
A EDUCAÇÃO POPULAR: UMA PROSA SOBRE A VITÓRIA DOS VENCIDOS “VIVA A EXPERIENCIA DE
ANGICOS”

RESUMO

Lançamos nosso trabalho “A Educação Popular: um dedo de prosa sobre a vitória dos vencidos “viva a
experiência de angicos” compõe o circulo de cultura que realizamos no Grupo de Estudos e Leituras de Paulo
Freire – GELPF da Universidade Federal do Tocantins-UFT/ Campus de Arraias. A tessitura do trabalho integra
ao colóquio VIII Internacional de “Educação e Contemporaneidade”. Integramos ao VIII Colóquio a partir da
nossa experiência no GELPF/UFT, baseada nas ideias e ideais de Paulo Freire e por ele realizada. A história da
educação popular no Nordeste só pode ser entendida, a partir de um olhar sobre a própria história da
educação do Brasil, como um todo, e do entendimento da história da região. Assim, os fundamentos da teoria
do conhecimento de Paulo Freire, aplicada à educação, e o porquê da necessidade de tornar os excluídos,
sujeitos da história.

Palavras-chave: Experiência, Educação Popular, Paulo Freire - Angicos.

RESUMEN

Lanzamos nuestro trabajo "La Educación Popular: Un dedo de la prosa sobre la victoria de los vencidos"
experiencia viva Angicos "conforma el círculo de la cultura que hemos llevado a cabo en el Grupo de Estudio y
lecturas de Paulo Freire - GELPF la Universidad Federal de Tocantins, UFT / Arraias Campus. El trabajo es
parte de la estructura del VIII Coloquio Internacional "Educación y Contemporáneo." Integramos el VIII
Coloquio de nuestra experiencia en GELPF / UFT, basado en las ideas e ideales de Paulo Freire y ejecutada por
él. La historia de la educación popular en el noreste sólo puede entenderse a partir de una mirada a la historia
de la educación en Brasil, en su conjunto, y la comprensión de la historia de la región. Por lo tanto, los
fundamentos de la teoría del conocimiento de Paulo Freire, aplicadas a la educación, y por qué la necesidad
de hacer que los sujetos excluidos de la historia.

Palabras clave: Experiencia, educación popular, Paulo Freire - Angicos.

Histórica caminhada...

(...) o conflito é a parteira da consciência. (Paulo Freire)

A propaganda republicana enfatizava a importância da escola, mas a chamada República Velha se
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caracterizou pelo domínio ideológico de uma elite agrária que muito pouco fez pela educação, até porque
herdou do Império um espólio nada estimulante. O projeto de Constituição, enviado ao Congresso, por
exemplo, sugeria ao Parlamento “animar no país o desenvolvimento da educação pública”, mas a esta
tendência prevaleceu a doutrina do velho Ato Adicional de 1834 que responsabilizava os Estados pela
manutenção dos seus sistemas educativos.

O país, que se tornou uma república federativa, passou a conviver com uma situação, no mínimo,
contraditória: mais de dois terços dos seus habitantes não eram cidadãos habilitados para escolher seus
governantes, porquanto eram analfabetos e estes, pela Constituição, não tinham o direito ao voto, daí o
surgimento de campanhas de alfabetização. Somente na década de 20, quando é fundada a Associação
Brasileira de Educação – ABE, observamos que a educação dos adultos começa a assumir importância (...),
embora englobada no problema mais geral da difusão do ensino elementar[i]. O Brasil vivia as
transformações provocadas pela Primeira Guerra Mundial e começava a se reconhecer, encontrando na elite
intelectual, burguesa, elementos que desencadeariam uma luta intensa pela expansão do ensino elementar. A
Escola Nova batia às portas da nação.

