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Resumo
Este estudo faz parte de uma dissertação de mestrado em andamento pelo Programa de Pós Graduação em Educação
da UFPE CAA. Traz reflexões sobre a cultura popular como viga mestra da nação e como fator essencial na educação.
Aborda a questão da ancestralidade e o notório saber dos mestres e mestras populares. Sendo assim, a construção do
objeto de pesquisa se dá a partir da compreensão desses conhecimentos, suas relações de ensinoeaprendizagem,
formas de resistência,  partilha e de educação popular. Epistemologicamente inspirase nos estudos PósColoniais,
Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, dentre outros. Tais abordagens são utilizadas, pois possibilitam interpretar,
produzir o conhecimento e apresentar outras linguagens por meio das realidades locais. O artigo aponta que abertura do
coração é o fio condutor para uma mudança de concepção, para uma nova leitura de mundo.
Palavras – chaves: educação popular, mestres (as) populares, resistência.
 
Resumen
 
Este estudio forma parte de una tesis de maestría en curso por el Programa de Postgrado en Educación de la UFPE
CAA. Trae reflexiones sobre la cultura popular como viga maestra de la nación y como un factor clave en la educación.
Contempla el tema de la ancestralidad y del notório conocimiento de los maestros y maetras populares. Por lo tanto, la
construcción del objeto de investigación parte de la comprensión destos conocimientos, sus relaciones de  enseñanza y
aprendizaje,  sus formas de resistencia, y educación popular. Epistemológicamente inspirase en los estudios
postcoloniales, Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, entre otros. El artículo señala que la apertura del corazón es el
hilo conductor de un cambio de concepto para una nueva lectura del mundo.
Palabras  claves: educación popular, maestros (as) populares, resistencia.
 

1. INTRODUÇÃO
 
Historicamente no Brasil, os sujeitos (as) detentores e multiplicadores do notório saber popular foram e ainda são
excluídos (as) dos processos de ensino formal, assim como das politicas publicas. Esses sujeitos (as), culturalmente,
são conhecidos como os mestres e mestras da cultura popular e da oralidade. Como alguns exemplos, podemos citar
mestre Pastinha, responsável pela sistematização e partilha da Capoeira de Angola, uma  manifestação cultural que
representa as raízes do Brasil. Mestre Pastinha, já idoso e cego, ao invés de ser ajudado e valorizado na sua velhice foi
expulso de sua cede em Salvador. Podemos dar vários exemplos, como os mestres do tambor de Crioula do Maranhão,
que passam por diversas dificuldades, vários mestres e mestras da velha guarda de samba de Belo Horizonte, que
estão esquecidos, dentre tantos outros. Se entrarmos na figura das mulheres, a situação é ainda mais difícil. Por
exemplo, Dandara, a grande guerreira esposa de Zumbi,  nem sequer é contemplada em algum livro de história e
quando aparece em alguma referencia é mostrada de maneira pejorativa.
Dessa forma, percebese que a história, muitas vezes, é contada pelo contrário, mostrada apenas pelo viés dos
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colonizadores. Então, observase que a educação, fundamentada pela sua grade curricular, ainda segue os padrões da
ciência moderna. Tal ciência, como destacam Boaventura de Souza Santos (2010) e Allene Lage (2014)  leva em si,
características sexistas e racistas. Segundo Lage, “neste sentido, o mundo científico continua um território colonial, pois
as várias estratégias sexistas e raciais de ocultação e descredibilidade são elementos imprescindíveis para a
naturalização da ideia da ciência hegemônica”. (LAGE, 2014, p.138)
Nas Escolas, o foco ainda é a historia da Europa e pouco sabemos sobre os sujeitos (as) que construíram e constroem
nossa cultura e nossas raízes. Essas pessoas foram e são invisibilizadas e seus saberes são tidos como inferiores,
crendices, folclore. Então, percebese que, nestas instituições de ensino, pouco se aborda sobre saberes ancestrais,
socioculturais, da terra, sobre o notório saber das mestras e mestres populares, dos povos campesinos, indígenas,  da
oralidade, dentre outras formas de conhecimento. Como exemplo, podemos citar que o ensino da história da África nas
escolas só começou a ser introduzido a partir do ano de 2003, por meio da lei 10.639 que inclui no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira".
Assim, podese salientar que a educação ainda é pautada em princípios da ModernidadeColonialidade, apresentada
pelos Estudos PósColoniais, como uma dimensão da Colonialidade do saber e do ser, no qual, apenas os saberes
urbanos industriais, vinculados à ciência moderna, são validos. Então, há um controle das formas de expressão da
subjetividade, da cultura e, principalmente do conhecimento e da produção do conhecimento.
Dessa forma, este estudo vem para trazer vozes, silenciadas por muitos anos, todavia  que possuem diversos
ensinamentos, cosmovisões e saberes que caminham para uma cultura mais justa, diversa e plural. Neste contexto,
perguntase: que poderiam nos ensinar os saberes populares, seus mestres e mestras, que convocamos por meio de
suas vozes ancestrais, a que falem diante de nós? Saberemos ouvilos (as)?
 
