitimos a 

perspectiva freiriana do uso das palavras como unidades geradoras de sentidos 

próprios da realidade histórica, social, cultural e espacial dos alfabetizandos. Foi 

desse modo que as resgatamos das Lições do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN e 

as dispomos nos quadros para facilitar a descrição e a análise, respectivamente, dos 

seus conteúdos. 

A seguir, apresentamos o modelo de quadro de conteúdos que utilizamos 

para a análise e interpretação o que nos permitiu uma melhor visualização para 

fazermos a tradução: 

 
 

CENTRO DE INTERESSE 

PALAVRAS-CHAVE 

  

DESCRIÇÃO 

 

 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 

 

Quadro 1:  Modelo de Quadro de Conteúdos. 
Fonte: Criação de Pablo Cruz Spinelli para esta pesquisa, 2009. 
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A pesquisa realizada foi fundamentalmente bibliográfica e documental e se 

encontra ancorada, sobretudo, nas contribuições de Freire (2002) sobre a condição 

da cultura e da educação popular frente ao pensamento nacional desenvolvimentista 

brasileiro. Sedimenta-se ainda em Thompson (1998), Canclini (2000), Nidelcoff 

(1978) 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. Recorreu-se também à contribuição de Paiva (1980) para 

problematizar nosso objeto de estudo e de autores que já fizeram pesquisas e 

direcionaram seus estudos para a Campanha de Pé no Chão/RN, a exemplo de 

Góes (2000), Cortez (2005a; 2005b); Germano (1982; 2004b; 2005; 2006) e 

Germano; Spinelli; Silva (2006). Estudou-se 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) e Coelho (2002) para tratar diretamente do 

MCP/PE. 

Com este recorte de pesquisa concluímos que a discussão sobre esses 

conteúdos de alfabetização é inerente à discussão sobre a condição da cultura e da 

educação popular no início da década de 1960. Nesse sentido, percebemos que 

esta cultura e esta educação popular se relacionaram hibridamente com os valores e 

ideários político-românticos e nacional-desenvolvimentistas daquele cenário político. 

O Livro de Leitura De Pé no Chão/RN é apresentado e caracterizado neste 

trabalho como um material didático-educativo de valor inestimável como fonte de 

pesquisa em educação, pois o concebemos como um instrumento de alfabetização; 

como um elemento aglutinador de conteúdos voltados para a conscientização 

popular, mediada pelo pensamento crítico-reflexivo da cultura popular, na intenção 

de possibilitar novas posturas/disposições mentais para enfrentar os desafios sociais 

e econômicos daquela época, como desejava Paulo Freire (2002). 

Portanto, é necessário ressaltar que foi considerado o pensamento político-

educacional do filósofo e educador Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), para 

que o conteúdo reproduzido no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN pudesse ser 

traduzido como representativo do pensamento da época. Foi preciso ainda refletir 

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

educação popular da época. Entre os temas que investigamos em Freire (2002) 

estão: o processo histórico e a transformação das consciências, as características 
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da consciência crítica, o processo histórico do Brasil em sua fase de transição; o 

ideal de sociedade a ser construída no Brasil e a consolidação de uma educação 

para a formação de uma consciência crítica. Segundo o próprio autor, na década de 

1950, “o problema da consciência ingênua e da consciência crítica vem sendo 

debatido por um grupo de professores brasileiros: professor Vieira Pinto, Guerreiro 

Ramos, Roland Corbisier, entre outros.” (FREIRE, 2002, p. 32). 

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

década de 1950, na sua Tese de Concurso para a Cadeira de História e Filosofia da 

Educação na Escola de Belas-Artes de Pernambuco, mostra-nos em 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 modo, o 

autor já 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 de “disposições mentais” adequadas à transição histórico-

cultural vivida na época a partir deste autor, que sedimenta a discussão de nosso 

trabalho. 

Imbuídos desses aportes teóricos e metodológicos elaboramos esta 

dissertação que é constituída de: elementos pré-textuais, desta Introdução e de mais 

dois capítulos: o primeiro podemos dizer que é contextual, pois situa o problema da 

pesquisa no espaço-tempo no qual foi criado o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN 

em análise e em meio aos movimentos sociais onde foi realizado; e, o segundo 

focaliza de forma descritiva e analítica o Livro de Leitura e suas lições carregadas de 

conteúdos de cultura popular; e por fim, apresentamos nossas considerações finais. 

Em síntese, no primeiro capítulo, tratamos dos pressupostos políticos e 

culturais que tanto influenciaram o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, 

quanto a Campanha de Pé no Chão no Rio Grande do Norte. Relacionamos os 

processos e acontecimentos históricos e políticos ocorridos no cenário internacional, 

nacional, regional e local com a problemática educacional do Nordeste brasileiro, 

especialmente da cidade de Natal/RN. Nesse contexto, vimos que a Campanha de 

Pé no Chão/RN foi influenciada direta e indiretamente até o ano de 1964 na área da 
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cultura e da educação, por um ideário político que acreditava na inserção do povo à 

cidadania e, sobretudo, a 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. 

Assim, neste capítulo, estudamos a finalidade da educação popular no Brasil no 

início da década de 1960, quando foi dado o início da Campanha de Pé no 

Chão/RN. 

No segundo capítulo, fizemos reflexões acerca dos pressupostos políticos e 

culturais inseridos nos conteúdos de leitura e escrita da educação popular no início 

da década de 1960, especificamente do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. Como 

dissemos, este foi um instrumento de alfabetização tido como um elemento 

aglutinador de conscientização popular, mediada pelo pensamento crítico-reflexivo 

da cultura popular, com temas de interesses populares, na intenção de possibilitar 

novas posturas/disposições mentais (FREIRE, 2002) para enfrentar os desafios 

sociais e econômicos daquela época. 

Ainda no segundo capítulo, empreendemos uma análise sobre como se deu 

a conscientização popular permeada pelo pensamento nacional-desenvolvimentista 

de Paulo Freire, tendo como instrumento metodológico o trabalho de tradução dos 

conteúdos do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, usado durante a campanha de 

alfabetização popular de mesmo nome, entre abril de 1963 a abril de 1964. Neste 

sentido, fizemos a tradução do principal texto didático-pedagógico da Campanha de 

Pé no Chão/RN, através de uma cartografia simbólica, abordagem metodológica 

desenvolvida por Santos (2001). Na tradução, fizemos uma análise, levando em 

consideração os pressupostos histórico-culturais do período em questão, para que, 

assim, pudéssemos traduzir os sentidos preconizados pela Campanha de Pé no 

Chão/RN, consignados no documento didático-pedagógico em tela. 

Nas Considerações Finais, trabalhamos nosso aprendizado considerando as 

condições de avanço da indústria nacional, admitindo um processo de integração 

social, junto com a possibilidade de transição da consciência popular já idealizada 

por Freire (2002) que, em última análise desembocava na visão de um modelo 

capitalista industrial voltado para os interesses do Estado brasileiro. O avanço de 

sua proposta pedagógico-filosófica se situa na integração deste tripé que seria 

primeiro: o trânsito para a capacidade de dialogação do povo, gerada em sua 
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proposta de educação popular; segundo: o Estado nacional; e, por último, é claro, o 

modelo capitalista industrial. O autor dizia 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). 

 

 

Conseguimos, nesse sentido, compreender que nesta abordagem teórico-

metodológica o modo como a visão freiriana de cultura popular foi trabalhada 

pedagogicamente na Campanha de Pé no Chão/RN, demonstrado em seu Livro de 

Leitura, nos possibilitou ver esse instrumental de leitura com muitas possibilidades 

teóricas, pois nos mostrou avanços pedagógico-conceituais nos conteúdos de sua 

alfabetização, representados em suas palavras-chave. Estas tinham significativa 

relação com os modos de vida, os valores construídos historicamente, a visão de 

mundo da cultura popular, construindo pedagogicamente uma possibilidade da 

transição de uma consciência ingênua para uma conscientização crítica da realidade 

cultural e política historicamente vivida, integrando as classes populares urbanas e 

rurais à perspectiva econômico-social da época. 

Contudo, como também ocorreu com o 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 alguns setores reacionários 

da sociedade civil brasileira, puseram fim aos dois movimentos, com o intuito de 

conter as mobilizações político-ideológicas voltadas para as classes populares. 

Tomaram assim, esses Movimentos de cultura e educação popular como uma 

iniciativa ameaçadora à ideologia da segurança nacional e os impediram, pela força, 

de continuar.  Nessa perspectiva, pudemos ver uma violenta desarticulação destes 

Movimentos com a deflagração do golpe de Estado em abril de 1964. Portanto, não 

houve espaço político e nem tempo para a implementação do projeto de reforma da 

nação que a Campanha de Pé no Chão/RN defendeu e imprimiu em seu Livro de 

Leitura de alfabetização popular. Não houve tempo também para que se fizesse uma 

avaliação pedagógica dos impactos desta alfabetização no espaço em que ocorreu. 
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CAPITULO 1 
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2 INFLUÊNCIAS POLÍTICAS E CULTURAIS DO MOVIMENTO DE CULTURA 

POPULAR DE PERNAMBUCO E DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE 

APRENDE A LER NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Não é possível se alfabetizar a não ser partindo de 
certos valores, quer dizer: a não ser que se tenha 
clara a imagem do que o homem deve e pode ser, 
no atual nível de sua evolução. 
(MARIA TERESA NIDELCOFF). 
 
 
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. O contexto da época 
era propício para que também a educação se 
engajasse nessa meta. (FERNANDES; TERRA). 

 

 

Neste capítulo, refletiremos sobre os pressupostos históricos, políticos e 

culturais que influenciaram o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco e a 

Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler no Rio Grande do Norte. Para 

tanto, se fez necessário relacionar os processos e acontecimentos históricos e 

políticos ocorridos no cenário internacional, nacional, regional e local com a 

problemática educacional do Nordeste brasileiro, especialmente da cidade de 

Natal/RN. A compreensão das influências políticas e culturais desses dois 

Movimentos de Cultura e Educação Popular são relevantes para este estudo porque 

é deles que se deriva o Livro de Leitura, cujo conteúdo será analisado no próximo 

capítulo. 

O fato é que, no momento sócio-histórico no qual o MCP/PE e a Campanha 

de Pé no Chão/RN se desenvolviam até o ano de 1964, direta e indiretamente eram 

influenciados pelo que vinha ocorrendo na área da cultura e da educação que 

estavam imersas na onda política de inserção do povo à cidadania e, sobretudo, à 

soberania nacional. 

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 
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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 alfabetizandos e suas participações 

políticas, através do acesso à cultura acumulada historicamente pelo povo e pela 

humanidade. 

Como dissemos na Introdução, este capítulo é um estudo de análise 

histórico-cultural do período denominado nacional-desenvolvimentista no Nordeste 

brasileiro, especialmente da cidade de Natal/RN no início da década de 1960. 

Existem algumas acepções do que foi a ideologia nacional-desenvolvimentista 

discutida por autores como: Freire (2002); Teixeira (1976); Saviani (2007); Cortez 

(2005a; 2005b); Góes (1980; 2000); Bandeira (2001); Paiva; Germano (2005); 

Toledo (2005); Beisiegel (1979); Paiva (1973; 1980); além de Germano; Spinelli; 

Silva (2006). Vimos que o nosso entendimento sobre o ideário nacional-

desenvolvimentista é de que este era permeado pelo aporte do romantismo político 

que defendia a bandeira de uma cultura originária, valorizando-se um Estado 

atuante, frente ao desenvolvimento de uma indústria nacional e soberana. 

Dessa perspectiva, embalada pelas epígrafes iniciais, entendemos que a 

alfabetização popular, quando inserida no contexto cultural daqueles Movimentos de 

cultura e educação popular, promoveria uma melhor percepção da realidade 

socialmente vivenciada em sua linguagem, seus valores, seus costumes, os 

alimentos e a maneira como os preparavam, as instituições que criaram, sua 

maneira de viver e de ver a vida. Entendemos que o advento desta instrução, por 

meio do processo de sistematização do conhecimento, teria a capacidade de 

modificar ou estabilizar as classes populares em suas circunstâncias culturais, 

políticas e sociais (NIDELCOFF, 1978). 

É sabido que a incorporação de uma perspectiva crítica da realidade 

socialmente vivida faz surgir e desenvolver um universo simbólico e a manutenção 

deste universo 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 
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da realidade que tocam o sentido de mundo dos sujeitos sociais de um determinado 

espaço-tempo. 

Partindo do entendimento de que vivemos em uma sociedade em constantes 

conflitos, é preciso pensar criticamente sobre a circulação desses valores culturais 

na sociedade como um todo. Então, quais seriam as formas de cultura tidas como 

importantes no cenário político-histórico do Brasil no início da década de 1960 e, 

especialmente, em suas instituições educacionais? Vejamos a problematização 

construída por Teresa Nidelcoff: 

 

 

[...] quem define esses valores? Em épocas e em sociedades mais estáveis 
e mais coerentes do que a nossa, o educador nem sequer precisaria colocar 
esse problemas. Os ideais e os valores do educador seriam os ideais e 
valores da sociedade, sem nenhum tipo de barreira. O fato de que hoje 
precisamos fazer a pergunta que já evidencia um outro tipo de situação: 
uma etapa de crise na sociedade, uma sociedade onde as contradições se 
tornaram mais agudas. (NIDELCOFF, 1978, p. 22-23). 

 

 

Tomando por base esta problematização feita por Nidelcoff (1978), 

procuramos compreender como se deu a construção desses valores político-

culturais na educação popular no início da década de 1960, assumidos pelos dois 

Movimentos em estudo. 

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 alguns educadores que tiveram seus pensamentos em destaque 

naquela época, temos Anísio Teixeira, Álvaro Vieira Pinto e Alberto Guerreiro Ramos 

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 do popular, de modo 

a ajudá-los a explicar a realidade e saber levantar problemas dentro dela, como 

condição para a sua sobrevivência biológica e social. 
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No entanto, como seria possível à população que não tem acesso às 

culturas produzidas ao longo do processo histórico-social da humanidade, tomar 

conhecimento e, a partir deste, ter consciência de sua real situação histórica? Era 

necessário, para tanto, que os jovens e adultos alfabetizandos da educação popular 

fossem conscientes de sua própria historicidade enquanto sujeitos de suas 

circunstâncias sociais. 

Dessa maneira, Nidelcoff (1978, p. 40, grifos nossos) afirma que: 

 

 

As classes populares só criarão uma autêntica cultura que se expresse 
quando se libertarem do jugo em que vivem atualmente e no próprio 
processo de liberação, já que uma classe não pode expressar-se de 
maneira criativa dentro de uma situação de opressão [...] uma pessoa 
começa a ser verdadeiramente criativa quando é capaz de ver com 
lucidez suas circunstâncias, e quando começa a trilhar o caminho que a 
levará à liberação das forças que a oprimem. Aí, passa a iniciar a produção 
de uma cultura autêntica e rica. Antes, é capaz apenas de imitar condutas 
ou de adotar – numa resposta alienada – os comportamentos induzidos 
pelas condições de vida aos quais é submetida pelas classes dominantes. 

 

 

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 idéia 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, se fazia necessário superar a 

educação tradicional e intensamente verbal da época, na busca das posturas/ 

disposições mentais adequadas à educação de seu tempo. Essa circunstância 

perpassava por sua condição existencial em meio àquela época em que a sociedade 
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brasileira deixava de ser colonial e passava pela transição de ser nacional (FREIRE, 

2002). 

Identificamos, nesta pesquisa, uma crescente participação popular no 

intenso clima político-cultural dos fins da década de 1950 e início da década de 

1960. 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) 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 
disposições mentais que se formaram e se consubstanciaram em 
verdadeiros complexos culturais teriam de ser as rigidamente 
antidemocráticas. 

 

 

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). 
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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, como aponta Nidelcoff (1978), era preciso 

que a educação popular pudesse dar conta do processo de transitividade de suas 

consciências, como aponta Freire (2002). 

Considerando isto como necessidades a serem alcançadas pela educação 

popular daquele período, Anísio Teixeira (1976) também convergiu com as idéias de 

educação popular de Paulo Freire, defendendo a escola pública como um 

instrumento necessário para se atingir esta conscientização popular e mostrar o 

caminho para a emancipação nacional. Vejamos, sem a intenção de esgotar esta 

discussão, como se deu a origem da educação popular até o período estudado, na 

tentativa de elucidarmos as influências políticas e culturais do MCP/PE e da 

Campanha de Pé no Chão/RN. 