A década de 30 foi permeada pelo Governo Vargas e a esperança de novos tempos. Os ideais escolanovistas
ganharam espaço e o poder estabelecido se encarregou de uma reforma educacional, antecipando-se aos
gritos dos inovadores que, mais tarde, publicariam um manifesto sobre a necessidade de mudanças no
processo educativo. A Constituição de 1934, reflexo de toda uma efervescência ideológica, pela primeira vez,
traria um capítulo sobre a questão.

Em 1937, o sonho democrático foi interrompido e o país viveu o pesadelo de uma ditadura. Nova Constituição
passou a reger os destinos do povo brasileiro e, conseqüentemente, foram implantadas outras regras para o
processo educativo: reforma e implantação do ensino profissionalizante para os mais carentes.

A queda de Vargas determinou um período de redemocratização e o surgimento de governos populistas. O
próprio Vargas voltaria eleito pelo povo. O seu suicídio, marco na vida brasileira, originou novas condições
políticas e possibilitou uma participação maior do povo nos debates sobre a realidade do país.

O Brasil crescera e Juscelino Kubitschek, eleito presidente, tido como herdeiro
da política implementada por Vargas, elaborara um Plano de Metas que tinha
como um dos seus objetivos a implantação de uma indústria de base,
portanto, um setor privilegiado, sobretudo a de bens de consumo duráveis e
de bens intermediários. Tinha-se a pretensão de construir “50 anos em
5”.Convém lembrar que Juscelino pertencia a um partido cujas bases eram
bem sólidas no Nordeste, o Partido Social Democrático – PSD, que, segundo
Celina A. P. Moreira FRANCO, foi um partido das oligarquias, foi também da
oligarquia modernizante[ii].

No entanto, diante da nova política econômica, necessidades urgentes se fizeram sentir, entre elas a
educação profissionalizante. Mas o país ainda contava com uma escola distante do povo e a profissionalização
ainda era um mito, o que não significa dizer que as lutas por uma educação popular houvessem se arrefecido,
muito pelo contrário, estavam em curso as disputas em torno da primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LDBEN, cujo debate se caracterizava pelas discussões entre aqueles que defendiam os
interesses das escolas particulares, sobretudo confessionais católicas, e os que entendiam ser do Estado a
responsabilidade pelo processo educativo.

A bipolarização ideológica em torno da política mundial viria afetar tais discussões, transformando-as em
questão onde se envolviam conservadores, democratas liberais e comunistas, direita e esquerda. De qualquer
modo, é neste instante que, mais uma vez, vem à tona o problema do voto do analfabeto, bem como o da
representatividade do sistema, porquanto o colégio eleitoral era restrito, condicionado pelos índices de
analfabetismo[iii].
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O II Congresso Nacional de Educação de Adultos, 1958, foi um divisor de águas. Ali se manifestaram forças e
idéias que evidenciaram uma clara luta política e ideológica, própria daquele instante. Moacir Gadotti (2001,
p. 123), ao referir-se a este momento da história da educação brasileira, nos diz que

O ano de 1958 marca uma fase decisiva no movimento de educação popular
com a criação da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo e com
a realização do II Congresso Nacional de Educação de Adultos. Nesse encontro
tomaram posição não apenas o ministro da Educação, Clóvis Salgado, mas até
o presidente Juscelino Kubitschek. Como fórum de opiniões e de debates, o
Congresso foi a manifestação de toda a contradição e a ambigüidade dos
movimentos populares. Os representantes dos vários Estados defenderam
posições muito diferentes. As contradições se evidenciaram e os grupos mais
radicais puderam se fortalecer.

Assim, neste Congresso, enquanto delegados, como A. Veiga de Freitas, defendiam uma educação em que a
sociedade viesse a evoluir “sem choques, sem crises, na paz, na justiça e no trabalho” (perfil seguido pelo
Sistema Radio Educativo da Paraíba – SIREPA – que atuou entre 1959 e 1969), outros manifestaram posições
inteiramente opostas. O grupo de Pernambuco, por exemplo, trouxe um tema para ser discutido, baseado na
sua realidade: A educação dos adultos e as populações marginais: o problema dos mocambos. Observam-se,
aqui, duas tendências ideológicas diametralmente opostas: uma, preocupada com a manutenção da estrutura
social dominante; outra, defensora de uma política educacional para adultos capaz de ser um instrumento de
transformação social e construção de uma sociedade voltada para os interesses do país.