 
2.DESENVOLVIMENTO
 
2.1 Um outro olhar sobre a educação – um outro olhar sobre a vida
 
Ao se entrar no campo da educação guiado pelo fio condutor dos Estudos PósColoniais, da Interculturalidade, da
Ecologia dos Sabres, dentre outras epistemologias contra hegemônicas é interessante comentar que: nos movimentos
sociais, comunidades, coletivos, tribos e grupos culturais, desenvolvem experiências educativas pautadas na resistência
e na militância, tendo, dessa maneira, um efeito multiplicador[i]. Em um contexto de lutas contrarias à globalização
hegemônica, que tem como característica diversas tentativas e mecanismos de silenciamento , surgem respostas e
resistências dos povos subalternizados. Neste caminho, é também relevante salientar sobre o pensamento de fronteira
que surge como uma resposta epistêmica dos subalternos ao projeto colonial eurocêntrico da
modernidadecolonialidade. Como ressalta Grosfoguel (2010), o pensamento de fronteira produz uma
redefinição/subsunção da cidadania e da democracia, assim como dos direitos humanos, da humanidade e das relações
econômicas para além das definições impostas pela modernidade europeia.
Nesta mesma direção, de acordo com Mignolo (1996), o póscolonial não significa apenas uma condição histórica, mas,
sobretudo, uma mudança epistemológica radical a partir de outro lócus de enunciação da produção teórica e intelectual.
Assim, as epistemologias que foram subalternizadas e silenciadas passam a se fazer ouvir através dos processos de
luta pela decolonização dos subalternizados. Sobre a Interculturalidade, esta se manifesta em interepistemologias, ou
seja, um diálogo intenso entre a “cosmologia não ocidental (aymara, afros, árabeislâmicos, hindi, bambara, etc.) e
ocidental (grego, latim, italiano, espanhol, alemão, inglês, português)” (MIGNOLO, 2008, p. 316). Como destaca Maria
Vera Candau (2008), a Inteculturalidade promove “o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os diferentes
grupos sociais e culturais e constrói um projeto comum pelo qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas”
(CANDAU, Maria, 2008, p.23). Dessa forma, tal abordagem nos  possibilita interpretar, produzir o conhecimento e
apresentar outras linguagens por meio das realidades locais.
Assim, percebese que a Interculturalidade visa transcender a homogeneização e a segregação cultural impostas pelo
modelo de sociedade capitalista mundial. No que se refere à educação, a perspectiva intercultural demonstra um
caminho no qual, a cultura local se integre à educação onde a troca de experiências e de formas de expressões
artísticas estejam presentes no processo.  Catherine Walsh  expressa de maneira clara os objetivos desta educação:
 
Fortalecer y legitimar las identidades culturales de todos los estudiantes en la forma que ellos y sus familias la definen;
Promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia
identidad y práctica cultural, y enriquecerse mutuamente con las experiencias de unos y otros; Desarrollar capacidades
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de comunicación, diálogo e interrelación y fomentar la comunicación, diálogo e interrelación equitativa entre personas
(alumnos, docentes, padres de familia, etc.), grupos, y saberes y conocimientos culturalmente distintos; Contribuir a la
búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida. (WALSH, 2008, p.23)
 