 
 

2.1 DA ORIGEM DA EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL NO SÉCULO XIX PARA 

UMA NOVA CONCEPÇÃO NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1960 

 
 

 
 

Imagem editada do Livro de leitura da Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a ler” 

 

 

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 

A participação 
conscientemente 
crítica do povo no 
processo de 
desenvolvimento 
nacional seria obtida 
mediante a educação 
conscientizadora 
(BEISIEGEL, 1979, p. 
39) 
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com o Movimento operário brasileiro, pautado em idéias socialistas européias da 

década de 18904, 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 na defesa desta educação popular, 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). 

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, apesar de ter havido um certo movimento 

de mudança de foco de uma educação voltada para interesses de grupos societários 

dominantes para o prisma de grupos menos hegemônicos, ainda não havia sido 

construída uma concepção pedagógica que orientasse os procedimentos de um 

ensino popular. Para notificar nossa compreensão, vejamos 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). 

 

 

                                                           

4
 Essas idéias tinham sua matriz teórica em autores como Saint Simon, Fourier, Owen e Proudhon, 

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

modo, Paiva (1973, p. 85) aborda: 

 

 

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). 

 

  

É necessário percebermos que no processo de desenvolvimento 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 também exerceu influência decisiva na formulação das políticas 

governamentais em todo o período pós-Revolução de 1930 que se estendeu até 

1945. O que percebemos, 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”. 

Desse modo,  

 

 

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 
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reivindicação dos benefícios da nova legislação trabalhista. (LINDOSO, 
1996, p. 13 - 14). 

 

 

Em meio a este contexto político, na área da educação, surge o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932. Foi uma iniciativa de reforma 

da educação nacional, dirigida ao povo e governos brasileiros, que defendeu um 

ensino público e gratuito. O posicionamento de contraposição ao modelo de escola 

tradicional foi fruto dos movimentos 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 com novas normatizações 

e métodos educacionais. 

A justificativa do empreendimento de reconstrução educacional de que trata 

o texto do Manifesto é mostrada 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 

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 apud SAVIANI, 

2007, p. 242). 

Como é dissemos, após a década de 1930 até meados da década de 1950, 

houve uma forte aceleração da industrialização no país, gerando espaços político-

culturais com manifestações político-ideológicas de um período que veio a ser 

identificado também pelo nome de “nacional-desenvolvimentista”. 

Em suma, as 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, correspondente, 

portanto, a uma burguesia que se queria esclarecida.” (SAVIANI, 2007, p. 311). 

Todavia, ao contrário do cenário político no início do século XX, nas 

mobilizações educacionais inseridas no período nacional-desenvolvimentista no 

início da década de 1960, apesar de suas contradições, predominaram os 

posicionamentos de esquerda, “acenando com a possibilidade de ruptura com a 
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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, se referindo aos Movimentos de Cultura e Educação Popular 

nos anos iniciais da década de 1960, Osmar Fávero afirma que 

 

 

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). 

 

 

O ideário nacional-desenvolvimentista predominante no início da década de 

1960 advogava “a organização, no seio dos movimentos populares, de uma 

educação do povo e pelo povo, para o povo e com o povo em contraposição àquela 

dominante caracterizada como da elite e pela elite, para o povo, mas contra o povo.” 

(SAVIANI, 2007, p. 413). Este ideário estava, por assim dizer, permeado pelas 

características político-românticas. 

Partindo de uma análise geral das bandeiras românticas européias, 

conforme apontado por Germano; Spinelli; Silva (2006), temos que:  

 

 

Claudio Cesa (1986) identifica alguns traços característicos do romantismo 
político em suas diferentes vertentes, tais como: a possibilidade da 



34 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

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, 2006, p. 4310, grifos nossos). 

 

 

Ratificamos este pensamento sobre as características do romantismo, daí 

porque as discutiremos 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. 

Nessa linha de raciocínio, percebemos que os Movimentos de Cultura e 

Educação Popular existentes, a exemplo do MCP/PE e da Campanha de Pé no 

Chão/RN, assimilaram o símbolo romântico da libertação nacional contra o 

imperialismo cultural norte-americano. 

Em linhas gerais, o romantismo político 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, 2006). 

A partir dessas reflexões, em meio a época de transição da década de 1950 

para 1960, como dissemos, era fato que havia no âmbito nacional um intenso 

processo de industrialização, expansão do sistema educacional, busca pelas 

reformas de base, conquista dos direitos políticos e benefícios sociais por parte da 

classe média e trabalhadores urbanos e rurais, criação de empresas estatais como a 

Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS) e Centrais Elétricas Brasileiras S/A 

(ELETROBRÁS), criação das Ligas Camponesas, dos Sindicatos rurais, dentro dos 

conflitos de ordem político-cultural que engendraram fortes tensões sociais daquele 

período. (CORTEZ, 2005b).  

Essas mobilizações tinham pautas reivindicatórias tidas como progressistas, 

desenvolvimentistas e nacionalistas que visavam a realização de reformas 

estruturais da sociedade brasileira – as chamadas reformas de base, quais sejam: 
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agrária, urbana, tributária, bancária e constitucional, com destaque para a reforma 

agrária. 

Em função disto, 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, a 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. 

Isto, de certo modo, explica o pensamento de esperança registrado no Livro 

de Leitura da Campanha de Pé no Chão/RN, onde observamos a seguinte 

afirmativa: 

 

 

Apesar das crises o Brasil cresce. É preciso, porém, que os lucros 
produzidos pelo trabalho do povo brasileiro revertam em benefício do 
próprio país. O futuro das nossas crianças depende de como soubermos 
defender hoje as riquezas de nossa Pátria. (RIO GRANDE DO NORTE, 
1963, p. 84). 

 

 

Considerando a interpretação deste contexto, ao tratar da capacidade de 

diálogo entre a educação e a cultura popular, Freire (2002) acreditava que, para 

tanto, era necessário 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). 
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Essa propositiva demonstra a visão de mundo e de homem deste autor, que 

percebia o ser humano com capacidade de “dialogação5”, que transcendia o que era 

de base animal, perpassando para o social, cultural como formador do humano. 

Portanto, em uma visão panorâmica do contexto político-social do período 

nacional-desenvolvimentista destacamos alguns dos acontecimentos ocorridos em 

âmbito internacional, no qual as proposições pedagógicas dessa educação popular 

foram gestadas: 

 

a) o da Guerra Fria que 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 seio das relações político-culturais das diversas nações do mundo, 

como ocorrera aqui no Brasil. 

 

b) o da Revolução Chinesa que foi vitoriosa em 1949 e desequilibrou a 

hegemonia capitalista mundial. O ascendente processo de descolonização de 

Ásia e África e o avanço de movimentos nacionalistas e socialistas em todo o 

mundo que estimularam a onda anti-imperialista na América Latina, refletindo nos 

Movimentos de Cultura e Educação Popular destacados neste estudo. 

 

c) o da Revolução Cubana, que em 1959 inaugurou o primeiro governo socialista 

nas Américas, gerando preocupação aos dirigentes de nações capitalistas, 

principalmente dos Estados Unidos da América, fazendo-os formularem, para o 

Brasil, políticas públicas com viés ideológico pró-capitalistas a favor dos 

interesses das nações tidas como imperialistas. 

 

d) o do Concílio Vaticano II, de 1962-65, que abriu a Igreja Católica para o 

aggiornamento6 de João XXIII – fazendo-a entrar na luta pela defesa das 

questões sociais na periférica América Latina, que estava submetida ao 

                                                           

5
 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). 
6
 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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imperialismo norte-americano, inclusive apoiando Movimentos de cultura e 

educação populares no Brasil – o caso do Movimento de Educação de Base da 

Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros7 criado em março de 1961, oriundo 

de convênio entre a Igreja Católica e o Governo Federal. 

 

No cenário político-nacional, conforme apontam Paiva e Germano (2005), 

houve um denso período de crise na tradicional política populista, que foi de 

encontro com a democratização, atingindo o centro do poder, a partir da queda de 

Getúlio Dorneles Vargas (1882-1954).  

O presidente Vargas, que fora eleito por voto direto em 1951, utilizando 

agenda política nacionalista, suicidou-se em 1954. Em seguida, se elegeu 

presidente em 1955 Juscelino Kubitscheck de Oliveira (1902-1976), vindo a exercer 

a função de presidente entre 1956-1961. Ele foi considerado um político 

desenvolvimentista que, influenciado pelos efeitos da onda desenvolvimentista, teve 

como meta o desenvolvimento econômico acelerado: 50 anos em 5. Era, portanto, a 

favor da industrialização brasileira e tinha anseios pelo avanço da educação popular. 

Ainda no ano de 1958, o então presidente da República Juscelino 

Kubitscheck promoveu levantamento da condição da alfabetização popular no II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos e Adolescentes. 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). 

  

 

                                                           

7
 Para Wanderley (1984, p. 44 - 45), 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. [...] Assumido um projeto de desenvolvimento nacionalista, com ênfase nas 
reformas estruturais, no desenvolvimento social [...]. Da finalidade basicamente alfabetizadora passa 
para uma educação de base que compreendia conscientização e politização, valorização da cultura 
popular, instrumentação de comunidades, organização do povo, animação popular.” 
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O fato é que a CEAA em seu programa de alfabetização popular provara que 

não havia dado certo, devido à falta de adequação aos interesses e à realidade do 

povo brasileiro. Paulo Freire teve suma importância naquele Congresso. 

Ana Maria Freire, viúva de Paulo Freire, destaca na biografia que produziu 

sobre o educador que esta importância 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 aquele II Congresso Nacional de Educação 

de Adultos e Adolescentes, que lhe foi solicitado para representar a delegação de 

Pernambuco, Paulo Freire buscou caracterizar a educação social brasileira aliada ao 

conhecimento sobre as diferenças regionais do Brasil, na busca de caminhos para 

uma unidade nacional desenvolvida pelo sociólogo Gilberto de Mello Freyre (1900 - 

1987), 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 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). 

 

 

Vejamos, portanto, o que caracterizava a educação social para Paulo Freire, 

em sua participação naquele II Congresso: 

 
 

[...] apresentou, como parte do seu relatório, o tema A educação de adultos 
e as populações marginais: o problema dos mocambos, 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 
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metodologias e com o lugar a ser assumido pelos educadores e educandos. 
(BRASIL, 2009, p. 17) 

 

 

Em janeiro de 1960, Jânio da Silva Quadros (1917-1992), político anti-

reformista, assume no regime parlamentar, mas renunciou ao cargo em agosto do 

mesmo ano, alegando que “forças terríveis” o obrigavam àquele ato.  

Assumiu então, em 1961, João Belchior Marques Goulart (1919-1976), 

também 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. Na esfera 

federal, foi promulgada em 20 de dezembro de 1961, a Lei n. 4.024, nossa primeira 

Lei de Diretrizes e Bases. 

 

 

Na vigência da Lei, a primeira providência tomada foi a instalação do 
Conselho Federal de Educação (CFE), o que ocorreu em fevereiro de 1962. 
[...] Também foi Anísio quem cuidou, ainda em 1962, da elaboração do 
Plano Nacional de Educação previsto no parágrafo 2º do artigo 92 da LDB. 
O Plano por ele proposto foi aprovado pelo CFE em 12 de setembro de 
1962 e homologado pelo ministro Darcy Ribeiro em 21 do mesmo mês. 
(SAVIANI, 2007, p. 303). 

 
 

Anísio Teixeira salientou que aquela LDB deixou muito a desejar em relação 

às necessidades educacionais brasileiras. Contudo, considerou certa vitória a 

orientação liberal de caráter descentralizador que prevaleceu no texto da referida 

Lei. Assim, Saviani lembra que: 

 

 

A aspiração dos renovadores, que desde a década de 1920 vinham 
defendendo a autonomia dos Estados e a diversificação e descentralização 
do ensino, foi consagrada na LDB. [...] A vitória só não foi completa em 
razão das concessões feitas à iniciativa privada, deixando, com isso, de 
referendar o outro aspecto defendido pelos Pioneiros da Educação Nova: a 
reconstrução educacional pela via da construção de um sólido sistema 
público de ensino. (SAVIANI, 2007, p. 305). 

 

 

Foi, porém, no governo Jango que ocorreu um evento de grande 

reconhecimento e repercussão para com os programas de alfabetização popular 
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ocorridos dentro dos Movimentos de Cultura e Educação Popular existentes na 

época: o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, que aconteceu em 

1963 na cidade de Recife/PE. Esse Encontro foi 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 um 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 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 contundente na defesa do alto grau de 

relevância do I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular para com 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). 
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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 inserção popular, existia a 

possibilidade concreta de se dar continuidade às experiências de sucesso, obtidas 

por aqueles Movimentos. Estas 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). 

 

 

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). 

O autor 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).  

Isto porque, para o período entre meados da década de 1950 e início da 

década de 1960, no âmbito da economia, abriu-se o mercado interno na tentativa de 

superar o já desgastado modelo de substituição das importações. De modo que, 

geram-se tensões culturais e ideológicas consubstanciadas em diversas 

reivindicações de cunho nacionalista. (BANDEIRA, 2001). 

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 
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década de 1930 e havia um sentimento anti-imperialista nos anos 50 que ganha 

corpo no início da década de 60 (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). 

 

 

Já podemos perceber que, para que houvesse espaço para o trabalho 

político-cultural e educacional do período de meados dos anos 1950 e início da 

década de 1960, a ideologia nacional-desenvolvimentista [...] 

 

 

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. Com sua prematura 

dissolução, surgiu o ISEB, criado como um órgão de convênio com o MEC e a 

CAPES, 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 afirmou que: 

 

 
Apesar de expressarem discrepantes orientações teóricas e políticas, esses 
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intelectuais do ISEB convergiam na convicção de que, por meio do debate e 
do confronto das idéias, 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-desenvolvimentista, [...], 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). 

 

 

Como dissemos, para a construção da visão de homem e da dinâmica da 

sociedade brasileira daquela época, Paulo Freire se afinou com muitas das idéias 

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, Karl Mannheim, 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).  

Paulo Freire, já incorporava essas idéias em seu primeiro livro publicado em 

19598 e 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: 

 

                                                           

8
 Quando utilizamos a referência Freire (2002), fazemos referência a uma nova edição desta obra. 
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[...] 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). 

 

 

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 idéia 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, encontramos em 

sua obra palavras-chave como: “consciência crítica”, “participação”, “diálogo”, 

“democracia” e “mudança” e uma enorme crença na função social da educação 

popular que compõem os conteúdos do Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE e 

da Campanha de Pé no Chão/RN. Este último será analisado mais adiante. 

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 ainda impossibilitava-o de visualizar e intervir na 
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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 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. 

 

 

Conforme 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 reflexiva, 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. 

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 
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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. 

O autor acreditava que a experiência democrática teria de ser vivida pelos 

operários das classes populares daquele contexto, 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 do Estado brasileiro. 

Ao tratarmos da conscientização popular por meio da cultura popular, e do 

desenvolvimento da indústria nacional daquele período, convém delimitar o conceito 

de cultura. “Em sua acepção sociológica, cultura se refere à totalidade daquilo que 

os indivíduos aprendem, enquanto membros de uma sociedade; é um modo de vida, 

de pensamento, de ação e de sentimento.” (NIDELCOFF, 1978, p. 32).  

Assim, a “cultura” a ser trabalhada na alfabetização popular, não se 

restringiria somente às artes, às ciências. Este termo abarca a totalidade da conduta 

adquirida pelo homem como linguagem, valores, costumes, alimentação, instituições 

e modos de ver a vida, como já afirmamos. (NIDELCOFF, 1978).  

Já 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. Daí porque para pensarmos esse processo de 

construção cultural e ideológica em nossa pesquisa, buscamos também dialogar 

com:  

 

a) O filósofo e antropólogo Nestor Canclini, estudioso da cultura, que trabalha 

com a tese do hibridismo cultural, afirmando que as culturas praticadas nas 
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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. 

 

b) Edward Thompson (1924-1993), 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). O autor, por sua vez, ao fazer análise das 

culturas, traz à nossa discussão o aspecto crítico e relacional da cultura popular. 

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. 

 

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 cultura estrangeira à nossa. 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 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 inserida nos 

sistemas de valores da cultura imperialista norte-americana, esses Movimentos de 

cultura e educação popular assumiram outra posição. Para melhor entender, 
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continuamos a relacionar a compreensão thompsiana de imperialismo cultural com a 

visão da “Comissão A” ao relatar naquele I Encontro, que: 

 

 

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 crítica que permita 
superar estas distorções culturais e criar formas autênticas de expressão. 
(BRASIL, 2009, p. 286) 

 

 

Daí a necessidade levantada por Freire (2002). O autor acreditava que havia 

a necessidade de subordinar 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 desta transição. 