Eram os tempos do nacional desenvolvimentismo, onde pontificava o ISEB – Instituto Superior de Estudos
Brasileiros, uma agência forjadora das concepções que nortearam o governo JK, uma verdadeira fábrica de
ideologias (uma das frases lapidares isebianas – aceitas e repetidas com uma certa freqüência por seus vários
autores – foi cunhada por R. Corbisier, sugeridas por suas leituras dos trabalhos de G. Balandier e J. P.
Sartre: ‘tudo é colonial na colônia’.[iv]

Aqui, entra em cena Paulo Freire, ao mesmo tempo em que vão se estruturando as bases teóricas e os
princípios fundamentais do sistema de ensino proposto por este educador, que dominaria o pensamento da
pedagogia da libertação, na década de 60. A bandeira de uma educação popular que objetivava levar, à
vitória, homens excluídos da vida política brasileira e os faria co-participantes de um processo educativo que
tinha como elemento inovador o fato de considerar a realidade específica daquele homem, daí a educação
com ele e não para ele.

2. Pensamento de Paulo Freire[v]

Moacir Gadotti, em trabalho publicado pela revista ABCeducatio, mostra o quanto Paulo Freire se distanciava
do tecnicismo e, ao mesmo tempo, lembra o fato de que ele, Paulo Freire, não entendia sua teoria do
conhecimento como uma simples metodologia. Menciona, ainda, que a práxis de Paulo Freire está ligada
sobretudo a quatro intuições[vi] originais. No estudo em questão, Gadotti cita:

1ª Ênfase nas condições gnosiológicas da prática educativa.Toda obra de Paulo
Freire está permeada pela idéia de que educar é conhecer, é ler o mundo, para poder
transformá-lo.(...)

2ª Defesa da educação como ato dialógico.(...) A teoria do conhecimento de
Paulo Freire reconhece que o ato de conhecer e de pensar estão diretamente ligados
à relação com o outro.(...)
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3ª A noção de ciência aberta às necessidades populares. Seu método (...) não
parte de categorias abstratas, mas dessas necessidades das pessoas, capturadas nas
suas próprias expressões (valor da oralidade) e analisadas por ambos, educador e
educando.

4ª O planejamento comunitário, participativo, a gestão democrática, a pesquisa
participante[vii].

Ao analisarmos o pensamento freireano, não podemos deixar de contextualizá-lo historicamente, entre o final
dos anos 50 e começo da década seguinte. Afloravam, naquele instante, idéias novas. Instituições seculares,
como a Igreja, buscavam renovar-se. O Brasil vivia a euforia do governo de JK que desfraldara a bandeira
ideológica do nacional-desenvolvimentismo e as eleições presidenciais de 1960 conduziriam ao poder um
personagem contraditório, mas carismático, Jânio Quadros.

O Nordeste, atuação primeira de Paulo Freire, como educador, vivia, no início dos anos 60, um momento de
agitação política e a imprensa focalizava a região como uma das maiores áreas subdesenvolvidas da América
Latina[viii], apesar da SUDENE, criada por Juscelino Kubitschek para promover o desenvolvimento
nordestino, tentando diminuir as disparidades regionais. Nesta condição, a área era mostrada como de risco,
explosiva, onde os camponeses empobrecidos, talvez estimulados por discursos de políticos radicais como o
deputado federal Francisco Julião, poderiam facilmente se revoltar.(...) A imprensa parecia ávida de publicar
reportagens sobre ‘invasões’ de propriedades no Nordeste[ix]. Josué de CASTRO, que em 1946 publicara
Geografia da fome, mais tarde, também, Geopolítica da fome, como intelectual engajado, denunciava:

Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia que travei
conhecimento com o fenômeno da fome A fome se revelou espontaneamente
aos meus olhos nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis do Recife
– Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. (...) Pensei a princípio que era
um triste privilégio desta área onde eu vivo – a área dos mangues. Depois
verifiquei que, no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma
verdadeira terra da promissão, que atraia homens vindos de outras áreas de
mais fome ainda – das áreas da seca e da monocultura da cana-de-açúcar,
onde a indústria açucareira esmagava, com a mesma indiferença, a cana e o
homem, reduzindo tudo a bagaço[x].

É procedente desse clima político, social e econômico que Paulo Freire chega a Brasília, trazido pelo
presidente João Goulart. Não veio sozinho, trouxe na sua bagagem, algo mais que sua presença física. Trouxe
uma experiência de educador, a força de um pensamento alicerçado no humanismo cristão e no marxismo, os
quais deram como conseqüência uma pedagogia dialético-dialógica. Constitui-se, na verdade, como ator da
fase mais apurada do movimento renovador modernista e entende que a escola deve se abrir para o mundo,
daí, o primeiro passo do seu método ser a apropriação do conhecimento, por parte do educando, para uma
leitura do mundo. Fundamental, dentro desta visão, é a autonomia do aluno para compartilhar, com o outro,
da leitura do mundo, num diálogo que não deve se caracterizar como uma estratégia pedagógica em busca da
verdade, mas como critério da própria verdade.

A conscientização era a palavra chave naquele instante. Estava no ideário das necessidades políticas de
libertação da massa excluída da população brasileira e era ponto essencial na teoria de Paulo Freire, onde a
educação como ato de produção e de reconstrução do saber, na prática da liberdade, geraria uma pedagogia
da autonomia e da esperança dos oprimidos, na construção de alternativas democráticas para o processo
educativo.

Na verdade, nenhum colonizado, como indivíduo ou como nação, sela tal
libertação, conquista ou reconquista sua identidade cultural sem assumir sua
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linguagem, seu discurso e por eles ser assumido.[xi]

Segundo Connell[xii] (1995, p.11), a maneira como a escola trata a pobreza constitui uma avaliação
importante do êxito de um sistema educacional. No caso do Brasil dos anos 60, havia 39,48% de
analfabetos[xiii], mas o Nordeste, em particular, registra 59,8%[xiv]. Isto significa que o país tinha mais de
1/3 da população excluída do processo político, porquanto a Constituição de 1946, a exemplo da de 1891, não
concedia aos analfabetos o direito ao voto, isto é, 39,48% dos brasileiros não eram cidadãos, o que dava ao
poder um caráter de representatividade parcial e aos analfabetos, porque pobres, ou vice-versa, negava o
direito de fazerem uma leitura do seu mundo e, conseqüentemente, transformá-los, como sujeitos históricos
conscientes e organizados.

No caso do Nordeste, o problema assume uma gravidade maior, porquanto mais da metade da população era
excluída do processo de decisões políticas. Paulo Freire sentiu o quanto era fundamental, para essa população
de excluídos, o conhecimento, mais do que isto, a politicidade do conhecimento, daí o seu construtivismo
crítico. Quando, no início da década de 60, Paulo Freire escreveu seu Pedagogia do oprimido, já nos
chamava atenção para a questão dialógica. Para ele, a sectarização é sempre castradora, enquanto a
radicalização, pelo contrário, é sempre criadora pela criticidade que a alimenta. Daí dizer em Pedagogia da
autonomia: saberes necessários à prática educativa (1998, p.34) que

Não há para mim, na diferença e na ´distância’ entre a ingenuidade e a
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A
superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua,
sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade,
se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir,
curiosidade epistemológica, metodicamente ‘rigorizando-se’ na sua
aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão.