Neste direção, é interessante salientar que,  também contrapondo a estrutura hegemônica,  os diversos Movimentos
Sociais trazem para debate a luta pelo direito à condição epistêmica. Allene Lage traz uma reflexão neste caminho de
luta e comenta sobre a ideia da universidade cidadã aonde, o intuito é criar fronteiras epistemológicas, com lugares
intermediários de comunicação entre o pensamento elaborado dentro das lutas sociais, com o pensamento produzido
nos espaços acadêmico. De acordo com a autora, na universidade cidadã, “na medida em que ela forma, é também 
formada, na medida em que ela educa, é também educada” (LAGE, Allene, 2013, p.13).
Esses movimentos, como o campesino, feminista, ecológico, indígena, negro, dentre outros, denunciam a visão
subalternizadora e apontam formas culturais, artísticas, políticas, ancestrais e epistêmicas de organização da
sociedade, de produção e disseminação do conhecimento. Assim, concordase  com as ideia apresentadas e
percebese a importância dos movimentos sociais e seus processos educativos. Acreditase que essas experiências têm
muito a nos ensinar e a contribuir com uma cultura de paz. Nesta perspectiva, a paz não é algo estático, mas sim, uma
luta por um mundo sem preconceitos, discriminações e subaltenizações.
 Assim, ao se falar sobre luta e cultura, a figura de Paulo Freire (2005), sua vida e obra, brotam no coração; Freire
representa estas perspectivas. O autor comenta que precisamos estar convencidos de que o convencimento dos
oprimidos de que devem lutar por sua libertação, “não é doação que lhes faça a liderança revolucionaria, mas resultado
de sua conscientização” (2005, p.30). Assim a ideia é que todos sejam sujeitos de qualquer processo e que haja
participação comunitária para que, de fato, qualquer movimento seja autentico. Segundo Freire, a luta não se justifica
simplesmente para que o oprimido passe a ter liberdade para comer, mas liberdade para “criar e construir, para admirar
e aventurarse.” (2005, p.31). Nesta perspectiva, seguese na mesma direção de Freire, em um caminho  que os
indivíduos sejam ativos e responsáveis, e não simplesmente parafusos de uma maquina; que tenham, ao invés de amor
à morte, amor a vida.
Entendemos este ato de se assumir como sujeitos históricos capazes de modificar a realidade opressora, da mesma
maneira como destaca Guerreiro (2013, p.37), como uma atitude decolonial. Isto é, decolonizarse é uma forma de
desaprender o que foi imposto pela colonialidade e pela desumanização para reaprendermos a ser: “mulheres e
homens, em nossas mais variadas condições racial, social, de gênero, sexual, religiosa, territorial, cultural e nos
diversos aspectos da vida”, ou seja,  para que possamos amar a vida!
Neste dialogo, é interessante, trazer algumas contribuições da educação ambiental.  Isabel Carvalho (2008) comenta
sobre a  formação do sujeito ecológico. Para a autora, a prática educativa ambiental é aquela, que concomitantemente
com outras práticas sociais, está ativamente implicada no fazer históricosocial, e dessa maneira, produz saberes,
valores, atitudes e sensibilidades. Sendo assim, é constitutiva da esfera pública e da política, como afirma a autora, “na
qual se exerce a ação no sentido proposto por Hannah Arendt, com suas possibilidades emancipadoras do existir