Houve tentativas de superação da condição de subordinação cultural e 

industrial brasileira, partindo de uma postura contra os malefícios do imperialismo 

cultural norte-americano e da defesa do caráter nacional. Os intelectuais e dirigentes 

políticos brasileiros, por meio dessas forças políticas e culturais, apoiaram a criação 

da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), tendo Celso 

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 sociais daquele período, 

ao enfraquecer o poder das oligarquias tradicionais, como observamos 

anteriormente. Como já pudemos ver, essas mobilizações reformistas, nacionalistas 

e desenvolvimentistas se intensificaram durante o governo de João Goulart (1961-

1964). 

Não desatentos a esse denso contexto de mobilização política, social e 

cultural, no período concernente a segunda metade da década de 1950 e primeira 

metade da década de 1960, os dirigentes dos Estados Unidos da América se 



49 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

mostraram preocupados com as mobilizações político-culturais que ocorriam na 

América Latina e, especialmente, no Nordeste brasileiro, o que se configurava como 

uma ameaça ao seu domínio imperialista econômico e cultural com os países da 

Região. 

De modo bem articulado, o governo americano promoveu a Conferência de 

Punta del Este, em 1961, na qual foi criada a Aliança para o Progresso9, de maneira 

que “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.” (GERMANO, 1982, p. 37). 

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 anti-comunismo 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, no início da década de 1960, além da exploração 

econômica brasileira 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. 

Sobre esta relação, é relevante destacar que no Rio Grande do Norte o 

governador Aluísio Alves (1961-1966) definiu nos seus planos políticos um 

                                                           

9
 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). 
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direcionamento “favorável ao progresso”. De acordo com Germano (1982, p. 57), a 

gestão de Aluísio se pautou em: 

 

 

a) modernização administrativa e estabelecimento da infra-estrutura 
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. 

 

 

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 (GERMANO, 2006) das 

amarras ideológicas que foram histórica e culturalmente impostas ao povo brasileiro. 

Esta era a interface entre alfabetização e cultura popular para a conquista da 

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. 

Vimos, então, que em contra-posição ao imperialismo político-cultural e 

econômico dos E.U.A, a cultura nacional-desenvolvimentista era tida como um 

instrumento capaz de desalienar e libertar o país, e se ideava que pudesse ser 

viabilizada como educação popular, aliada com a figura emblemática de Paulo Freire 

sustentando a tese de uma conscientização popular, por meio de uma educação 

libertadora.  
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Em dezembro de 1962, Aluísio Alves fundou o Serviço Cooperativo de 

Educação do Rio Grande do Norte (SECERN)10 e seu secretário de educação e 

cultura, o jornalista Calazans Fernandes, foi nomeado Diretor. 

Ainda em 1962, foram feitas pesquisas para levantamento estatístico da 

realidade sócio-econômica e cultural na cidade de Angicos/RN. Já nos princípios de 

1963, ainda no governo de Aluísio Alves, o pensamento freiriano no campo da 

educação popular se consolidou, na prática, com o advento da experiência de 

alfabetização popular em Angicos/RN.  

Para Gerhardt (1983), a escolha de Angicos, a cidade natal do então 

governador como local para a experiência piloto de alfabetização do SECERN, deu-

se pela possibilidade de levar o projeto a cabo sem a intervenção de forças políticas 

opostas e por acarretar mais prestígio à família Alves. Os interesses de Aluísio Alves 

com o Método de Paulo Freire se deram da seguinte forma: 

 

 

Aluísio Alves já tomara conhecimento da existência do „Método Paulo Freire‟ 
para a alfabetização de adultos, e este se revestira em seus olhos de duas 
grandes vantagens: ao mesmo tempo em que propiciava em poucas horas 
a aprendizagem da leitura e da escrita, permitia montagem de um programa 
economicamente viável, apesar dos altos gastos iniciais (devido à 
necessária aquisição de projetores de slides), pois o custo por pessoa 
alfabetizada era pequeno. (GERHARDT, 1983, p. 10). 

 

 

O Método de alfabetização freiriano ficou conhecido como as “40 horas de 

Angicos” e tinha como finalidade desenvolver uma conscientização popular, de 

modo que pudesse alfabetizar as classes populares e situá-las criticamente sobre a 

situação de vida em seu meio. Isto ilustra o que este pensador pernambucano 

acreditava ser a principal função assumida pelo processo educativo daquele período 

que se dava tanto como fator estabilizador da cultura quanto como fator de mudança 

– de transição, através de uma alfabetização apoiada na cultura popular que 

possibilitasse novas posturas, ou como dizia: disposições mentais vinculadas ao 

saber ler e escrever. 

                                                           

10
 “Como uma organização semi-estatal, podia o SECERN receber volumosas subvenções para seus 

objetivos. Estas vieram principalmente dos fundos da Aliança para o Progresso, mas também a 
SUDENE, o Ministério de Educação e Cultura em Brasília e, naturalmente, o próprio Governo do 
Estado deram ao seu programa generoso apoio financeiro.” (GERHARDT, 1983, p. 9). 
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Portanto, concluímos que a finalidade difundida na educação popular no 

início da década de 1960 seria a de integrar o sujeito histórico, conscientizando-o do 

compromisso com sua circunstância de vida ao projeto de desenvolvimento 

nacional, pautado em reformas de base e no fortalecimento da indústria brasileira e 

da soberania nacional. 

Foi nesse clima político e cultural que a educação popular dos Movimentos 

de cultura e educação no início da década de 1960 surgiram, assumindo a finalidade 

político-pedagógica de conscientizar seus alfabetizandos, na intenção de levá-los a 

assumir seus papéis enquanto sujeitos sociais, repositores e criadores das mais 

variadas expressões culturais. Tentavam, assim, alcançar o que denominavam de 

conscientização cultural e política. 

 

 

2.2 O SURGIMENTO DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR DE 

PERNAMBUCO 

 

 

Imagem editada do Livro de leitura da Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a ler” 

 

 

O Movimento de Cultura Popular de Pernambuco foi criado em maio de 1960 

e manteve seu funcionamento até o golpe civil-militar de 1964, período no qual 

Miguel Arraes (1916-2005) exerceu cargo de Prefeito do Recife e Governador de 

Pernambuco. Este Movimento “teve por sede o Sítio da Trindade [...] na Estrada do 

[...] elevação 

do sentido 

social das 

manifestações 

culturais 

comunitárias de 

caráter 

tradicional 

(FÁVERO, 1983, 

p. 93). 
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Arraial, o velho Arraial do Bom Jesus” (MEMORIAL..., 1986, p. 23) e indicava, desde 

seu documento normativo – o Plano de Ação do MCP/PE para 1963, a defesa de um 

processo de politização dos alfabetizandos que pretendia atender. 

Para tanto, o referido Documento 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: 

 

 

[...] 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 popular, 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). 
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Como dissemos, a concepção de cultura popular neste Movimento 

valorizava uma cultura produzida para o povo. Este ponto de vista concernia na idéia 

de seus dirigentes de que só o povo poderia resolver seus problemas, mas as 

referências ideológicas deveriam ser adequadas às suas realidades, guiada 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 político-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: 

 
 

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. 
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2.3 A CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 
 

 

 

Imagem editada do Livro de leitura da Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a ler” 

 

 

No Estado do Rio Grande do Norte, à mesma época do MCP/PE, a situação 

da educação pública em Natal era dramática. As redes de ensino funcionavam em 

uma baixa quantidade de prédios escolares públicos. Segundo o censo de 1960, 

Natal tinha uma população de 154.276 habitantes e um universo de mais de 30.000 

analfabetos (somando adultos e crianças) sem escolas. (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. 

O município 
precisa da ajuda 
do govêrno do 
Estado e da União 
para a solução dos 
males sociais da 
cidade e do campo. 
(RIO GRANDE DO 
NORTE, 1963, p. 
72). 
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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-desenvolvimentista faziam 

severas críticas sobre as relações de dominação imperialistas de uma nação 

desenvolvida sobre uma subdesenvolvida – entenda-se E.U.A e Brasil, 

respectivamente. 

Em defesa destas críticas, Djalma Maranhão, em seu último discurso11 

enquanto 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 corno há anos atrás, por 

exemplo, na campanha do Petróleo é nosso”. Neste discurso, percebemos que o 

posicionamento político de Djalma era em defesa do desenvolvimentismo e contra a 

corrupção. 

Moacyr de Góes (1930-2009)12, que assumiu a Secretaria de Educação, 

Cultura e Saúde na gestão de Djalma Maranhão enquanto prefeito de Natal (1960-

1964), mostra-nos, enquanto autor, que o político 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 Leigo, 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). 

 

                                                           

11
 Folha da Tarde, Natal, 7.11.1960. 

12
 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/RN, no governo de Djalma Maranhão (1961-1964). 
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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. 

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  

 

 

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). 

 

 

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 
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na Secretaria de Educação da prefeitura o Grupo de Trabalho de Educação 
Popular

13
, 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 adultos, 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). 

 

 

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 idéia de que se 

tratava de um país subdesenvolvido e dominado pelo imperialismo norte-americano 

e que, portanto, carecia de reformas nacionalistas. Portanto, 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. “Era 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.” (GERMANO, 1982, p.83). 

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. 

                                                           

13
 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. 
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Dessa maneira, fundamentada nessas idéias, 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, domínio estrangeiro, mas 

também à transplantação cultural, (GERMANO, 1982), o que podemos verificar na 

interpretação do conteúdo de seu Livro de Leitura. 

Portanto, a Campanha de Pé no Chão/RN 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. 

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 no qual 

 

 

[...] pode-se ter uma idéia 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). 
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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). 

 

 

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 expectador. (GERMANO, 1982, p. 102-
103, grifos nossos). 

 

 

Foi, portanto, 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 
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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, abaixo, uma fotografia que ilustra a visão externa 

dos Acampamentos da Campanha de Pé no Chão/RN: 

 
 
 

 
Foto 1: Acampamentos Escolares no Bairro das Rocas – 1961. 
Fonte: Acervo da Base de Pesquisa Cultura, Política e Educação, do 
Departamento de Ciências Sociais/CCHLA e do PPGCS da UFRN. 

 

Visualizamos na próxima página, uma fotografia que ilustra a visão interna 

dos Galpões daqueles Acampamentos. Percebemos o detalhe no teto do Galpão, da 

virada da palha, ensinada pelos pescadores aos operários da Prefeitura de 

Natal/RN: 
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Foto 2: Galpão da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a 
Ler/RN. 
Fonte: http://forumeja.org.br/files/Galpoesvisaointerna.pdf 

 

 

Estimularam-se, 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-

desenvolvimentista e, por essa influência, se pretendia, basicamente, ser 

compreendido como um movimento de reforma da nação brasileira em nível local. 

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 imperialismo cultural norte-americano, o que indicava uma 

resistência à ideologia estadunidense. 

Para a Campanha de Pé no Chão/RN, a cultura popular seria o substrato da 

educação popular, conforme concebiam os intelectuais desse Movimento e estava 

intimamente relacionada aos ideais de libertação nacional, com viés reformista e 

desenvolvimentista. A Campanha De Pé no Chão/RN era, dessa forma, encarada 

como veículo de resistência à dominação imperialista cultural. Vejamos a análise da 

prática cultural deste Movimento, feita por Germano (2005, p. 152-153): 
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Encontra-se em “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” afinidades 
com o romantismo classificado por Löwye 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. 

 

 

Relacionando o contexto nacional-desenvolvimentista 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 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 idéia 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 
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dignidade da pessoa humana e pela opção libertária (é caminhando que se 
faz o caminho). (GÓES apud CORTEZ, 2005b, p. 18). 

 

 

Como dissemos, 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.  

Dessa forma, ocorreu uma violenta desarticulação destes com a deflagração 

do golpe de Estado em abril de 1964. Portanto, não houve espaço político para a 

consolidação e avaliação do projeto de reforma da nação que a Campanha de Pé no 

Chão/RN defendeu e imprimiu em seu Livro de Leitura de alfabetização popular, que 

veremos no próximo capítulo. 
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CAPITULO 2 
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3 O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE 

APRENDE A LER, NO RIO GRANDE DO NORTE E O IDEÁRIO NACIONAL-

DESENVOLVIMENTISTA BRASILEIRO 

 

 

Escola pobre sim, mas escola para um povo sem 
escolas. (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 60). 

 
 

- O operário tem livro pra ler? 
- Sim, o operário lê o livro da Prefeitura. Pelo 
estudo êle (sic) será, em realidade, um cidadão 
livre. (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 45). 

 

 

Neste capítulo, faremos nossas reflexões acerca dos pressupostos políticos 

e culturais impressos no conteúdo de leitura e escrita da educação popular, na 

cidade de Natal/RN no início da década de 1960, especificamente no que está 

contido no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. 

O Livro de Leitura da Campanha de Pé no Chão/RN foi um instrumento de 

alfabetização tido como um elemento aglutinador do trabalho pedagógico de 

conscientização popular conduzido pelo ideário nacional-desenvolvimentista 

enraizado na cultura popular. Conforme dissemos ao longo deste trabalho, Freire 

(2002) afirmava que a educação popular deveria ter a intenção de possibilitar novas 

disposições mentais nos alfabetizandos com acesso a outros conhecimentos 

acumulados historicamente e, o que seria mais importante, favorecer a 

compreensão sobre a participação política nos temas de interesses dos alunos 

enquanto integrantes de classes populares. 

Empreendemos também uma análise sobre como se deu a conscientização 

popular permeada pelo pensamento nacional-desenvolvimentista de Paulo Freire, 

tendo como parâmetro um trabalho de tradução dos conteúdos do Livro de Leitura 

De Pé no Chão/RN que foi utilizado durante a campanha de alfabetização popular 

de mesmo nome, entre abril de 1963 a abril de 1964.  

Neste sentido, fizemos uma análise tradutiva desse principal texto didático-

pedagógico da Campanha de Pé no Chão/RN, através de uma cartografia simbólica, 

estratégia metodológica desenvolvida por Santos (2001).  

Para a tradução, fizemos uma análise, levando em consideração os 

pressupostos históricos, políticos e culturais do período em questão, já discutidos no 
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capítulo anterior, para que, assim, pudéssemos traduzir os sentidos preconizados 

pela Campanha de Pé no Chão/RN, consignados no documento didático-pedagógico 

em tela. 

 

3.1 OS LIVROS DE LEITURA DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR DE 

PERNAMBUCO E DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A 

LER NO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

 

 

 

 

Imagem editada do Livro de leitura da Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a ler” 

 

Nos livros educativo-alfabetizadores, tradicionalmente intitulados de 

cartilhas, encontramos a promoção de diversas formas de apreensão da realidade 

em suas lições de alfabetização, através de narrativas e ilustrações que pretendam 

retratar as relações entre os diversos extratos societários de uma época, 

considerando suas culturas, contradições e condições humanas, enfim, o seu 

contexto político e social. 

 

Afora algumas 
considerações a 
propósito da necessidade 
de renovação dos 
procedimentos usuais no 
ensino de adultos, 
mediante o emprego de 
recursos audiovisuais e 
o abandono da aula 
discursiva em favor da 
discussão e do trabalho 
em grupo [...] 
empreendia o exame do 
analfabetismo sob a 
perspectiva de suas 
raízes econômicas e 
sociais. (BEISIEGEL, 
1992, p. 112). 
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Figura 1: Leitura de uma cartilha 
Fonte: Cagliari (1988) 

 

As chamadas cartilhas surgiram antes mesmo das aulas de alfabetização 

nas escolas. Elas serviam de subsídios para o aprendizado da leitura e escrita em 

casa, onde o aprendizado do ler se resumia em saber o alfabeto, os grupos de letras 

e reconhecê-los em palavras. 

Após a Revolução Francesa, com o surgimento das aulas de alfabetização 

em instituições escolares, as cartilhas foram se modificando de modo que se 

incorporaram pequenos textos em suas lições de alfabetização. Estes textos eram 

usados como exercícios de leitura, apresentando as palavras já estudadas em lições 

anteriores. Estas palavras, que serviam de exemplos, tornavam-se palavras-chave e 

os grupos de letras, agora separados por categorias de acordo com a primeira letra, 

tornavam-se as sílabas-geradoras (CAGLIARI, 1988). Portanto, com o advento 

dessas práticas educativo-alfabetizadoras, surgiram os exercícios estruturais nas 

cartilhas. Estes exercícios possibilitavam aos alfabetizandos, tanto a montagem e 

desmontagem daquelas palavras estudadas quanto ao reconhecimento, em novas 

lições, da ocorrência de letras iguais em novas palavras. 