É dentro deste universo que Paulo Freire coloca a questão da educação como ato dialógico, objetivando
ampliar as possibilidades democráticas e transformar o homem excluído num cidadão participante, portanto
incluído, agente da dinâmica social, política, econômica, cultural, própria do processo histórico. E foi isto que
deu sentido à sua vida de educador. Foi esta a marca dos movimentos populares de cultura e de educação do
Nordeste, no início da década de 60. Entretanto, a educação dialógica e, em decorrência, o diálogo não pode
acontecer.

Na nota de rodapé de Pedagogia do oprimido (1993, p.79), a propósito de tudo isto, faz uma inferência ao
ato revolucionário, dizendo que

Cada vez nos convencemos mais da necessidade de que os verdadeiros
revolucionários reconheçam na revolução, por que um ato criador e libertador,
um ato de amor. Para nós, a revolução, que não se faz sem teoria da
revolução, portanto, sem ciência, não tem nesta uma inconciliação com o
amor. Pelo contrário, a revolução, que é feita pelos homens, o é em nome de
sua humanização. Que leva os revolucionários a aderirem aos oprimidos,
senão a condição desumanizada em que se acham estes?

Analisando sob esta ótica, a teoria do pensamento pedagógico de Paulo Freire é, historicamente,
revolucionária porque provoca atitudes libertadoras; humanizante porque é um ato de amor pelos excluídos.
Marília Pontes SPÓSITO, ao estudar a luta por educação nos movimentos populares, em São Paulo, chama
este tipo de experiência humana de a ilusão fecunda.[xv] Paulo Freire de pedagogia da esperança, de
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pedagogia da indignação ou, ainda, educação como prática da liberdade. Não se trata de uma ilusão,
de coisa ingênua, desenraizada, não. Tinha consciência de três coisas fundamentais: primeiro, a sociedade
era tradicionalmente antidemocrática; segundo, estava propondo algo profundamente democrático; terceiro,
poderia vir a ser problemático, até porque propunha que partíssemos das massas populares, de sua
compreensão e leitura do mundo, do seu senso comum, da sua sabedoria[xvi].

E mais, Paulo fala de educação em comunhão, de que só é conhecimento válido o conhecimento
compartilhado[xvii], neste sentido não estabelece uma dicotomia entre essa sabedoria gestada pelo quefazer
do povo e um conhecimento rigoroso que por ventura[xviii] o professor tenha ou venha a ter. Na sua visão,
não há cultura nem história imóveis, como não há cultura nem história sem risco, assumido ou não porque
acredita na importância de uma educação que, em lugar de procurar negar o risco, estimule mulheres e
homens a assumi-lo, mesmo porque se a minha não é uma presença neutra na história, devo assumir tão
criticamente quanto possível sua criticidade.[xix]

Em Educação como prática da liberdade, Paulo Freire mostra, por exemplo, que não há educação fora das
sociedades humanas e não há homem no vazio, o que significa dizer que o processo educativo,
inevitavelmente, deve estar associado à vida e não pode ser realizado sem um processo de comunicação com
o meio, com a situação concreta de vida do homem, ajudando-o, portanto, a encarnar, não como um ator
qualquer, mas como um agente promotor de transformações. É aqui que podemos perceber a importância de
sua inserção nos movimentos populares de educação do Nordeste, no início da década de 60. Não só como
ideólogo, mas sobretudo como educador que entende ser o processo educativo não um monólogo, mas um
diálogo, numa cumplicidade educador-educando. Ambos têm uma história, uma procedência, uma cultura,
uma experiência, simplesmente porque ambos vivem e necessitam, para libertar-se, fazer uma leitura do
mundo.