humano” (CARVALHO, 2008, p.188). A ação no sentido proposto por Hannah Arendt é o campo próprio da educação
enquanto prática social e política que pretende transformar a realidade. Essa ação é diferente dos comportamentos, que
repetem padrões apreendidos. A ação passase no plano da atribuição de sentidos às experiências humanas. Assim, a
educação ambiental é aquela que supõe a formação de um sentido de responsabilidade ética e social. Esse sentido se
transforma em uma atitude ecológica que, segundo Isabel Carvalho: “essa atitude poderia ser definida, em seu sentido
mais amplo, como a adoção de um sistema de crenças, valores e sensibilidades éticas e estéticas orientado segundo os
ideais de vida de um sujeito ecológico” (CARVALHO 2008, p.177).
Ao se falar em ecologia, é relevante convidar Boaventura de Souza Santos para esta partilha. Com a ecologia dos
saberes, o autor traz contribuições que costuram todas essas novas abordagens, sendo um instrumento para o dialogo
das diversas experiências contra hegemônicas que acontecem no mundo. Segundo Boaventura (2010), a ecologia dos
saberes é, fundamentalmente, uma contraepistemologia. O impulso básico que a faz manifestar  resulta tem dois
fatores. O primeiro é o novo surgimento político de povos e visões do mundo, do que o autor denomina: o outro lado da
linha, ou seja, as epistemologias do sul. Esses movimentos são parceiros da resistência ao capitalismo global, isto é, a
globalização contrahegemônica. Em termos geopolíticos, tratase de sociedades periféricas do sistema mundial
contemporâneo, nas quais, a crença na ciência clássica é mais ténue e acaba sendo mais perceptível a vinculação
desta ciência moderna com os desígnios do imperialismo colonial. Nestes locais, outros conhecimentos não científicos
e não&8209;ocidentais prevalecem nas práticas quotidianas das populações. Então, Boaventura destaca que existe
uma proliferação sem precedentes de alternativas que, contudo, não podem ser agrupadas sob a alçada de uma única
alternativa global. O autor expressa que “a globalização contra&8209;hegemônica destacase pela ausência de uma tal
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alternativa no singular. A ecologia de saberes procura dar consistência epistemológica ao pensamento pluralista e
propositivo.” (SANTOS, 2010, p.56).
Assim, acreditase que este caminho proposto por Boaventura é essencial para que as diversas experiências que
acontecem nos países do sul sejam contempladas e contribuam na construção de uma nova maneira de viver e de
perceber o mundo. Os países que foram colonizados e que atualmente sofrem com outra forma de imperialismo, a
globalização neoliberal, podem ser desprovidos do poder econômico, todavia, apresentam uma riqueza cultural e uma
felicidade intrínseca em seus povos. Isto contrasta com todos os desafios impostos pela globalização hegemônica. Em
países desenvolvidos economicamente, o índice de depressão, doenças psicossomáticas e diversos ouros problemas é
bem maior que nos países que enfrentam dificuldades no aspecto material. Talvez isto demonstre que o “ter” não é a
essência da vida e que, na simplicidade, no contato com a terra, na partilha diária, homens e mulheres criam e
(re)significam suas vidas com arte e alegria. Os povos que vivem em meio a seus vilarejos banhados por rios e
permeados por matas demostram isto em sua vida cotidiana.
 