Existe na literatura sobre os materiais didático-alfabetizadores o registro 

histórico de que a Gramática de João de Barros introduziu a primeira cartilha 

relacionada com o aprendizado da leitura e escrita no Brasil. Vejamos em Cagliari 

(1988), este registro: 
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Na tradição da Língua Portuguesa, a Gramática de João de Barros (Século 
XVI) já trazia agregada uma cartilha (ou cartinha = mapa, pequeno 
documento), cujo subtítulo era Introducam pera aprender a ler. No final, o 
autor concluía: "Em acartinha passáda, demos árte pera os minimos 
fáçilmente aprenderé aler: cõ toda adiuersidáde de syllabas que a natureza 
de nóssa linguágé padeçe". (CAGLIARI, 1988, p. 21). 

 

 

A partir da última década do século XIX, com a organização republicana da 

instrução pública, observa-se o início de um movimento de escolarização e 

sistematização dessas práticas de leitura e escrita. Nesse período, encontramos 

cartilhas produzidas por alguns professores brasileiros. Este movimento de 

incorporação e construção dos materiais didático-alfabetizadores se solidifica nas 

primeiras décadas do século XX contando com o apoio de editores na publicação 

desse tipo de livro didático. (MORTATTI, 2000). 

Noutra perspectiva, em meados do século XX, sob a influência filosófica e 

pedagógica de Paulo Freire desenvolvida no Centro de Cultura Dona Olegarinha, 

com o advento da experiência do MCP/PE e, posteriormente das 40 horas de 

Angicos/RN, a Campanha de Pé no Chão/RN elaborou, em 1963, o seu Livro de 

Leitura adaptado do material didático-pedagógico do MCP/PE, ou melhor, do Livro 

de Leitura Para Adultos do MCP/PE. 

É importante ressaltar que houve uma marcante influência de Paulo Freire 

para a organização do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. A presença do 

pensamento deste filósofo e educador tanto incidiu sobre o MCP/PE quanto sobre a 

Campanha de Pé no Chão/RN. Cortez (2005b) afirma que este último Movimento de 

cultura e educação popular 

 

 

[...] incorporou idéias de democracia, diálogo, mudança social e do 
professor como crítico da realidade, presentes no discurso de Freire por 
meio de palestras feitas por ele de cursos realizados pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura do Natal, dos quais toda a equipe pedagógica 
participava. Alguns cursos foram realizados em Natal e outros na cidade do 
Recife. (Cortez, 2005b, p.68, grifos nossos). 

 

 

A proposta pedagógica de alfabetização popular – consignada nos Livros de 

Leitura de ambos os Movimentos, elaborada primeiramente pelo MCP/PE em 1962 

e, posteriormente, pela Campanha de Pé no Chão/RN em 1963, teve sua origem no 
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início da década de 1960 em um Círculo de Cultura, desenvolvido no Centro de 

Cultura Dona Olegarinha, no Estado de Pernambuco. Nos Centros de Cultura, seus 

constituintes costumavam praticar o diálogo sobre os temas de seus interesses. Os 

temas constituintes da programação/sistematização daquele Círculo de Cultura eram 

desenvolvidos a partir de consultas/diagnósticos aos grupos populares envolvidos 

com o mesmo (COELHO, 2002). 

Germano Coelho, o primeiro presidente do MCP/PE, confirmou que os 

debates que eram realizados naquele Círculo de Cultura deram origem à proposição 

pedagógica utilizada no Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE (COELHO, 2002). 

Para ilustrar nossas considerações, apresentamos, abaixo, a capa deste Livro de 

Leitura: 

 
Figura 2: Capa do Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE. 
Fonte: Memorial do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco 
(1986). 
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Os temas debatidos neste Livro de Leitura – que a partir da capa já mostra 

que se dirige aos analfabetos de classes populares, eram tomados como elementos 

disparadores para que houvesse, por meio de debate, maior conscientização da 

realidade cotidiana dos Grupos atendidos naquele Centro de Cultura, a partir de 

seus próprios sistemas de sinais gráficos (COELHO, 2002). 

Desse modo, no Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE foram inseridos 

os chamados Centros de Interesse, como eixo de categorias pedagógicas a serem 

trabalhados sistematicamente ao longo de suas lições de alfabetização. Nesse 

sentido, foram geradas novas palavras-chave extraídas do campo semântico14 de 

cada Centro de Interesse, como por exemplo: o Centro de Interesse Politização 

será representado pelas palavras-chave Povo e Voto. Assim, percebemos uma 

articulação do método de alfabetização de Paulo Freire no que tange à geração de 

novos significados, a partir dos campos semânticos de cada Centro de Interesse. 

Para facilitar a visualização da composição destes Centros de Interesse, temos na 

página a seguir: 

 

                                                           

14
 Assumimos o entendimento deste termo tomado por Bakhtin (1991), que considera como relevante 

o entendimento das relações sócio-interacionistas envolvidas em uma comunicação. 
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Figura 3: Centros de Interesse. 
Fonte: Memorial do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco 
(1986). 

 

Constatamos no documento normativo deste Movimento, o Memorial do 

MCP (1986), que o Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE foi confeccionado em 

1962, por meio de pesquisa lingüístico-cultural realizada durante três meses nas 

Zonas populares da cidade do Recife/PE, sob a responsabilidade das professoras 

Josina Maria Lopes de Godoy e Norma Porto Carreiro Coelho. 

Esta pesquisa do universo vocabular das camadas populares da cidade do 

Recife/PE se deu por meio do acesso às palavras, frases, provérbios e modos de 

falar, presentes no vocabulário popular. Esta disposição pretendeu refletir os 

aspectos da cultura da população atendida pelo MCP/PE. 
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Buscou-se, assim, aglutinar as palavras do universo vocabular das classes 

populares e transportá-las para a proposta dos Centros de Interesse que se 

desdobravam em palavras-chave. Transformavam-se, portanto, em sinais gráficos 

(palavras escritas) de representação simbólica da realidade vivida pelos 

alfabetizandos. De acordo com a perspectiva freiriana de alfabetização popular, 

havia a necessidade de se propor uma mudança de pensamento nas camadas 

populares em processo de alfabetização, que pode ser entendida pela proposição a 

seguir: 

 

 

Para o educador-educando dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositados nos educandos –, mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 
que este lhe entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 1987, p. 83-
84, grifos nossos). 

 

 

A seleção destas palavras se deu de acordo com a relevância social e, 

também, com a possibilidade de se trabalhar pedagogicamente nos referidos Livros 

de Leitura o maior número de sílabas e fonemas do alfabeto da língua portuguesa 

brasileira expressa nos Centros de Interesse e nas palavras-chave. Daí, podemos 

perceber que não havia sentido uma educação ser dialógica e popular se as 

informações não saíssem do povo para se transformarem nos conhecimentos 

trabalhados coletivamente (educador-educando) no seu processo de alfabetização e 

de conscientização do estar no mundo, envolvido em sua historicidade. 

Desse modo, encontramos os Centros de Interesse articulados a temas 

ligados às questões existenciais, às questões políticas e aos determinantes das 

condições concretas da vida das camadas populares, dentre outras. 

O trabalho pedagógico, segundo Coelho (2002), deveria se concentrar na 

conscientização da realidade vivida pelos alfabetizandos de classes populares, a 

partir do Livro de Leitura, problematizando suas situações cotidianas por meio de 

diálogos, envolvendo as palavras-chave, utilizando recursos didáticos como o 

quadro-negro, vídeo-cassete, projetor de slides e o Livro de Leitura. 

Assim, a palavra-chave era tida como unidade para gerar discussões mais 

problematizadoras e esclarecedoras do tema proposto, com a intenção de fazer o 
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trânsito da consciência intransitiva-ingênua até uma consciência transitiva-crítica nos 

alfabetizandos de classes populares como propunha Paulo Freire em seu método de 

alfabetização de adultos. 

Os temas elencados nos Centros de Interesse foram: politização; 

sobrevivência; habitação; a cidade; Estado; religião; o mundo; o sertão; problemas 

da cidade; problemas do campo; problemas do Nordeste; reforma agrária; 

desenvolvimento; pesca; festas populares; organização política. Todos estes 

Centros de Interesse geraram as palavras-chave de cada lição e foram 

desenvolvidos de formas semelhantes nos dois Livros de Leitura. 

O educador Anísio Teixeira (1900-1971), um dos intelectuais do antigo ISEB, 

tece o seguinte comentário sobre o Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE, ao se 

referir ao seu conteúdo, sua relevância cultural e educacional: 

 

 

Confesso haver lido essa cartilha com inesperado entusiasmo. As 
provações, as esperanças e os direitos do brasileiro tecem e entrelaçam 
aquelas frases lineares e singelas, e fazem do aprender a ler uma 
introdução à liberdade e ao orgulho de viver. Por tudo isto é que considero 
essa cartilha a melhor cartilha para adultos analfabetos que, até agora, 
conheci no Brasil. (Trecho de entrevista ao jornal O Metropolitano apud 
MEMORIAL..., 1986, s/p, grifo nosso). 

 

 

Como já observamos anteriormente, apesar de ter a denominação de “Livro”, 

até para um educador como Anísio Teixeira era considerado uma “cartilha para 

adultos analfabetos”, afirmação que, apesar de elogiosa, descaracteriza a intenção 

precípua de seus idealizadores. 

Todos os Centros de Interesse presentes no Livro de Leitura Para Adultos 

do MCP/PE geraram novas palavras-chave para cada lição de alfabetização e, 

acreditamos que devido à influência de um Livro de Leitura sobre o outro, este 

aspecto foi desenvolvido de forma semelhante no Livro de Leitura De Pé no 

Chão/RN. O que nos leva a afirmar que estavam, ambos, muito além do que 

conhecemos como “cartilhas de alfabetização” tradicionais. 

Decerto que, para a década de 1960, os Livros de Leitura destes 

Movimentos de cultura e educação popular foram muito avançados, tanto pela 

proposição de educação popular, através da cultura popular cristalizada nos 

conteúdos de caráter crítico-reflexivo, de “frases lineares e singelas”, nas palavras 
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de Teixeira (1962), como pelo seu método de alfabetização e de busca de 

explicação da realidade vivenciada por educadores e educandos15. 

Em nota de rodapé, Germano (1982, p. 145), constata que os instrumentos 

de alfabetização do MCP/PE e da Campanha de Pé no Chão/RN têm o “mesmo 

embasamento” teórico-metodológico, o mesmo projeto de educação e cultura, que 

podemos chamar de emancipatórios, como desejava Paulo Freire. 

Dessa maneira, o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN seguiu as mesmas 

orientações dos pressupostos teórico-metodológicos do Livro de Leitura Para 

Adultos do MCP/PE. Nos cursos de Preparação Pedagógica, realizados pelo CFP, 

foi desenvolvida a capacitação do professorado para lidar com os problemas da 

realidade brasileira, como também com o conteúdo do Livro de Leitura da 

Campanha de Pé no Chão/RN. Vejamos então, como os temas de interesse popular 

foram trabalhados pedagogicamente nesse Livro de Leitura: 

 

 

O temário, em geral, versava sobre os seguintes aspectos: Processo 
Espoliativo do Imperialismo, Cultura Brasileira e Alienação, Cultura Popular, 
Análise e Crítica da Constituição Brasileira, Realidade Brasileira, Reformas 
de Base, Aspectos da Economia Brasileira, O Professor Primário em Face 
da Realidade Brasileira e Análise da Cartilha da Campanha. (GERMANO, 
1982, p. 110). 

 

 

O trecho a seguir foi retirado do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN e traz 

claramente o sentido ao qual era destinado. Vejamos: 

 
 

As classes pobres reclamam seu direito de viver. Para haver tranqüilidade 
no país, é necessário que haja um clima de compreensão entre homens de 
tôdas as classes, com o objetivo comum de resolver os males da nação. 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 76). 

 

 

Assim, para que possamos encontrar o sentido daquelas palavras-chave, 

presentes nos dois Livros de Leitura, é preciso compreender como se deu o 

tratamento pedagógico-educativo delas, entrelaçadas aos conteúdos da cultura 

popular em apreço. 

                                                           

15
 Considerando o que já definimos no primeiro capítulo como uma situação dialógica. 
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Nessa linha reflexiva, buscaremos identificar quais foram os temas mais 

presentes no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN para relacioná-los ao ideário 

nacional-desenvolvimentista impresso naquele Movimento de cultura e educação 

popular. Optamos, assim, por analisar apenas um dos Livros de Leitura porque 

constatamos que, embora sejam diferentes em alguns aspectos como os de 

referência espaciais das duas cidades em questão, ambos assemelham-se em 

temos de fundamentação teórico-política e cultural. 

Como dissemos, o ideário da época tinha pretensão de superar a situação 

de crise estrutural do Brasil, numa perspectiva romântica da cultura popular. 

Chegamos ao entendimento de que a cultura popular foi a baliza que a educação, 

também popular, se preocupou em simbolizar articulando-a em seus instrumentais 

didático-pedagógicos, dentre os quais o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. 

Podemos compreender que Freire acreditava que a compreensão da 

historicidade de cada indivíduo social só poderia ocorrer por meio da apreensão 

desses processos de codificações lingüístico-culturais (BRANDÃO, 1981). Nesse 

sentido, as palavras-chave funcionaram como estas codificações, que por sua vez 

eram simbolizados 

 

 

Pelo termo ou palavra, no nível da expressão lingüística. Os termos ou 
palavras são os sinais dos conceitos, suas imagens acústicas ou orais. Por 
extensão, tudo o que se disser dos conceitos [...] pode ser dito também dos 
termos ou palavras. (SEVERINO, 2007, p. 84). 

 

 

Nessa perspectiva analítica dos temas de interesse, surgiram as palavras-

chave que, portanto, se constituíram em codificações da realidade sócio-cultural e, 

para que houvesse uma superação da compreensão ingênua desta, pela população 

analfabeta, era necessário o máximo de desvelamento possível, o que era feito em 

forma dialógica, em uma espécie de democratização da palavra que saiu do povo e 

estava naquela prática pedagógica voltava para o povo, com significado e sentido 

retrabalhado para além do senso comum das camadas populares. 

Dessa maneira, o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN pretendia desmistificar 

a atuação social daquelas camadas populares, enquanto sujeitos compostos de 

historicidades, exercitando e sistematizando simbolicamente as suas possibilidades 
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de conscientização político-social, através de sua própria cultura, de suas próprias 

palavras. 

Em termos de conscientização popular para a percepção daquele contexto, 

retomamos a importância do Livro de Leitura da Campanha de Pé no Chão/RN. Este 

é, pois, considerado um objeto cultural pelo fato de se constituir fundamentalmente 

por palavras coletadas e selecionadas pelo universo vocabular da cultura natalense. 

Nessa direção, a coordenadora do CFP da Campanha De Pé no Chão/RN 

afirma: 

 

 

É sabido que uma das primeiras experiências de aplicação do Método de 
Alfabetização de Adultos desenvolvido por Freire foi feita no Rio Grande do 
Norte, na cidade de Angicos

16
. Toda a equipe que participava da educação 

de adultos deslocou-se para aquela cidade e ao retornar a Natal empenhou-
se no levantamento do vocabulário que iria constituir o conteúdo das 
primeiras lições dos adultos. (CORTEZ, 2005b, p. 65, grifo nosso). 

 

 

É relevante ressaltar que, para tanto, a Campanha de Pé no Chão/RN 

contou com a participação de estudantes universitários na elaboração do Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN, que trabalharam ativamente no Centro de Formação de 

Professores (CFP).  

Este Livro de Leitura é, por assim dizer, uma das fontes de pesquisas 

educativas mais relevantes para a compreensão histórica da cultura de Movimentos 

de cultura e educação popular, como foi a Campanha de Pé no Chão/RN, por tentar 

(re) produzir a realidade sócio-cultural do Estado do Rio Grande do Norte e, mais 

especificamente, da cidade de Natal no início da década de 1960. 

O professor e pesquisador Evaldo Vieira (apud GERMANO, 1982, p. 16) 

destacou no prefácio do livro Lendo e Aprendendo: a Campanha de Pé no Chão, de 

José Willington Germano, que este Movimento de cultura e educação popular 

“aplicou um método próprio de alfabetização; elaborou sua cartilha; criou seus 

intelectuais de caráter popular [...]. E, baseada num projeto mobilizador e numa 

ideologia nacionalista” apontou para as reformas de base, desvelando um ideário 

desenvolvimentista e nacionalista. 

                                                           

16
 Vide Fernandes e Terra (1994) e Brandão (1981). 
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Esta educação tinha a preocupação de trabalhar uma proposta pedagógica 

de alfabetização de adultos que contextualizasse historicamente suas vidas, a fim de 

gerar nas linguagens de usos comuns – carregadas de expectativas de vida – novos 

sentidos emancipatórios de liberdade17 (FREIRE, 1979). 