Afonso Celso SCOCUGLIA, no seu livro A história de Paulo Freire e a atual crise de paradigmas, encerra
a primeira parte do seu trabalho, fazendo uma análise do pensamento freireano, quanto a duas questões: o
político-pedagógico como eixo central e o pensamento político-pedagógico, propriamente dito. Na visão do
analista (1999, p. 89), para Paulo Freire, a politicidade do ato educativo é concomitante à educabilidade do
ato político. A educação é (sempre) política e a atividade política educa (contém uma pedagogia). Mais
adiante (p.91), SCOCUGLIA completa, dizendo: a ligação político-pedagógica é tão intensa que quando se
desvela a especificidade de uma delas, ‘esta especificidade não inibe a presença da outra’.

3. Educação popular na década de 60: a vitória dos vencidos

Para compreendermos educação popular, no Brasil, temos que, primeiro, entender o que significou a
educação para o povo brasileiro, ao longo de sua história; segundo, o que se conceitua como povo; terceiro,
ideologicamente, o que é educação popular.

Por todo o período colonial, a educação, quer jesuítica, quer pombalina, foi tratada como artigo supérfluo,
destinada à elite da elite. Quando iniciamos a fase de autonomia política, o processo educativo não foi tomado
como questão prioritária para a nação que acabara de tornar-se independente do domínio português.
Caminhamos por todo século XIX distante das conquistas e idéias pedagógicas que se faziam presentes no
mundo europeu. Escola para a formação de professores é algo que só na segunda metade desse século o
Brasil vai ter. Claro, se escola era artigo de luxo e escola pública era fruta raríssima, por quê da escola para
formar professores?

Quando os brasileiros adentram ao mundo republicano, tem-se a impressão de que, finalmente, o poder
constituído pensaria em educação. Rebate falso. Se não houve mudanças nas estruturas políticas, sociais,
econômicas e culturais do país, por que encontrá-las na educação?

Só na década de 20, diante das transformações patrocinadas pelo pós-guerra, é que vamos vislumbrar uma
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luta pela universalização do ensino. A década seguinte foi de avanços e recuos ideológicos, fato que também
caracterizou o processo educativo.

Com Vargas, implanta-se a idéia da educação profissionalizante para os mais carentes. Com ideológicos
ferrenhos, envolvendo os dois grupos. E esta questão marcou todo o período, inclusive o II Congresso
Nacional de Educação de Adultos, em 1958, como anteriormente nos referimos.os chamados governos
populistas, verifica-se uma guerra constante entre os chamados defensores da escola pública e aqueles que
desfraldavam a bandeira da escola particular, mais precisamente da escola confessional católica.

Por outro lado, no Brasil, povo tem um sentido pejorativo, até porque não há soberania popular, mas
manipulação das camadas sociais mais humildes. E é aqui que está o povo, na visão do próprio povo. Um
político, que vai até ao povo, é um político popular, mas também um homem simples que é capaz de, por
humildade, descer até ao povo. Escutar a voz do povo é uma concessão e não um exercício de democracia.
Instituiu-se, inclusive, uma subdivisão do povo, criou-se o povão. Povão é o povo do povo. A exclusão dentro
da exclusão.

A palavra popular até que tem uma certa simpatia, embora povo não tenha a mesma sorte. Popular pode
traduzir-se, por exemplo, como simpático ao povo, algo como querido pelo povo, por ter-se dignado chegar
até ele. Mas quando o popular começa a ser colocado junto da palavra educação, então passa a constatar a
idéia de dominação, de dependência, de paternalismo, de restrição.[xx]

Se somarmos tudo isto ao conceito que o Brasil faz do Nordeste, adicionando, ainda mais, a pedagogia da
libertação, tem-se uma explicação para a indignação das elites diante dos movimentos de cultura popular, dos
centros ou círculos de cultura e das campanhas de educação popular, como a da Paraíba (1962), iniciada
antes mesmo que Paulo Freire visse concluída sua experiência em Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963.