2.2  Educação a partir da Cultura 
 
A partir deste novo olhar em relação à educação, é interessante continuarmos caminhando em direção à cultura, à
resistência, e à educação popular. No sentido da educação a partir da cultura, é relevante refletir que a pratica educativa
pode acontecer em diversos locais, e não somente no espaço escolar. Como afirma Carlos Rodrigues Brandão em um
estudo sobre as relações no campo e a folia de reis:
Por onde andei nunca vi espaços próprios e situações formais ou escolarizadas de ensino, mas aqui e ali encontrei
inesquecíveis momentos de um persistente trabalho pedagógico, mesmo quando aparentemente invisível. Mesmo
quando oculto atrás da força da evidência de outras práticas, como o trabalho de lavradores, os rituais coletivos dos dias
de festa de povoado, ou os momentos de lazer das tardes roceiras. No interior da família nuclear, nas redes tradicionais
da parentela ou da vizinhança rural, dentro de equipes de trabalho coletivo e rotineiro, ou de trabalho popular
especializado, depareime com diferentes situações onde o próprio ato do ofício é carregado do exercício ativo de fazer
circular o conhecimento. De educar, portanto (BRANDÃO, 1983 p.5).
 
 
Esta percepção do autor é interessante e significativa, pois nos traz uma nova visão e compreensão sobre a educação,
assim como, o processo de ensino e aprendizagem, muitas vezes colocado como privilegio da escola e da ciência
moderna. Carlos Rodrigues Brandão comenta em seu livro “Cultura rebelde” que o principio de uma educação dialógica,
cuja pedagogia pretende diluir a estrutura vertical do ensino e devolver aos educandos o poder da palavra durante sua
própria aprendizagem: “tem um valor que desloca o educacional para o cultural e realiza ambos como um que fazer
francamente politico e revolucionário.” (Brandão, 2009 p.53). O antropólogo Clifford Geertz, salienta em seu livro “O
saber local” que é necessário que antropólogos vejam o mundo do ponto de vista dos nativos (Geertz, 2008 p.87). Neste
contexto, percebemos que importantes pensadores destacam a relevância do saber cultural na educação e em outros
campos de pesquisa. Essas considerações  também são significativamente destacadas na obra do educador Paulo
Freire.
Assim como os autores, acreditase que estes pontos nos afloram uma nova forma de se perceber o conhecimento e a
própria vida. Dessa maneira, é interessante abordar a importância da cultura local, dos saberes populares e suas raízes
para que, de fato, a educação possa fomentar uma libertação nas pessoas. Carlos Rodrigues Brandão, em outro livro “O
que é Educação¿” salienta que a educação pode existir livre e, entre todos, e pode ser uma das maneiras que as
pessoas criam para tornar comum, como saber, como idéia, como crença, aquilo que é comunitário  como trabalho ou
como vida. Por outro lado, Brandão alerta que a educação também pode existir imposta por um sistema centralizado de
poder, que usa o conhecimento e o controle sobre o mesmo como ferramenta e armas que reforçam a desigualdade
entre os homens, que geram dicotomias e acabam causando processos de silenciamento e imposições culturais. Neste
sentido,  destaca que:
 
Por isso mesmo — e os índios sabiam — a educação do colonizador, que contém o saber de seu modo de vida e ajuda
a confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, na verdade não serve para ser a educação do colonizado.
Não serve e existe contra uma educação que ele, não obstante dominado, também possui como um dos seus recursos,
em seu mundo, dentro de sua cultura. (BRANDÃO, 2007, p.3)
 
Um pensador que também abordam esse viés da educação e da escola como instrumento de controle social e
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reprodutora do poder hegemônico é Althusser. Tal pensador (1985) discorre sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado 
“certo numero de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e
especializadas” (1985, p.43). Segundo Althusser, nestes aparelhos a repressão é  dissimulada e simbólica. O autor 
afirma que, antigamente, a Igreja era o Aparelho Ideológico de Estado Dominante, pois concentrava, não só as funções
religiosas, mas também escolares, assim como parcela significativa das funções de informação e cultura. Todavia,
Althusser comenta que, atualmente, ao invés da Igreja, é a escola que representa o Aparelho Ideologico de Estado
dominante.
A partir das reflexões feitas até aqui, podese salientar que a educação e suas praticas não são exclusividade da
instituição escola que, como vimos acima, em muitos casos, ao invés de educar, acaba apenas reproduzindo o sistema
hegemônico. Sobre a não exclusividade da escola sobre a educação, Brandão (2007) ressalta que esta existe, não
somente nesta instituição, todavia por toda parte podem haver redes e estruturas sociais de transferência e trocas de
saberes de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada  algum modelo de ensino formal. Brandão sinaliza
que a educação aprende com o homem a continuar o trabalho da vida “os princípios através dos quais a própria vida
aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser.” Por exemplo, aldeia os  velhos (as) ensinam às crianças
o saber da tribo:
Ali, a sabedoria acumulada do grupo social não “dá aulas” e os alunos, que são todos os que aprendem, “não aprendem
na escola”. Tudo que se sabe aos poucos se adquire por viver muitas e diferentes situações de trocas entre pessoas,
com o corpo, com a consciência, com o corpoeaconsciência. As pessoas convivem umas com as outras e o saber flui,
pelos atos de quem sabeefaz, para quem nãosabee aprende.”(BRANDÃO, 2007 p.6)
 