 

  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LIVRO DE LEITURA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE 
APRENDE A LER/RN 

 

 

Imagem editada do Livro de leitura da Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a ler” 

 

 

Nos anos iniciais da Campanha de Pé no Chão/RN (1961-1962), existia uma 

vontade que movia a luta contra o analfabetismo visando, já com a participação 

popular, tirar as crianças do rol das estatísticas de analfabetismo no Estado do Rio 

Grande do Norte. Mas, o conteúdo da alfabetização ainda se encontrava fora do 

contexto da realidade daquelas crianças em processo de alfabetização. 

Foi no Centro de Formação de Professores (CFP), em Natal/RN, dirigido 

pela professora Margarida de Jesus Cortes18, e com o advento da modalidade de 

Educação de Adultos, que a alfabetização popular ganhou tom de conscientização 

política, cristalizada somente no segundo semestre de 1963 com seu Livro de 

Leitura para adultos, por ocasião do I Congresso de Cultura Popular de Natal, 

ocorrido entre 21 de abril a 1º de maio daquele mesmo ano. Este I Congresso teve 

                                                           

17
 Prática educativa que propõe ruptura da cultura dominante, fazendo surgir uma nova realidade 

proveniente de uma nova cultura. 
18

 A professora Margarida de Jesus Cortes foi coordenadora pedagógica da Campanha de Pé no 
Chão, desde outubro de 1961 até 1964 com o advento do golpe militar de abril de 1964. 

‚Adaptação do ‘Livro 
de Leitura para 
Adultos’ do Movimento 
de Cultura Popular do 
Recife. Trabalho 
supervisionado pela 
Professora Maria Diva 
da Salete Lucena‛. 
(RIO GRANDE DO NORTE, 
1963). 
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grande repercussão para a área de educação popular, partindo da Secretaria de 

Educação e contando com delegações de intelectuais do Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul e Paraíba. 

Góes (1980) traz um relato que denota alta clarividência do que foi o I 

Congresso de Cultura Popular de Natal, que antecedeu o I Encontro Nacional de 

Alfabetização e Cultura Popular em Recife, já em setembro daquele mesmo ano. O 

autor constata que: 

 

 

Inaugurado o Congresso no Fórum de Debates, no dia 21 de abril, logo em 
seguida, no Teatro Alberto Maranhão, foi levada a peça O processo de 
Tiradentes em nosso tempo, criação coletiva de Luís Ignácio Maranhão 
Filho, Hélio Xavier de Vasconcelos, Danilo Bessa e Newton Navarro. 
Retomava-se o fato histórico a partir da devassa da Conjuração Mineira e 
dava-se-lhe uma roupagem de contemporaneidade, o que possibilitou uma 
forte denúncia ao imperialismo, à dominação, à alienação, etc. Entre 21 de 
abril e 1º de maio, fatos culturais importantes ocorreram, sempre dentro de 
uma moldura política nacionalista: o lançamento do Livro de leitura de 
adultos “De pé no chão”; a inauguração do Teatrinho do Povo; 
conferências e debates de Luís Costa Lima, Ênio Silveira, Willys Leal, Edna 
Lott, Newton Navarro; lançamento das coleções Cadernos do Povo e Viola 
de Desafio, editadas pela Civilização Brasileira e pela Prefeitura do Natal, 
respectivamente; exposição de artes plásticas (Raul Córdola e Chico 
Santeiro); lançamento do disco da UNE O povo canta; jograis de operários e 
estudantes (Poemas para a liberdade). Em mesas-redondas, foram 
discutidos temas como Cultura e alienação; Cinema; O problema do livro; 
Reforma agrária. Apresentações de teatro (Pedro mico, de Antônio Callado) 
e de cinema (os curtas-metragens Aruanda e Cajueiro nordestino, de 
Linduarte Noronha) estimularam debates de intelectuais e povo. O 
encerramento do Congresso se fez com uma passeata, o que levou os 
intelectuais a participarem de uma concentração operário-estudantil-
camponesa no dia 1º de maio, na Praça Gentil Ferreira, no bairro do 
Alecrim. (GÓES, 1980, p. 81). 

 

 

 Como dissemos anteriormente, foi com o advento do Livro de Leitura De Pé 

no Chão/RN no ano do I Congresso de Cultura Popular de Natal, que se criou a 

necessidade de o CEF preparar melhor seu professorado com a incorporação em 

seu currículo de formação, através dos Cursos de Emergência, do módulo Curso de 

Realidade Brasileira.  

O Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, utilizado como material educativo-

alfabetizador, foi confeccionado sob a coordenação da professora Diva Maria Salete 

Lucena, também responsável pelo CFP. Percebemos que a proposta de 

alfabetização deste Livro de Leitura reuniu características marcantes do sistema 
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Paulo Freire e a posição de Norma Porto Carreiro Coelho e Josina Maria Lopes de 

Godoy, onde, em síntese, partiam da conscientização do educando, do despertar de 

sua consciência crítica, buscando um processo global de politização. 

Este material apresenta características de uma construção coletiva e 

artesanal e teve suas lições elaboradas com vistas à readaptação da realidade 

social e espacial da cidade do Recife/PE para a realidade espacial, histórica e 

cultural da cidade de Natal/RN. Já a partir da capa, conforme apresentamos abaixo, 

o Livro de Leitura sugeria uma interpretação pontual. 

 

 

 
Figura 4: Capa do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963. 
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Como vimos na figura anterior, o título do Livro de Leitura De Pé no 

Chão/RN divide espaço com uma ilustração de pernas nuas e pés descalços, com a 

clara intenção de figurar o quão popular seria aquele material didático-pedagógico. 

Ainda em sua capa, o referido Livro de Leitura destaca sua ligação direta com o 

Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE. Diga-se de passagem: “Adaptação do 

„Livro de Leitura para Adultos‟ do Movimento de Cultura Popular do Recife. Trabalho 

supervisionado pela Professora Maria Diva da Salete Lucena”. 

As atividades contidas neste Livro de Leitura foram, quase em sua 

totalidade, reproduzidas do Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE para o Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN numa versão mimeografada. Este material didático tinha 

seus conteúdos pedagógicos articulados com a vida e a realidade dos educandos da 

cidade de Natal/RN, abordando temáticas que se agrupavam em suas 78 lições. 

Assim, temos a seguir a ilustração de uma das lições: 

 

 
Figura 5: Lição 6. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, 
Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 
Também se Aprende a Ler. Natal, 1963, p. 8. 
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Já na Apresentação existe um oferecimento de Moacyr de Góes no Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN ao povo natalense, datado como “Páscoa de 1963”. Nela 

encontramos a justificativa deste Livro de Leitura. O secretário de Educação, Cultura 

e Saúde de Natal, destaca a afinidade político-pedagógica entre a Campanha de Pé 

no Chão/RN e o MCP/PE. Moacyr redigiu que os dois Movimentos de Cultura e 

Educação Popular tinham “o mesmo fim – o de libertação popular através da 

educação”. Isto confirma a finalidade educativa pretendida por aqueles Movimentos 

de cultura e educação popular, que era de promover uma conscientização popular. 

É possível afirmar que a maioria dos Centros de Interesse do Livro de 

Leitura Para Adultos do MCP/PE estão implícitos no Livro de Leitura De Pé no 

Chão/RN. Desse modo, constatamos que as temáticas da maioria dos Centros de 

Interesse consignados no Livro de Leitura Para Adultos do MCP/PE foram 

distribuídas pedagogicamente ao longo das lições do Livro de Leitura da Campanha 

de Pé no Chão/RN. As exceções ficam para alguns poucos Centros de Interesse, 

tais como: Habitação, que no caso do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN temos a 

palavra-chave casebre no lugar de mocambo; do Centro de Interesse Cidade, 

inserindo Natal no lugar de Recife; do Centro de Interesse Problemas da Cidade e 

Problemas do Campo com a adaptação dos problemas de Recife para os de Natal; 

além de algumas palavras-chave alteradas do Centro de Interesse Festas 

Populares que, por exemplo, não aparecem arraial e caboclinho no Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN. 

Após caracterizar o Nordeste brasileiro como uma Região subdesenvolvida 

e, em especial, a cidade de Natal como uma cidade inserida no contexto “da miséria, 

do déficit escolar”, Moacyr de Góes afirmou que o Livro de Leitura vinha para o 

atendimento ao clamor popular sobre a necessidade de melhoria da condição da 

escola pública, destacando o desafio da prefeitura em cumprir a obrigação 

constitucional de erradicar o analfabetismo da cidade de Natal/RN. Góes garantia 

ainda que o Livro de Leitura 

 

 

É a resposta de um povo que se levanta para lutar contra a miséria, contra a 

expoliação; pela afirmação do direito de todos à educação; pela 

autenticidade de uma cultura brasileira; por uma escola brasileira 

consciente, crítica e demonstrativa. (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 2). 
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O Secretário de Educação considerava que o Livro de Leitura era um marco 

do processo educativo na tentativa da superação dos padrões conservadores e 

intelectualistas dos materiais de alfabetização, na busca da conscientização do 

povo, “ofendidos por uma estrutura social injusta.”. Daí seu conteúdo sugerir, como 

na epígrafe deste capítulo, a formação de “um cidadão livre”. 

Fazendo uma caracterização pedagógica desse material educativo-

alfabetizador, constatamos que as palavras-chave foram fragmentadas em novas 

sílabas e destacadas para gerar novas palavras, transformadas em frases para que 

ganhassem sentido sintático e semântico para serem trabalhadas sob uma 

perspectiva das professoras e/ou monitores de turma. Isto evidencia a 

sistematização de um modelo de alfabetização fundamentado na proposta 

pedagógica de alfabetização de Paulo Freire (2002). Então, para corroborar com 

nossa compreensão, vejamos outra lição que demonstra o que afirmamos: 

 

 
Figura 6: Lição 7. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, 
Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 
Também se Aprende a Ler. Natal, 1963, p. 9. 



84 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

Como dissemos, ao longo das lições deste Livro de Leitura podemos 

visualizar marcantes características de uma construção artesanal, com textos 

escritos à mão e desenhos pouco elaborados. As lições não são paginadas e 

apresentam um grande número de exercícios, ênfase na repetição como reforço à 

aprendizagem e na exploração de fonemas, permitindo a criação de novas palavras. 

É comum encontrar palavras-chave escritas em letra de fôrma e, logo abaixo, no 

mesmo quadro, em letra cursiva. Nas mesmas páginas são trabalhadas sentenças/ 

frases de efeito apelativo, com uso das palavras-chave destacadas, aproveitando-se 

a escrita de fôrma e cursiva (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 3-4). A lição a 

seguir ilustra o que dissemos: 

 

 

Figura 7: Lição 1. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 3. 
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Nas primeiras lições do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN é predominante 

o destaque das vogais do alfabeto brasileiro, escritas com letras de fôrma e cursiva 

e frases curtas, como podemos visualizar a seguir:  

 

 

Figura 8: Lição 4. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 6. 

 

 

 

Ao longo das demais lições observa-se a silabação de frases com destaque 

nas vogais, acompanhadas de ilustrações. Nestas silabações é dado destaque ao 
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uso das consoantes do alfabeto brasileiro para delas se derivar em novas palavras, 

como pode ser observado na ilustração a seguir: 

 

 

Figura 9: Lição 7. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 9. 

 

Há, também, do início ao fim do Livro de Leitura destaque aos tempos 

verbais com pano de fundo conscientizador (ibden19, p. 7, 8, 9, 11, 16, 17, 28, 29, 

34, 35, 43, 44, 61, 68, 74, 76, 79). 

 

                                                           

19
 Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 

Também se Aprende a Ler. Natal, 1963, 



87 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

 

 

Figura 10: Lição 13. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 16. 

 

 Apesar da lição acima começar com a palavra-chave “ritmo”, aqui, com sua 

divisão em sílabas, ocorre ênfase na conjugação verbal da palavra-chave “mudar”. 

Sendo assim, parte de um “eu” que muda, que se transita, para que no final o voto 

possa mudar, sugerindo a mudança do voto como constituinte do trânsito da 

consciência popular. 
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Figura 11: Lição 24. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 28. 

 

 Percebemos que dessa lição deriva a primeira sílaba da palavra-chave 

“família” para gerar a palavra-chave “fala”. A mudança do tempo do verbo “falar” 

sugere a fala do povo como um instrumento de contestação salarial em defesa da 

família do operário. 
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Figura 12: Lição 30. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 34. 

 

 Esta lição estimula pedagogicamente a conscientização popular através da 

conjugação, em primeira pessoa, dos verbos: “falar”, “ler”, “saber”, “ser“, “ir” e “sair”. 
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Figura 13: Lição 37. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 43. 

 

 Já nesta lição, ocorre uma congregação dos verbos “estudar”, “votar” e 

“lutar”, formando um conjunto de pequenas orações, de modo a orientar os operários 

para lidar com suas vidas cotidianas. 
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Figura 14: Lição 38. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 44. 

 

A partir da palavra-chave “acampamento”, esta lição traz a idéia de que a 

escola “De Pé no Chão” não seria, somente, um caminho para se aprender a ler e 

escrever, mas também para a elevação da cultura popular. 
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Figura 15: Lição 69. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 76. 

 

Com o passar das lições, encontramos o advento de fotografias (ibden, p. 

14, 26, 38, 42, 73) e um mapa da América desenhado à mão (ibden, p. 86), além de 

ilustrações, desenhadas à mão, representando as palavras-chave e frases de efeito 

apelativo ao longo das lições do Livro de Leitura. 
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Figura 16: Figura 1. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 14. 

 

 Esta figura reafirma que no Nordeste existe folclore autêntico e que o 

bambelô é uma das expressões de sua cultura popular. 
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Figura 17: Figura 4. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 42. 

 

 Esta fotografia representa a parte externa do galpão de um acampamento 

escolar no bairro das Rocas, em Natal/RN. Podemos ver em sua fachada o seguinte 

dizer: “DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER”, convidando, assim, as 

camadas populares para o programa de erradicação do analfabetismo da Prefeitura 

de Natal/RN. 
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Figura 18: Figura 6. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 86. 

 

Esta figura acima se localiza no final do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN 

e sugere a intenção de situar espacialmente o alfabetizando da Campanha de Pé no 

Chão/RN. É relevante destacarmos o enfoque que aqui se dá aos E.U.A. no 

contexto da proximidade espacial-geográfica com o Brasil, tendo em vista a tensão 

política, econômica e cultural existente na época entre o país norte-americano com 

as nações da América Latina. 
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Figura 19: Lição 17. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 20. 

 

Veremos, entretanto, que as lições têm certo grau de ascensão de 

dificuldade, na medida em que avançam as páginas. Notamos que, a partir da 

silabação das palavras-chave, se derivando em outras, geraram-se frases mais 

complexas que as lições anteriores, utilizando mais ainda os verbos. (ibden, p. 20, 

25.) 
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Figura 20: Lição 22. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 25. 

 

É relevante destacar nesta lição que ocorre uma crescente utilização de 

frases de efeito apelativo. Há, porém, uma introdução paulatina, não mais de frases, 

mas de textos mais extensos com diálogo até o final do Livro de Leitura. (ibden, p. 

15, 16, 18, 19, 27, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 60, 66, 69, 70, 71, 82).  
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Figura 21: Lição 23. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 27. 

 

 O efeito apelativo tanto desta lição, quanto da anterior, está implícito no 

trecho em que o desemprego impossibilita o consumo do pão, dificultando ainda 

mais a vida do operário, levando-o a miséria. 
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Figura 22: Lição 28. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 32. 

 

 Nesta lição, podemos notar, através do diálogo acima, que para o Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN, o homem do campo era considerado um herói por viver 

isolado e sem apoio. Há, porém, a esperança de um futuro melhor com pão, casa e 

roupa para sua família, corroborando com a abordagem político-romântica presente 

neste Movimento de Cultura e Educação Popular. 
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Figura 23: Lição 41. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 47. 

 

 O diálogo desta outra lição denuncia a necessidade de políticas de governo 

para a superação das diferenças regionais brasileiras, por meio de construção de 

estradas, tidas como uma das condicionantes do subdesenvolvimento do Nordeste. 
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Figura 24: Lição 60. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 66. 

 

 Acima, visualizamos uma lição do Livro de Leitura da Campanha de Pé no 

Chão/RN que defende um governo popular interessado em proporcionar a elevação 

cultural do povo natalense, independente de sua raça, suas opiniões e religião, 

através de um “ensino gratuito em todos os graus.”. 
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Figura 25: Lição 63. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 69. 