Ora, toda a preocupação com o processo educacional brasileiro, evidenciada por esses pedagogos inovadores
e refletida em discussões no II Congresso Nacional de Educação de Adultos (1958), antes mencionado, se
voltava, como questão preponderante, não só para o sistema escolar tradicional, este produto de um outro
debate/conflito, por ocasião das lutas pela aprovação da primeira LDBEN, mas, sobretudo, para alfabetização
das massas marginalizadas, tendo em vista a participação popular na construção e reconstrução da
sociedade, através, entre outros níveis, da inserção dos analfabetos no processo eleitoral[xxi]. Isto significa
que

(...) num planejamento destinado à enculturação de grandes massas
defasadas no processo de desenvolvimento se cria o problema do
treinamento versus educação: o que se chamou de conscientização
(desmassificação, politização) é o dispositivo necessário para criar um nível de
aspiração que se traduza, posteriormente, em desejo de treinamento (em
formação de mão-de-obra).[xxii].

E isto era tudo que os grupos dominantes nordestinos não poderiam aceitar, porquanto correriam o risco de,
no mínimo, poderem vir a serem vigiados, no exercício do poder, sobretudo porque não se tratava,
simplesmente, de aprender a assinar o próprio nome, mas de ser esse projeto de educação popular
acompanhado de um processo politizante. Aliás, este binômio educação/política se constitui no eixo central do
pensamento pedagógico freireano.

Mas o perigo não vinha tão somente do discurso utópico de Paulo Freire ou de políticos de esquerda, mas
também de instituições como a União Nacional dos Estudantes, UNE (criou os Centros Populares de Cultura,
CPCs, em articulação com um grupo de intelectuais e artistas, em 1961). Porém, antes, já havia iniciativas
oficiais como a da Prefeitura do Recife, gestão Miguel Arraes, que, aliada a estudantes universitários, artistas
e intelectuais pernambucanos, movidos por ideais cristãos e socialistas, criara, em 1960, o Movimento de
Cultura Popular, MCP, cujo objetivo era combater o analfabetismo, elevando o nível cultural do povo. Projeto
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similar foi desenvolvido pela Prefeitura de Natal, Rio Grande do Norte, em 1961, na gestão de Djalma
Maranhão, através da campanha De Pé no Chão também se aprende a ler.

O sucesso desta campanha é atestado por sua expansão pelo interior, quando, em janeiro de 1964, 40
prefeituras lançaram a Frente de Educação Popular do Rio Grande do Norte. E aqui, convém lembrar que a
teoria do conhecimento de Paulo Freire, bem como o método de alfabetização dela conseqüente, permeia
todos estes movimentos educacionais ou culturais nordestinos dirigidos para a conscientização libertadora dos
jovens e adultos excluídos, objetivando levantá-los, torná-los de pé, ressuscitá-los como sujeitos da história.

Dois outros fatores vinham adicionar-se ao perigo iminente: primeiro, um externo, a epidemia socializante
que vinha das Antilhas, o grito anti-imperialista de Cuba, com Fidel Castro - lembremo-nos de que, naquele
momento histórico, os Estados Unidos transferiram, para o Brasil, milhares de técnicos, tentando impedir a
disseminação de uma possível praga revolucionária, sob patrocínio cubano - além disso, havia, ainda, um
outro tufão, também socialista, desta vez asiático, com a China de Mao Tse-tung – em ambos os casos,
massa que passou a ser povo; segundo, um interno, a Igreja Católica, velha aliada da casa grande, agora,
impulsionada pelos ares renovadores trazidos pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, gerara setores que se
aliariam ao esforço de educação popular – conscientização era a palavra chave - também evidenciando o
binômio educação/política, quer através da Ação Católica (JAC, JEC, JUC, JOC), quer através de programas
radiofônicos, quer do Movimento de Educação de Base, MEB. A Paraíba gera, também, sua Campanha de
Educação Popular, CEPLAR. Em todos este movimentos, o dedo do pensamento político-pedagógico freireano.