Assim, observase que a criança, ao ver a ação dos mais velhos, entende, imita e aprende com a sabedoria que existe
no próprio ato e gesto de fazer a coisa. Nesta direção, concordase com Brandão, pois se acredita que, durante a vida, e
nas comunidades, nos diálogos e experiências que acontecem durante nossa caminhada, existem diversas situações de
aprendizagem. Isto acontece em momentos que as pessoas trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e
significados durante o dia a dia, seja ao redor do fogão de lenha, no canto da cozinha, na lavoura familiar ou comunitária
de mandioca, milho, chuchu, etc, nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas, nas cerimônias religiosas, nas
festas populares, dentre diversos outros momentos.
 
2.3 A Educação popular:  resistência, partilha e emancipação 
Neste contexto, é interessante trazer algumas reflexões sobre a educação popular. De acordo com Carlos Rodruigues
Brandão, a educação popular: constitui uma nova teoria, não simplesmente de educação, mas: “das relações que
consideramna a partir da cultura...””...se propõe como uma ampla ação cultural para a liberdade...” (BRANDÃO, 2009,
p.29). O autor comenta que o que justifica a educação popular é o aspecto de que o povo, no processo de luta pela
mudança e transformação popular, sociocultural, precisa elaborar e desenvolver o seu próprio saber, ou seja, sua
própria epistemologia.
Brandão (2009) também afirma que a principal tendência da educação popular atualmente está na transição de um
modelo emergente de educação com ponto de referencia em si mesmo, para uma pratica cujo ponto de referencia são
os grupos populares, os movimentos sociais da comunidade, os movimentos populares de classe na comunidade, ou
seja, que o ponto de partida seja a cultura popular. Este viés é uma alternativa politico pedagógica que parte da cultura
e se realiza por meio da cultura. Viés pelo qual o educador Paulo Freire começou, nos primeiros anos da década de 60,
em Angicos, no Rio Grande do Norte,  juntamente com uma equipe de educadores de Pernambuco  uma experiência de
alfabetização inovadora. Neste contexto, Brandão ressalta que a cultura popular deixa de ser somente um conceito de
valor cientifico e, dessa maneira, manifestase na palavrachave de um projeto politico de transformação social a partir
das próprias culturas dos trabalhadores e outros sujeitos sociais.
Essa perspectiva da educação popular é uma forma de aprender o mundo através da própria cultura local e dos saberes
locais. E assim, comunicarse com o outro como um sujeito pensante e consciente de suas raízes. Como destaca Paulo
Freire: sendo um ato de amor, onde a palavra verdadeira seja “transformar o mundo” (2005, p.44).
 
Não há dialogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo,
que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda Sendo fundamento do dialogo, o amor é, também,
dialogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificarse na relação de dominação. Nesta, o
que há é patologia... amor, não, porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os homens.
Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometerse com sua causa, a causa de sua
libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico.”
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Nesta perspectiva, concordase com os autores que nos provocam e demostram um caminho através da cultura
popular, através do amor! A Educação popular aflora no locus de enunciação dos próprios agentes culturais locais, dos
próprios moradores e  moradores antigos que,  por meio da oralidade, identidade e tradição, construíram e constroem
diálogos, cantos, danças, sons, performances e versos, compartilhando suas vozes ancestrais. Outro aspecto a se
destacar é que, algumas vezes, o saber popular se perde com o tempo, dado que é constituído da oralidade, ou seja,
não é registrado. Essas formas de conhecimento foram, desde a colonização do Brasil, marginalizadas e tidas como
inferiores. Sendo assim, a educação popular vem como ferramenta para contemplar estas formas de conhecimento, que
são tão validas quanto ao conhecimento cientifico.  
Boaventura Souza Santos,  destaca que “a ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e não há
sequer qualquer razão científica para a considerar melhor que as explicações  da metafísica, da astrologia,  da arte  da
poesia...”(2003, p.83), ou seja, de saberes culturais. Carlos Rodrigues Brandão segue uma linha de raciocínio
semelhante, onde salienta que “não existe apenas forma única nem um único modelo de educação; neste sentido, a
escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o
professor profissional não é o seu único praticante” (BRANDÃO, 2007).
Nesta partilha sobre a educação popular, é interessante trazer a voz do  antropologo Tião Rocha que coordena um
interessante projeto de educação popular no Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais e também nos traz importamtes
realizações sobre a pratica educativa. Acreditase que esta citação representa bem as ideias dictutidas:
Aprendi em Moçambique que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Se a comunidade assumir a
responsabilidade por suas crianças, não vai haver mais criança analfabeta neste país. Isso não é uma política de
governo, nem de Terceiro Setor, é uma questão ética. E como se mobiliza a aldeia? Juntando o que as pessoas têm de
melhor e disponibilizando".  (Disponivel em: http://www.cpcd.org.br/novo/portfolio/auladecafune/ )
 