 

 Nesta lição, observamos um diálogo que aponta a luta do homem do 

Nordeste para a conquista de uma condição básica de vida, que seria: casa para 

morar, alimentação para sua família e educação para seus filhos. A defesa desta luta 

está para quem ama sua pátria. E, para que o homem do Nordeste alcance um alto 

nível profissional, é preciso que haja a instalação de fábricas (tomadas como a 

escola do operário) na Região, como condição para seu progresso. 
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Figura 26: Lição 64. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 70. 

 

 Na lição acima, temos um diálogo que trata de um suposto governo 

nacionalista, que levaria o progresso para o Nordeste, como condição para manter o 

camponês no campo. Isto evitaria, dessa maneira, o êxodo rural, considerado como 

um grave problema social na época. 
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Figura 27: Lição 65. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 71. 

 

 Logo acima, vemos que o lema “Ordem e Progresso”, da bandeira brasileira, 

é ameaçado pelo que o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN também considera como 

males sociais da nação, os quais seriam: a fome, a doença, o desemprego e o 

analfabetismo. 
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Figura 28: Lição 75. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 82. 

 

 Além desta lição que trata de informar o regime político brasileiro, com uma 

linguagem acessível à população atendida pelo referido Livro de Leitura, 

encontramos, também, atividades de leitura e escrita, com frases conclusivas, de um 

conjunto de palavras-chave das lições anteriores. (ibden, p. 12, 24, 36, 46, 54, 62, 

75, 81).  
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Figura 29: Lição 10. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 12. 

 

 Esta lição apresenta palavras-chave ligadas aos Centros de Interesse de 

Politização e Sobrevivência, dando ênfase no uso das vogais e de algumas 

consoantes do alfabeto para que pudessem gerar novas palavras-chave. 
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Figura 30: Lição 32. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 36. 

 

 A lição acima tem por objetivo alfabetizar a partir do trabalho de leitura e 

cópia de um conjunto de frases de efeito apelativo, vindas das lições anteriores. 
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Figura 31: Lição 21. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 24. 

 

 As palavras-chave desta lição, das quais se derivam algumas sílabas, são 

constituintes dos Centros de Interesse Festas Populares e Habitação. 
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Figura 32: Lição 40. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 46. 

 

 Esta lição do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN traz atividade de cópia 

manuscrita de frases com efeito apelativo, relacionadas com a alfabetização e a 

liberdade popular, através dos Centros de Interesse A Cidade e o Estado. 
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Figura 33: Lição 48. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 54. 

 

 Esta lição apresenta um conjunto de palavras-chave, para se exercitar a 

constituição de suas sílabas por meio de pesquisas de recorte e cola em jornais. 
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Figura 34: Lição 56. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 62. 

 

 Estão implícitos, nesta lição acima, os Centros de Interesse: “O Sertão” e 

“Festas Populares”, contendo três questões para completar com palavras-chave de 

lições anteriores a esta. 
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Figura 35: Lição 68. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 75. 

 

 Visualizamos, nesta lição, um trabalho de alfabetização com o uso da 

realidade espacial e cultural da cidade de Natal/RN. Sendo assim, trata tanto da 

conscientização de causas e efeitos da condição do nordestino flagelado, quanto 

sugere um governo nacionalista para a superação das dificuldades encontradas pelo 

camponês desamparado. 
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Figura 36: Lição 74. 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria De Educação, Cultura e 
Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão Também se Aprende a Ler. 
Natal, 1963, p. 81. 

 

A lição acima é a de número 74, portanto, no final do documento analisado. 

Percebemos a clara intenção de situar histórica-espacialmente a capital do Brasil, 

apontando a contribuição dos nordestinos em sua construção.  

Foi assim que, na intenção de melhor ilustrar esta pesquisa, levantamos 

alguns temas/ frases de efeito apelativo, encontrados ao longo das lições do referido 

Livro de Leitura, para possibilitar a compreensão de nossa última cartografia 

simbólica, que chamamos “Quadro-Síntese”. Vejamos na página seguinte: 
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Número Temas/ frases de efeito apelativo Página 

1 
Defesa da indústria nacional como condição de 

desenvolvimento do Estado brasileiro 
50 

2 
Condições defendidas para o sertanejo: terra, casa, 

alimentação, roupa e educação 
57 

3 Condição de subdesenvolvimento da nação brasileira 59 

4 Defesa do sindicalismo e cooperativismo 64 

5 Noção de desenvolvimento da região Nordeste 65 

6 A fábrica como “escola do operário” 69 

7 Defesa da gratuidade do ensino público 66 

8 Nacionalismo e progresso 70 

9 
Os males que impedem o lema da bandeira brasileira “ordem 

e progresso” 
71 

10 
Defesa dos políticos nacionalistas preocupados com o “bem-

estar social” 
72 

11 
Conflitos entre as classes sociais devem ser resolvidos com 

a compreensão entre elas - objetivo “comum” é resolver 
todos os males da nação 

76 

12 
Defesa da Companhia “Hidroelétrico” – CHESF - Paulo 

Afonso para o desenvolvimento do Nordeste 
77 

13 
“É preciso que os lucros produzidos pelo trabalho do povo 

brasileiro revertam em benefício do próprio país” 
84 

14 
Reforma agrária, problemas do Nordeste, comércio 

cooperativista, fábricas para industrialização de nossas 
matérias primas 

85 

Quadro 2: Temas de efeito apelativo no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN 
Fonte: Desenvolvido por Pablo Cruz Spinelli, 2010. 

 

 

Desta feita, como vimos nas figuras ilustrativas de nosso trabalho, as lições 

do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN estão adequadas com a realidade espacial, 

histórica e cultural da cidade de Natal/RN, evidenciando, também, nesta adaptação, 

que a proposta de alfabetização deste Livro de Leitura partia da conscientização do 

educando, mostrando, portanto, a sistematização de um modelo educativo 

fundamentado na proposta pedagógica de alfabetização de Paulo Freire (2002). 

Neste sentido, como dissemos na Introdução deste capítulo, faremos a 

análise tradutiva do principal texto didático-pedagógico da Campanha de Pé no 

Chão/RN, seu Livro de Leitura, através de uma cartografia simbólica, estratégia 

metodológica desenvolvida por Santos (2001). 
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3.3 CARTOGRAFIA SIMBÓLICA DO CONTEÚDO DO LIVRO DE LEITURA DE PÉ 

NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN 

 

 

Imagem editada do Livro de leitura da Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a ler” 

 

 

Esta análise se instrumentaliza, em consonância com Santos (2001) e nos 

procedimentos da sociologia cartográfica ou cartografia simbólica, compreendida 

como estratégia metodológica e, em cuja abordagem, é possível se fazer a tradução 

da realidade, permitindo-nos discorrer sobre determinado objeto de estudo, tendo a 

nossa subjetividade como operadora imaginativa para interpretar a realidade 

estudada, através de cartografias que consideramos como mapas. Contamos, 

também, como base metodológica, as considerações operacionalizadas por Nobre 

(2005) e Silva (2006), que construíram em seus estudos, procedimentos 

cartográficos fundamentados também em Santos. 

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. 

Referenciamos as teses, dissertações e monografias 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). 

Vale ressaltar que, para a cartografia deste trabalho, levantamos 

fundamentalmente questões vinculadas aos pressupostos históricos, políticos e 

culturais da época, em particular aquelas ligadas às características românticas do 

‚compreender 
criticamente o sentido 
manifesto ou oculto 
[...] das mensagens‛ 
impressas no Livro de 
Leitura em estudo. 
(SEVERINO, 2007, p.121). 
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ideário nacional-desenvolvimentista preconizado pelos intelectuais e dirigentes 

desses Movimentos. 

Reafirmamos que encontramos em Santos (2001) a possibilidade do uso 

metodológico 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 correspondência. Imaginando a 

irrealidade de ilusões reais, convertemos correspondências ilusórias em 

orientação pragmática. (SANTOS, 2001, p. 198). 

 

 

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 mapas são quadros por nós elaborados, que também têm 

características constituintes dos mapas, tais como: projeção, escala e simbologia. 

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 do Livro de Leitura 

seus conteúdos para transformá-lo em objeto de análise, atualizando-as no tempo e 

no espaço. 

Sobre esta questão, encontramos a exemplificação da necessidade dessas 

distorções cartográficas, 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 
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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 contra-perspectiva, construímos quadros, tidos por nós como mapas 

de uma cartografia simbólica, com a intenção de fazer com que estes, mesmo que 

distorçam a realidade do Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, seja visto como no 

exemplo acima, pois seria inviável representarmos todas as palavras-chave e frases 

ali presentes num trabalho de dissertação. 

Consideramos, pois, essa estratégia cartográfica como um procedimento 

metodológico que nos levou à tradução da realidade histórico-cultural daquele Livro 

de Leitura inserido na Campanha de Pé no Chão/RN. Neste material didático-

educativo, encontramos nas palavras-chave o símbolo dos referenciais metafóricos 

da intenção educativa do referido Movimento de Cultura e Educação Popular no 

início da década de 1960.  

Convergimos à visão de Brandão (1981, p. 22) que, ao tratar do poder 

metafórico de sua apreensão e uso crítico, reverbera: “quem dá a palavra dá o tema, 

quem dá o tema dirige o pensamento, quem dirige o pensamento pode ter o poder 

de guiar a consciência.” Assim, encontramos um sentido para a construção da 

cartografia simbólica como estratégia de pesquisa. 

Portanto, a composição das palavras-chave do Livro de Leitura da 

Campanha de Pé no Chão/RN são, aqui, tidas como indicadoras dos sentidos para a 

compreensão dos pressupostos histórico-culturais consignados no conteúdo do 

referido Livro de Leitura. Estes indicadores são tomados pelas palavras-chave/frases 

do documento em questão, que foram escolhidos para a constatação de nossa 

proposta, da presença da ideologia nacional-desenvolvimentista de cunho político-

romântico existente no Livro de Leitura em apreço. 

Desse modo, escolhemos alguns autores para dialogar conosco neste 

trabalho de tradução, quais sejam: Góes (2000); Cortez (2005a; 2005b); Germano 

(1982; 2004b; 2005; 2006); Paiva (1980); Fávero (1983); Brasil (2009) e Memorial do 

Movimento de Cultura Popular de Pernambuco (1986); Rio Grande do Norte (1963) 

pelo destaque que dão aos Livros de Leitura dos Movimentos aqui pesquisados e 
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estruturamos este estudo em quadros que tratam dos interesses das camadas 

populares da cidade de Natal/RN no início da década de 1960. 

Os quadros dos quais falamos nos possibilitaram visualizações minuciosas 

das palavras-chave/frases de efeito apelativo ali presentes. Dessa forma, 

elaboramos quatro quadros analítico-interpretativos para a composição da 

cartografia simbólica do Livro de Leitura em análise.  

A seguir os apresentamos para que possamos ter uma visualização 

sistemática e panorâmica do ideário nacional-desenvolvimentista em suas 

perspectivas românticas expressas no instrumento didático-pedagógico: o Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN. 

Para que essa cartografia simbólica fosse possível, retomamos os conceitos 

de escala, projeção e simbologia desenvolvidas por Santos (2001) para demonstrar 

como as utilizamos para construir uma cartografia simbólica do conteúdo do Livro de 

Leitura em pauta: 

 

a) A escala, dependendo de seu grau, influencia na quantidade de detalhes do 

símbolo, apontando, também, a sua eficiência. A escala usada foi de pequena 

quantidade, como já afirmamos, com o intuito de analisar/interpretar trechos do 

Livro de Leitura. Assim, escolhemos expressões de efeito apelativo como 

escala, visto que, repetimos, “quem dá a palavra dá o tema, quem dá o tema 

dirige o pensamento, quem dirige o pensamento pode ter o poder de guiar a 

consciência.” (BRANDÃO, 1981, p. 22). 

 

b) A projeção consiste no tipo de representação simbólica que o 

cartógrafo/pesquisador pretende privilegiar no seu trabalho. A forma de 

distorção da realidade e a centralização do enfoque dessa representação a 

partir dos Centros de Interesse são determinantes para que possamos, sob a 

luz do ideário nacionalista-desenvolvimentista, 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 espacialização e seu uso no Livro de Leitura De Pé no 

Chão/RN, para podermos traduzi-las. 
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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. Escolhemos usar sinais gráficos – 

palavras-chave e frases/expressões – visto que, o que representamos 

cartograficamente é o ideário presente no Livro de Leitura do Movimento 

estudado. A escolha dessa simbolização se dá pelo fato de que, didaticamente, 

a palavra (como signo) presente no Livro de Leitura, é tomada como ponto de 

partida para sua utilização com significados mais complexos, em outros textos 

e contextos. 

 

Nos quadros cartográficos que compõem a cartografia do Livro de Leitura da 

Campanha de Pé no Chão/RN, utilizamos dos Centros de Interesse apenas as 

palavras-chave/expressões de efeito apelativo que estão vinculadas ao ideário 

nacional-desenvolvimentista. Portanto, confirmamos que os Centros de Interesse 

utilizados foram: politização; reforma agrária; desenvolvimento e organização 

política. A partir deles, descrevemos sua espacialização no Livro de Leitura De Pé 

no Chão/RN e, em seguida, no mesmo quadro faremos a tradução do sentido 

histórico-cultural assumido pelo documento educativo-alfabetizador, constituinte de 

seu conteúdo. 

Desse modo, analisamos tais palavras de acordo com os pressupostos 

histórico-culturais 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. Com efeito, ao traduzirmos as palavras-chave do material 

didático-pedagógico em apreço, retomamos como principal pressuposto desta 

pesquisa, o conceito das palavras geradoras, entendidas como geradoras de sentido 

e ação em Brandão (1981). Para tanto, destacamos as palavras-chave: povo e 

voto; flagelado e progresso; Brasil e Trabalho; República, democracia e paz. 

Portanto, nosso problema de pesquisa se configurou no desafio de 

compreender como a concepção de educação popular se concretizou no Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN, perpassando o ideário nacional-desenvolvimentista 

configurado por características marcadas pela bandeira do romantismo político. 
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Como sabemos, este ideário defendia uma cultura popular originária, valorizando um 

Estado atuante, frente ao desenvolvimento econômico apoiado na indústria nacional 

e soberana. 

Contudo, problematizamos nosso objeto de estudo, contando com a 

contribuição crítico-reflexiva realizada por Paiva (1980), ao tratar dos temas: 

autoritarismo e democratização no período nacional-desenvolvimentista. Como 

dissemos ao longo deste trabalho, neste período, foi gestada a concepção de 

conscientização popular através da educação popular. Paiva (1980) faz uma análise 

contundente daquele período, retomando o posicionamento histórico-político de 

Paulo Freire para se combater a fase de “transição histórica” que passava a nação 

brasileira, relacionando-o com os posicionamentos gerais do ISEB. Deste modo, 

temos que: 

 

 

[...] O autoritarismo de que ele fala é aquele que corresponde à sociedade 
arcaica, é o autoritarismo crasso, violento, tal como se apresenta na 
sociedade descrita por Oliveira Viana e que era especialmente perceptível 
no interior do Nordeste. Contra ele, Freire levanta o processo de 
democratização. Como ajudar a este processo? „Ajustando-se às condições 
faseológicas do nosso processo‟, diz ele, ou seja, aceitando o 
desenvolvimento capitalista e a democracia representativa. O autoritarismo 
manifesta-se nos escritos de Freire na mesma forma em que aparece entre 
os isebianos: estes já sabiam, por suas análises „objetivas‟, qual era aquele 
sentido, compreendiam a „fase histórico-social‟ vivida pelo país e por isso 
podiam captar suas exigências e iluminar a sociedade com tal 
conhecimento. Podiam propor uma „ideologia do desenvolvimento‟ porque 
sabiam-na o melhor para todos: havia, pois, que convencer a todos da sua 
adequação e bondade. (PAIVA, 1980, p. 176-177). 

 

 

Para que possamos compreender qual o sentido da disputa daqueles 

valores econômicos, políticos e culturais em tela, tomamos a problematização de 

Paiva (1980) para elucidar como os conflitos de interesse daquele contexto atingiram 

a formulação dos conteúdos inseridos no material a ser traduzido cartograficamente. 

A autora afirma que: 

 

 

[...] nesta proposição há um lado de combate ao „autoritarismo arcaico‟: a 
iluminação da sociedade só poderia fazer-se pela luta ao nível das 
consciências, ao nível da ideologia. Dependia da pedagogia, não da 
violência; supunha as liberdades burguesas, ao mesmo tempo que servia 
para sedimentá-las. Uma tal pedagogia – que possibilita a crítica da 
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„sociedade arcaica‟, visando o apoio à „sociedade moderna‟ e que, em 
última instância, se posiciona na luta supostamente travada entre a 
burguesia agrário-comercial e a burguesia industrial urbana nacional pela 
hegemonia política -, vem carregada de um conteúdo. O homem que apóia 
a sociedade moderna deve desenvolver „disposições mentais democráticas 
com as quais se identifique com o clima cultural novo‟; com elas o „homem 
nacional‟, tendo adquirido igualmente um „senso de perspectiva histórica‟, 
pode participar adequadamente do „processo‟ (PAIVA, 1980, p. 178). 