O homem nordestino, por outro lado, tem uma história de lutas, conscientes ou inconscientes, contra o poder
dominante local. De Zumbi, no Quilombo de Palmares, à Revolta dos Alfaiates, na Bahia, passando pela
Confederação do Equador, onde pontificou, imponente, a liderança de Frei Caneca, chegando até ao
movimento messiânico de Antônio Conselheiro, em Canudos, e ao chamado banditismo social, onde reinou a
figura ímpar de Lampião, o Nordeste também viu a deflagração da Intentona Comunista de 1935. E a classe
dominante não esqueceu nada disto, sobretudo porque ali, no início da década de 60, brotava, dos canaviais,
as Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião e, das cidades, experiências pedagógicas, culturais e
político-educativas, destinadas a provocar vitórias de uma gente tradicionalmente vencida.

4. Considerações Finais

No início da década de 60, buscava-se a continuidade do processo de industrialização implantado por
Juscelino Kubitschek. Entretanto, algumas necessidades eram urgentes: maquinarias, ampliação do mercado
para os bens de consumo, mão-de-obra mais qualificada e superação dos desequilíbrios provocados pelo
desenvolvimento interno entre regiões e setores econômicos (LOPES, 1980, p. 105). Entretanto, o Brasil
também precisava de uma política de reformas estruturais que permitissem a inclusão das massas populares
num padrão de consumo (FREITAG, 1980, p. 73). Isto implicava na mudança do modelo econômico, causador
de uma extrema concentração de renda. Nenhuma região exemplificava melhor o problema do que o
Nordeste.

Ao estudar a educação popular no Nordeste, no início dos anos 60, temos uma noção do papel de Paulo Freire
e de sua teoria do conhecimento, aplicado à educação, dentro do processo político, econômico e social vigente
entre os nordestinos. Historicamente, a região foi palco de lutas históricas libertárias, de disputas políticas e,
ao mesmo tempo, controle de setores dominantes, ligados ao latifúndio e à exploração de um povo que
registrava 59,8% de analfabetos. Alfabetizar estes homens excluídos da vida nacional, e nordestina em
particular, até porque não tinham direito ao voto, representou para os grupos dominantes um perigo
inominável, porquanto o pensamento freireano, norteador dos movimentos de alfabetização, ia além do
simples aprender a assinar o nome, mas incluía, sobretudo, uma conscientização, objetivando construir, num
processo de autodescobrimento e autoconstrução, um homem humanizado e participante da história, sujeito e
não objeto, compromissado com a mudança.
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Permitir que isto acontecesse era o mesmo que avalizar uma revolução, porque determinaria uma reviravolta
social, política e econômica, a vitória dos excluídos. Urgia vencê-los, antes que se processasse uma catástrofe
política, via educação, possibilitando à massa transformar-se em povo. A decisão dos setores dominantes
materializou-se num golpe de estado, patrocinado por civis e militares, em 1964. E todo projeto de educação
popular foi riscado impiedosamente do mapa, para dar lugar a um outro, a Cruzada ABC, oficializada em
1965, resultado de missões protestantes americanas, instaladas no Brasil, principalmente após a Segunda
Guerra Mundial, e sustentada por um acordo entre a USAID, o Colégio Agnes Erskine, do Recife, e a SUDENE,
portanto, com participação do governo brasileiro. Montou-se um esquema para atender às necessidades
ideológicas dos golpistas e seus colaboradores internacionais.

Vitoriosos os excluídos, porque transformados em sujeitos da história, foram vencidos pela arbitrariedade dos
setores dominantes. Mas permanecem os ideais porquanto se a mudança faz parte necessária da experiência
cultural, fora da qual não somos, o que se impõe a nós é tentar entendê-la na ou nas suas razões de ser
(FREIRE, 2000, p.31), mesmo porque não posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria,
esvaziando, desta maneira, minha responsabilidade no discurso cínico e ‘morno’, que fala na impossibilidade
de mudar porque a realidade é mesmo assim (FREIRE, 2000, p. 79).
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