 

 

É, portanto, nesta perspectiva crítica que a cartografia simbólica do Livro de 

Leitura, aqui traduzido, será apresentada em quatro quadros analítico-interpretativos 

e em um Quando-Síntese, conforme Quadro Sinóptico da Cartografia Simbólica a 

seguir: 

 

QUADROS ANALÍTICO-
INTERPRETATIVOS 

CENTROS DE INTERESSE PALAVRAS-CHAVE 

1 Politização Povo – Voto 

2 Reforma Agrária Flagelado – Progresso 

3 Desenvolvimento Brasil – Trabalho 

4 Organização Política República – Democracia – Paz 

Quadro-Síntese Ideário Nacional-
desenvolvimentista 

Temas/Frases de efeito 
apelativo 

Quadro 3: Sinopse da cartografia simbólica 
Fonte: Desenvolvido por Pablo Cruz Spinelli, 2010. 
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QUADRO ANALÍTICO/INTERPRETATIVO 1 

CENTRO DE INTERESSE 

POLITIZAÇÃO 

PALAVRAS-CHAVE 

Povo Voto 

DESCRIÇÃO 

As lições deste Centro de Interesse trabalham didaticamente a silabação e a formação de novas palavras. 

Visualizamos as palavras-chave povo e voto, a partir da primeira lição (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 

3), uma ao lado da outra. Constatamos que a palavra-chave povo foi utilizada em larga escala no instrumento 

didático-pedagógico, tendo em vista que a visualizamos em grande parte das lições. Nas conjugações verbais 

das lições que utilizam esta palavra-chave, os pronomes pessoais muitas vezes são substituídos pela palavra-

chave povo. Como vemos na lição (ibden, p. 7, 8, 11, 16, 35, 68, 79). Isto denota um aspecto apelativo ligado ao 

sentido de pertença, direito, ser e estar, dar, ir e vir, poder, suar, escolher e possibilidade de luta em favor de 

temáticas, tais como: consciência crítica, verdadeira democracia, verdadeira lei, país, problemas do Nordeste, 

desemprego, progresso, políticos nacionalistas, fala, direito de opinião, clamor, arma, liberdade, saúde, 

alimentação, fome, pão, casa versus casebre, operariado, salário, analfabetismo, cultura, tradições, ritmos e 

danças populares (quadrilha, frevo, maracatu, samba, baião, bambelô, pastoril e bumba-meu-boi); folclore; arte 

popular; teatro; artesanato; educação; escola; tecnologia (rádio); campo e miséria. Na palavra-chave povo 

visualizamos o sentido da denúncia: “eu vi o povo sem casa” (ibden, p. 20); da pertença: “o povo sem casa vive 

no casebre” (ibden, p. 20); da condição material de vida “o povo do casebre é pobre” (ibden, p. 23). 

Paulatinamente, a palavra povo toma o sentido de “operário” e verificamos em algumas das lições a relação do 

desemprego com a noção de luta do operário pelo pão de sua família. Vejamos: “o operário luta pelo pão de sua 

família. [...] a luta do operário é a luta de todo o povo” (ibden, p. 25); “o desemprego leva o povo à miséria” 

(ibden, p. 27); “o bom salário é a defesa da família do operário” (ibden, p. 28); “o bom prefeito luta pela causa 

do povo” (ibden, p. 29); “do chão ele tira o seu pão” (ibden, p. 31). Localizamos a segunda palavra-chave voto 

em um menor número de lições que a primeira palavra-chave. Assim, voto aparece, por algumas vezes isolada 

para se derivar em sílabas e gerar outras palavras. Está relacionada a algumas temáticas no sentido de direito, 

pertença, escolha, decisão, luta e possibilidade de ascensão, são elas: mudança; sorte; partido; vereador; 

Câmara; sociedade; operários; representantes do povo; maiores de 18 anos; reformas básicas; progresso da 

nação. Temos um exemplo da geração do sentido destas palavras-chave, no trecho onde visualizamos as 

seguintes orações: “o voto do povo deve servir para mudar a sua sorte” (ibden, p. 33) e “- O voto do povo 

muda? - O voto do povo mudou.” (ibden, p. 16). 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

Ambas as palavras-chave em apreço têm em suas lições de alfabetização um efeito apelativo no sentido em que 

o povo deveria ter consciência dos processos políticos da democracia representativa tanto na Câmara, quanto no 

Senado Federal, da valorização de políticos nacionalistas, das leis que regem o Brasil, bem como dos problemas 

que afligem o Nordeste, como a localização das indústrias e condições estruturais da Região Centro-Sul do país. 

Constatamos o ideário nacional-desenvolvimentista veiculado pelos dirigentes dos Movimentos estudados no 

presente estudo documental. Nessa perspectiva, a palavra povo reconhece a cultura popular, como sendo a 

revelação e respeito às idéias populares, nacionais. A palavra-chave em questão, porém, é tomada pelo sentido 

de nação como um todo. Ou seja, para este documento, o sentido desta palavra se generalizou à todas as pessoas 

de nacionalidade brasileira. A única passagem que aponta para o sentido da luta de classes está em um trecho da 

lição, que afirma: “As classes pobres reclamam seus direito de viver” (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 

76). E os conflitos entre as classes sociais deve ser resolvido com compreensão entre elas – objetivo “comum” é 

resolver todos os males da nação (ibden, p. 76). Dessa forma, evoca também o emprego no campo e na cidade, 

como solução dos males gerais da nação brasileira. Da mesma forma, a palavra em destaque está ligada à noção 

de desenvolvimento e progresso no Brasil. É notória a defesa ao direito do povo à fala, ao clamor de seus 

interesses, visando se dotar de armas pela procura de sua liberdade, através da fala, mas sem deixar claras as 

perniciosas nuanças capitalistas que este projeto de progresso poderia gerar para a nação brasileira. Há, 

também, uma ênfase muito grande na promoção de saúde popular. Seus interesses e preocupações se alongam a 

esferas mais amplas do que à simples esfera biologicamente vital. Freire (2002, p.35) dizia 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.” Mas, o debate do acesso à saúde popular ocorre de forma superficial, sem falar de higiene e métodos 

preventivos às doenças encontradas ali na região Nordeste e naquelas classes sociais. Dessa maneira, a ligação 

da palavra povo com a saúde, vida e pão se deu pela conscientização da necessidade e direito do povo de ter 

acesso apenas à alimentação básica, como pão e café. 

Quadro 4: Politização: Povo – Voto 

Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 

Também se Aprende a Ler. Natal, 1963. 
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QUADRO ANALÍTICO-INTERPRETATIVO 2 

CENTRO DE INTERESSE 

REFORMA AGRÁRIA 

PALAVRAS-CHAVE 

Flagelado Progresso 

DESCRIÇÃO 

A forma como está posta a palavra-chave flagelado apela para a ação pacífica do lavrador, tendo ele que esperar 

pela justiça. Dessa forma, a justiça viria com o progresso trazido pela Prefeitura de Natal/RN, contando 

explicitamente com a colaboração dos seus habitantes. 

 

A palavra progresso está impressa como forma de combate às problemáticas como a fome, a doença, o 

desemprego e o analfabetismo, fazendo-se referência romântica ao lema da bandeira nacional: ordem e 

progresso. No referido Livro de Leitura temos que: “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). 

 

Para o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, o desenvolvimento da Região Nordeste e, especialmente do Rio 

Grande do Norte se encontrava na exploração industrial de seus recursos naturais: “os recursos mais 

importantes do Rio Grande do Norte são: minérios, sal, algodão e carnaúba” (ibden, p. 65). 

 

Com o intuito de sanar essa problemática, a equipe que elaborou esse documento, sob a luz do ideário nacional-

desenvolvimentista que permeava os Movimentos estudados, invocou” que: “um govêrno nacionalista leva o 

progresso ao campo”. (ibdem, p. 70). 

 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

Estas palavras-chave aparecem lado a lado, junto ao entendimento de que a falta de progresso no campo é 

condicionante do camponês se tornar um flagelado desamparado, promovendo sua fuga do campo. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1963, p. 70).  

 

Primeiramente, está implícita sua primeira relação de sentido no trecho onde afirma que “a sêca é apenas uma 

das causas da fuga do sertanejo para a cidade” (ibden, p. 55).  

Posteriormente aparece denotando um aspecto romântico de esperança, vemos no trecho: “- o lavrador está 

fugindo do campo? – Muitos não fogem mais. Agem pacificamente, com a esperança de justiça para a sua 

causa.” (ibden, p. 71). 

 

Esta relação de falta de progresso no campo como causa da condição de flagelado do camponês, é, para nós, um 

tanto quanto supérflua, visto que o próprio desenvolvimento brasileiro, inserido no modo de produção de bens e 

valores capitalistas daquela época, seguia a lógica da exploração dos operários e camponeses. 

 

As Condições defendidas para o sertanejo/camponês eram a garantia de terra, casa, alimentação, roupa e 

educação (ibden, p.57). Estas eram as frentes políticas sugeridas para integrar os interesses do camponês 

nordestino ao ideário nacional-desenvolvimentista da época. 

 

Entendemos que o pensamento nacional-desenvolvimentista deste Livro de Leitura está ligado à pretensão de 

constituir uma conscientização popular aliada aos interesses dos governos nacionalistas para dar sustentação ao 

projeto de nação, reformada estruturalmente, pautados na linha de interesses político-românticos. Para isso, 

seria necessária a ênfase no fortalecimento das indústrias nacionais, dos sindicatos e cooperativas, na 

modernização do meio rural, na busca às raízes da cultura popular com a intenção de se erradicar não só o 

analfabetismo (tido como baliza principal desses Movimentos), mas também as condições de miséria político-

cultural do povo brasileiro. 

 

Nessa perspectiva, para os governos considerados nacionalistas – a exemplo de Maranhão, em Natal/RN, 

denominados pelos Livros de Leitura em apreço como detentores da salvação do camponês flagelado – a noção 

de progresso, permeada pela ideologia nacional-desenvolvimentista inspirava muitas preocupações. Desse 

modo, a abrangência dessa ideologia e seu caráter generalizante confundiam as expectativas populares e suas as 

aspirações, muito diferentes da pequena parcela da burguesia industrial brasileira, necessitando deixar claras as 

relações de dominação entre aquelas classes sociais. 

Quadro 5: Reforma Agrária: Flagelo – Progresso 

Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 

Também se Aprende a Ler. Natal, 1963. 
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QUADRO ANALÍTICO-INTERPRETATIVO 3 

CENTRO DE INTERESSE 

DESENVOLVIMENTO 

PALAVRAS-CHAVE 

Brasil Trabalho 

DESCRIÇÃO 

 

Visualizamos as palavras-chave Brasil e Trabalho uma ao lado da outra (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p, 

77). A relação que as lições estabelecem com elas, inicialmente, é de necessidade, denotando que para haver 

progresso e não haver marginais (entendidos como aqueles sem trabalho) era necessário que no Brasil tivesse 

trabalho para todos. “O Brasil só progredirá pelo trabalho consciente de seu povo.” (ibden, p. 77). 

 

No sentido da conscientização popular dos termos freirianos pretendia-se com aquele conteúdo de alfabetização 

fortalecer politicamente o trabalhador do campo e da cidade. Vejamos no trecho onde o material alfabetizador-

educativo dizia que, “através do seu sindicato, êle pode apresentar razões, que fundamentam suas reivindicações 

[...] sindicalismo e cooperativismo, armas contra a fraqueza do homem isolado.” (ibden, p. 64) 

 

Neste Centro de Interesse visualizamos a defesa da tese nacional-desenvolvimentista das políticas da prefeitura 

de Djalma Maranhão e sua Secretaria de Educação, Cultura e Saúde: “O Estado onde há indústrias é um Estado 

rico” (ibden, p. 50). Desse modo, temos na indústria nacional a condição do desenvolvimento do Nordeste 

brasileiro. Na seqüência das lições, encontramos a noção de desenvolvimento do Nordeste colocando a fábrica 

como “escola do operário” (ibden, p. 69). 

 

Portanto, há uma forte defesa pela indústria nacional como a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

(CHESF) e a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS), no sentido de salvaguarda do progresso e da mão-de-obra 

do trabalhador do campo e da cidade. (ibden, p. 77) 

 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 

Para que o projeto nacional-desenvolvimentista impresso no ideário deste Centro de Interesse fosse posto em 

prática, a condição fundamental seria o povo trabalhando para seu fortalecimento, para a nação. Por isso, havia 

a defesa das indústrias nacionais contra as indústrias estrangeiras (presente desde discursos de Djalma 

Maranhão, contra os trustes internacionais enquanto Deputado Federal, em 1959).  

 

Dessa forma, visualizamos tais palavras-chave como a espacialização dos pressupostos da educação popular de 

Freire (2002), fundamentais ao processo de conscientização popular dessa necessidade do trabalho pacífico da 

classe trabalhadora brasileira em prol do Estado inserido em um projeto desenvolvimentista-industrial. 

 

Dessa maneira, o sindicalismo e o cooperativismo eram as frentes políticas sugeridas pela Campanha de Pé no 

Chão/RN, para integrar os interesses populares ao seu ideário nacional-desenvolvimentista. 

 

Quadro 6: Desenvolvimento: Brasil – Trabalho 

Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 

Também se Aprende a Ler. Natal, 1963. 
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QUADRO ANALÍTICO-INTERPRETATIVO 4 

CENTRO DE INTERESSE 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

PALAVRAS-CHAVE 

República Democracia Paz 

DESCRIÇÃO 

 

Na primeira lição deste último Centro de Interesse que nos propomos estudar, as três palavras-chave aparecem 

uma ao lado das outras (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 82). Em seguida vem um texto explicando o que 

é República Presidencialista
20

. 

 

Para o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, a palavra-chave democracia tem seu sentido ligado ao progresso e 

desenvolvimento do Brasil. A palavra em apreço faz também relação direta com a palavra-chave paz, junto com 

a “dignidade” como meio para ampliar o alcance de outras esferas de interesse da cultura popular.  

 

Desse modo, para este documento “democracia é o govêrno do povo, pelo povo e para o povo. Em uma 

verdadeira democracia o povo tem paz, tudo que é indispensável a uma vida digna e meios para ampliar sua 

cultura.” (ibden, p. 82). 

 

No sentido da busca por assegurar a manutenção da dignidade e esta ampliação cultural o Livro de Leitura 

havia trazido a seguinte orientação alfabetizadora-educativa: “- o operário vai à escola? - Sim, êle vai à escola 

do acampamento. – O acampamento „de pé no chão‟ é a escola do povo. – Lá êle lê o livro de leitura. O livro de 

leitura „de pé no chão‟ é o seu livro de leitura” (ibden, p. 41). E segue afirmando: “De pé no chão também se 

aprende a ler” (ibden, p. 44). “- o operário tem livro para ler? – Sim, o operário lê o Livro da Prefeitura. Pelo 

estudo êle será, em realidade, um cidadão livre” (ibden, p. 45). 

 

A palavra-chave paz se destaca hibricando seu sentido com a esperança de: ocorrer a reforma agrária, haver a 

superação dos problemas do Brasil e do Nordeste, através da instalação de fábricas nas regiões detentoras de 

matérias-primas e; do comércio, via cooperativismo. Mais uma vez se dá ênfase à fala, à voz do povo como 

“luz” para resolver os problemas do Nordeste brasileiro (ibden, p. 85). 

 

TRADUÇÃO DO CARTÓGRAFO-PESQUISADOR 

 

A palavra-chave paz, como se configura no Livro de Leitura denota um sentido romântico quando se 

implementa em suas lições a conquista da “verdadeira democracia”, bem como da conquista da reforma agrária, 

as quais prometem dar sustentação a uma vida digna e ao acesso à cultura do povo. 

 

A palavra-chave democracia está relacionada com a palavra-chave paz de forma que não há uma diferenciação 

entre uma democracia meramente formal, representativa e liberal e uma democracia popular, participativa. 

 

Para o pensamento nacional-desenvolvimentista presente neste Livro de Leitura, “o verdadeiro líder defende os 

direitos do povo. Ele guia o povo em suas dificuldades. O povo o segue conscientemente.” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1963, p. 61). Ocorre, assim, a defesa esclarecida dos políticos nacionalistas preocupados com o bem-

estar social brasileiro. Nesse sentido, temos em uma de suas lições que “somente um Congresso nacionalista, 

isto é, Câmara e Senado com homens interessados no bem-estar social do povo, poderá votar reformas básicas, 

garantindo o progresso da nação.” (ibden, p. 72). Este era o caminho político, na busca da representação dos 

anseios nacionais e populares do pensamento político-romântico freiriano. 

 

Quadro 7: Organização Política: República – Democracia – Paz 

Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 

Também se Aprende a Ler. Natal, 1963. 

 

 

                                                           

20
 O parlamentarismo foi introduzido em 1961, em decorrência da crise desencadeada pela renúncia 

do presidente Jânio Quadros. Em 1963 o presidencialismo foi restaurado através de plebiscito. 
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Com o intuito de melhor encaminhar a compreensão dos quatro quadros 

analítico-interpretativos da cartografia simbólica do Livro de Leitura De Pé no 

Chão/RN, elaboramos também um quadro analítico-interpretativo sintético para, de 

forma sinóptica, relacionar as frases de efeito apelativo que mais têm afinidade com 

o ideário reformista-nacionalista presente no Livro de Leitura em análise. Assim, 

destacamos e traduzimos, na próxima página, suas relações com o contexto da 

época que nos propusemos estudar. 
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QUADRO ANALÍTICO-INTERPRETATIVO – SINTÉTICO 

IDEÁRIO NACIONAL-DESENVOLVIMENTISTA 

TEMAS/ FRASES DE EFEITO APELATIVO 

DESCRIÇÃO 

 

Vejamos alguns como estão compostos exemplos nas lições de alfabetização do referido Livro de Leitura:  

 

a) defesa da indústria nacional como condição de desenvolvimento do Estado brasileiro (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1963, p. 50);  

b) condições defendidas para o sertanejo: terra, casa, alimentação, roupa e educação (ibden, p. 57);  

c) condição de subdesenvolvimento da nação brasileira (ibden, p. 59); 

d) defesa do sindicalismo e cooperativismo (ibden, p. 64); 

e) noção de desenvolvimento da Região Nordeste (ibden, p. 65); 

f) a fábrica como “escola do operário” (ibden, p. 69); 

g) defesa da gratuidade do ensino público (ibden, p. 66);  

h) nacionalismo e progresso (ibden, p. 70); 

i) os males que impedem o lema da bandeira brasileira “Ordem e Progresso” (ibden, p. 71);  

j) defesa dos políticos nacionalistas preocupados com o “bem-estar social” (ibden, p. 72);  

k) conflitos entre as classes sociais devem ser resolvidos com a compreensão entre elas - objetivo “comum” é 

resolver todos os males da nação (ibden, p. 76);  

l) defesa da Companhia “Hidroelétrico” – CHESF - Paulo Afonso para o desenvolvimento do Nordeste (ibden, 

p. 77);  

m) “é preciso que os lucros produzidos pelo trabalho do povo brasileiro revertam em benefício do próprio país” 

(ibden, p. 84);  

n) “reforma agrária, problemas do Nordeste, comércio cooperativista, fábricas para industrialização de nossas 

matérias primas” (ibden, p. 85). 

 

TRADUÇÃO-SÍNTESE 

 

Constatamos que o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN imprimiu em suas lições de alfabetização o ideário 

nacional-desenvolvimentista veiculado pelos dirigentes da Campanha de Pé no Chão/RN, estudada no presente 

trabalho. Há nesse material alfabetizador um sentido de busca por uma consciência popular, de propriedade da 

nação, da liberdade do povo, na defesa de uma identidade nacional, da defesa dos direitos dos brasileiros 

(povo), do estímulo ao esporte como representação nacional, da necessidade de depositar confiança nos 

políticos nacionalistas para representação democrática dos interesses populares e defesa do fortalecimento das 

indústrias nacionais. Existe também o reconhecimento da cultura popular, no sentido de revelação e respeito às 

idéias populares, nacionais. Entendemos, portanto, que a noção de progresso está ligada à constituição de 

consciência popular e associada a governos nacionalistas para dar sustentação ao projeto de nação, reformada 

estruturalmente, que se construía naquele período, com o fortalecimento das indústrias nacionais, dos sindicatos 

e cooperativas, com a modernização do meio rural. E que,  

 

por meio de uma proposta alfabetizadora, baseada na escolha de palavras geradoras 

que reverberavam as relações entre os analfabetos e suas próprias condições de 

vida, tinha-se como principal objetivo a conscientização do homem enquanto 

sujeito histórico. Esse homem seria capaz de reconhecer sua posição enquanto 

membro marginalizado, inserido num contexto de dominação e de exploração de 

classes sociais com interesses antagônicos. (ZUIN, 1995, p. 02) 

 

Contudo, apesar de, por intermédio do Centro de Formação de Professores, ter havido um curso de 

formação em “realidade brasileira” para se trabalhar com este Livro de Leitura, não visualizamos em suas lições 

de conscientização popular a distinção entre os interesses nacionais dos proletários rurais e urbanos da 

burguesia industrial que se faziam presentes no cenário nacional daquele período. 

 

Quadro 8: Ideário Nacional-desenvolvimentista 

Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Livro de Leitura De Pé No Chão 

Também se Aprende a Ler. Natal, 1963. 
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Considerando os pressupostos históricos, políticos e culturais consignados 

neste trabalho, que influenciaram política e pedagogicamente a feitura do referido 

Livro de Leitura, chegamos ao entendimento de que surgiu e se desenvolveu um 

ideário que tinha pretensão de superar a situação de crise estrutural do Brasil no 

início da década de 1960, numa perspectiva político-romântica da cultura popular.  

Dessa forma, houve a busca do espírito do povo, expressa em sua 

linguagem original, para a promoção de uma educação popular como o 

entendimento freireano de conscientização popular. 

 

 

Paulo Freire entendia que as mudanças infra-estruturais então observadas, 
e que estavam a provocar a „emersão‟ do povo na vida pública do país, 
provocavam a modificação das consciências, mas não produziam, direta e 
mecanicamente, a „consciência crítica‟. O crescimento urbano, a 
industrialização, as alterações observadas na estrutura de necessidades do 
povo vinham provocando a transformação das consciências. (BEISIEGEL, 
1979, p. 41). 

 

 

Beisiegel (1979) ao tratar do tema da educação popular no início da década 

de 1960, observa as nuances de domínio ideológico e estrutural das classes 

dominantes sob o controle das classes populares, quando afirma que  

 

 

Esta educação entendida pelo Estado moderno como a „educação comum‟ 
de todos os cidadãos, desenvolveu-se historicamente como um processo 
comprometido com a preservação de uma determinada ordem social – aí 
incluía uma estrutura social de dominação. (BEISIEGEL, 1979, p. 46). 

 

 

Este trabalho de conscientização popular indica, portanto, um pensamento 

nacional-desenvolvimentista em Paulo Freire (2002) o qual tomamos como 

parâmetro do trabalho de tradução aqui realizado nos conteúdos do Livro de Leitura 

De Pé no Chão/RN. 

 
 

 

 

 



129 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 



130 

 

O LIVRO DE LEITURA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN  PABLO C. SPINELLI 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por considerarmos o conteúdo de alfabetização como um objeto socialmente 

contextualizado, fez-se inevitável, no desenvolvimento deste trabalho, a reflexão 

sobre os pressupostos histórico-culturais dos conteúdos do Livro de Leitura De Pé 

no Chão/RN nos remetendo, também, à função educativa assumida pela Prefeitura 

de Natal/RN (1961-1964), por meio da Campanha de Pé no Chão/RN. Esta 

pretendeu erradicar o analfabetismo em Natal/RN no início da década de 1960, com 

o trabalho pedagógico de conscientização das condições educacional, cultural e 

políticas das camadas populares desta cidade. 

Nesta pesquisa, descobrimos que existia no Livro de Leitura de 

alfabetização de adultos da Campanha de Pé no Chão/RN, proposições de Freire 

(2002) de uma concepção de educação popular que pretendia dar conta, em termos 

de intervenção educacional, da transição do estado colonial da cultura brasileira, 

mobilizada por uma mudança do pensamento da cultura popular, ao encontro de 

uma perspectiva conscientizadora de desenvolvimento da condição política e social 

dos alfabetizandos atendidos por aquela proposta político-pedagógica. 

Como vimos, nossa investigação partiu de uma abordagem histórico-cultural, 

relacionando nosso objeto de estudo: os conteúdos da alfabetização popular no 

início da década de 1960, mais precisamente daqueles reproduzidos no Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN. 

Logo, confirmamos nossa hipótese de pesquisa sobre a existência de uma 

concepção nacional-desenvolvimentista, permeada pelo pensamento político-

romântico, presente no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN. 

Esta concepção estava relacionada com a possibilidade da transição de uma 

consciência intransitiva e ingênua para uma transitiva-crítica, ao encontro do que 

dissemos que Freire (2002) entendia pela transição do estado colonial brasileiro 

para o estado nacional desenvolvimentista no início da década de 1960. 

Percebemos nos pressupostos histórico-culturais, presente no Livro de 

Leitura De Pé no Chão/RN, que a cultura e educação popular se hibricaram com os 

valores e ideários político-românticos nacional-desenvolvimentistas daquele cenário 

político-intelectual. 
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Identificamos que houve uma gama de características românticas hibricadas 

neste documento, dentre elas: a recusa daquela realidade social, a sensação de 

perda da cultura popular, a nostalgia de uma cultura popular, a busca do espírito do 

povo, da linguagem originária, do caráter nacional, do encontro com um futuro 

diferente do presente, portanto, de uma nova sociedade. 

Portanto, a finalidade educativa da educação popular para com os 

alfabetizandos atendidos a partir daquele documento era de dar conta da transição 

do estado colonial da cultura brasileira mobilizada por uma mudança do pensamento 

da cultura popular, na perspectiva do ideário nacional-desenvolvimentista brasileiro 

que valorizava um Estado atuante, protagonista do desenvolvimento nacional e 

soberano. 

Ao longo deste trabalho, considerando os pressupostos histórico-culturais do 

pensamento nacional desenvolvimentista presente no Livro de Leitura De Pé no 

Chão/RN, trabalhamos nosso aprendizado sobre as condições de avanço da 

indústria nacional, admitindo um processo de integração social, junto com a 

possibilidade de transição da consciência popular já idealizada por Freire (2002) 

que, em última análise desembocava na visão de um modelo capitalista industrial 

voltado para os interesses do Estado brasileiro. O avanço de sua proposta 

pedagógico-filosófica se situa na integração deste tripé que seria primeiro: o trânsito 

para a capacidade de dialogação do povo, gerada em sua proposta de educação 

popular; segundo: o Estado nacional; e, por último, é claro, o modelo capitalista 

industrial. Nesta pesquisa, nossa atenção se voltou para o primeiro suporte deste 

tripé de modo que, conseguimos compreender nesta abordagem histórico-cultural, 

como a visão freiriana de cultura popular foi trabalhada pedagogicamente na 

Campanha de Pé no Chão/RN. Como dissemos ao longo deste trabalho, Paulo 

Freire dizia 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). 
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Conseguimos, nesse sentido, compreender que nesta abordagem teórico-

metodológica o modo como a visão freiriana de cultura popular foi trabalhada 

pedagogicamente na Campanha de Pé no Chão/RN, demonstrado em seu Livro de 

Leitura, nos possibilitou ver esse instrumental de leitura com muitas possibilidades 

teóricas, pois nos mostrou avanços pedagógico-conceituais nos conteúdos de sua 

alfabetização, representados em suas palavras-chave. Estas tinham significativa 

relação com os modos de vida, os valores construídos historicamente, a visão de 

mundo da cultura popular, construindo pedagogicamente uma possibilidade da 

transição de uma consciência ingênua para uma conscientização crítica da realidade 

cultural e política historicamente vivida, integrando as classes populares urbanas e 

rurais à perspectiva econômico-social da época. 

É sabido que o Livro de Leitura De Pé no Chão/RN não se constituiu por 

uma proposta original, mas de uma adaptação do Livro de Leitura Para adultos do 

MCP/PE, às condições de Natal, desdobrando seu olhar para a própria realidade 

local. Desse modo, foi criado no âmbito de uma concepção de educação popular, 

onde alfabetizar e conscientizar se confundiam, apresentando temas que abordavam 

a realidade cultural, política e social das camadas populares em processo de 

alfabetização. 

Constatamos que o Livro de Leitura estudado imprimiu em suas lições de 

alfabetização o ideário nacional-desenvolvimentista veiculado pelos dirigentes dos 

Movimentos estudados no presente trabalho. Há nesse material alfabetizador um 

sentido de busca de consciência popular, de propriedade da nação, da liberdade do 

povo, na defesa de uma identidade nacional, da defesa dos direitos dos brasileiros 

(povo), do estímulo ao esporte como representação nacional, da necessidade de 

depositar confiança nos políticos nacionalistas para representação dos interesses 

populares e defesa do fortalecimento das indústrias nacionais. Existe também o 

reconhecimento da cultura popular, no sentido de revelação e respeito às idéias 

populares, nacionais. 

Não obstante, tomando por base o que Moacyr de Góes (1963) registrou no 

Livro de Leitura da Campanha de Pé no Chão/RN e Germano (1982) reforçou em 

sua análise, cabe aqui ressaltar: para que a libertação do povo brasileiro, à luz do 

ideário nacional-desenvolvimentista, fosse possível, deveria esta se dar através da 

busca das raízes culturais populares.   
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Vemos, contudo, que a educação seria um instrumento de internalização 

simbólica desses valores culturais. Tendo a cultura o papel sine qua non de 

fomentar a libertação do povo brasileiro da alienação cultural no sentido que 

Thompson (1998) destaca, o projeto imperialista (entenda-se norte-americano) 

pretendeu implantar fortemente no Brasil no início da década de 1960. 

Dessa maneira, as lições presentes no Livro de Leitura De Pé no Chão/RN, 

redizemos, contêm trechos como: “um povo analfabeto é um povo sem liberdade. A 

cultura na mão do povo é arma na luta pela liberdade” [...] “democracia é o governo 

do povo, pelo povo e para o povo. Em uma verdadeira democracia o povo tem paz, 

tudo que é indispensável a uma vida digna e meios para ampliar sua cultura” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1963, p. 37). Por este viés, identificamos a cultura popular 

revestida de um caráter nacional-desenvolvimentista e de resistência ao 

imperialismo norte-americano. 

  Retomamos ainda Germano (1982), para considerar que esse viés 

nacionalista, certamente, tem suas debilidades na medida em que tende a fundir, 

tanto as classes populares (operários e/ou proletários dos meios rural e urbano), 

quanto as classes dominantes, no conceito ambíguo de nação. Desta feita, sentimos 

a ausência de uma discussão no que concerne a reformas estruturais da sociedade 

brasileira ligadas às lutas de classes, não somente discutindo, de forma mais 

profunda, a situação dos trabalhadores rurais e urbanos, mas também o modo como 

as relações capitalistas de produção submetem o trabalho urbano e rural, os quais 

produzem mais-valia apropriada por interesses que visam o lucro, sem falar da 

segregação espacial e da situação de miséria em que se encontrava o Nordeste 

brasileiro naquela época. 

  Isto também ocorreu no MCP/PE e, 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 alguns 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. 

Ocorreu uma violenta desarticulação destes com a deflagração do golpe de Estado 

em abril de 1964. Portanto, não houve espaço político para a implementação do 

projeto de reforma da nação que esses Movimentos defendiam e imprimiram em 
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seus Livros de Leitura de alfabetização popular, a exemplo do Livro de Leitura De Pé 

no Chão/RN. 

Cabe aqui registrar que pretendemos dar continuidade a esta pesquisa em 

nível de doutorado, utilizando fontes documentais do Arquivo Nacional, escolhendo 

duas vertentes de pesquisa, a saber:  

 

a) o “crime” e o “castigo” imposto aos idealizadores e executores do Livro de 

Leitura da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, no Estado do 

Rio Grande do Norte (1961 - 1964), tomado como um instrumento necessário à 

prática da liberdade, por falarem ou agirem em nome da educação popular 

daquele período;  

 

b) o conhecimento da cultura praticada naquele Movimento de Cultura Popular 

assentado no saber Ler e Escrever como ação criminalizada pelo governo militar 

para coibir as ações de seus idealizadores. 

 

Por fim, esperamos que o caminho delineado em um projeto de pesquisa, 

possa promover o aprofundamento das questões envolvidas na temática que vimos 

construídas sobre educação popular, movimento de alfabetização e cultura, 

unificada pela visão de cultura e embasada pelo pensamento político-romântico do 

ideário nacional-desenvolvimentista do início da década de 1960.  
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