2.4 O Notório Saber dos  Mestres Populares  
   
Este último tópico é importância para o estudo, pois partese da ideia de que a viga mestra das culturas populares é a
pessoa do mestre popular. Então, buscouse caracterizar este conceito através das vozes de alguns mestres e mestras
populares. Para isso, foram contempladas a tese de doutorado de Ilnete de Paiva (PAIVA, 2007), assim como um artigo
de Carlos Brandão (BRANDÃO, 1983) e uma entrevista[ii] com o mestre de Capoeira Angola João Angoleiroespiritual
para ilustrar a visão de alguns (as) guardiões da cultura popular.
É interessante salientar, que elesas falam sobre a educação, falam sobre situações, processos e pequenas estruturas
de trocas de símbolos por meio dos quais flui o saber e o ensino do saber. Falam, portanto, sobre o trabalho social de
ensinareaprender. De acordo com Mestre João[iii]:
Cada saber, ele é uma escola, cada tipo de saber é uma escola e quem dominar cada vez mais aquela escola com o
tempo, desenvolver habilidade em determinada escola vai se tornar um mestre inevitavelmente, independente de ter
muitos ou poucos discípulos ou não ter discípulo nenhum. O mestre ensina também através do silencio, ensina através
de seu mero exemplo (Mestre de Capoeira Angola).
 
A fala de mestre João nos mostra que cada escola traz um fazer cultural, e nesse aspecto, partese da afirmação de que
não há educação que não esteja imersa nos processos culturais da realidade e contexto em que se localiza (CANDAU,
2008). Guimarães Rosa, em seu clássico Grande Sertão Veredas nos traz importantes reflexões “Pergunto coisas ao
buriti; e o que ele responde é: a coragem minha. Buriti quer todo o azul, e não se aparta de sua água – carece de
espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende” (ROSA, 1994 p.437). Como esta parte
referese a mestres populares, então, o melhor a fazer é escutalos (as).
Carlos Rodrigues Brandão também nos traz relevantes declarações de mestres da Folia e da Folga do interior paulista,
mineiro e goiano que dizem: “O mestre tem que saber dos segredos todos” (Aladares, mestre de Folia em Goiânia). “Ele
tinha o título de mestre. Porque aqui quem tem o título de mestre é quem faz as coisas mais bem feitas; então tem o
título de mestre. O irmão dele era mestre Pedro e ele era mestre” (Dona Cinira em São Luís do Paraitinga). Na tese de
Ilnete de Paiva, também encontramos depoimentos de antigos mestres, como mestre João Grande, um dos mais
antigos da capoeira angola: “Um mestre é como uma árvore de fruta: nasce, cresce e depois dá muitas frutas que
depois vão virar árvore e também dá fruta, e assim vai indo” (GRANDE apud PAIVA, 2007, P.121).
A partir destes depoimentos, já é possível compreender quem é a figura de um mestre popular e qual sua importância.
O notório saber popular nos mostra e ensina a reconhecer que existem muitas escolas e nenhuma é melhor do que a
outra  todos os saberes são importantes. No que se refere ao saber campesino, partindo do ponto de que este é um

10/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_notorio_saber_dos_mestres_populares_e_suas_praticas_de_resisten.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.69,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



saber popular, por conseguinte, os seus guardiões são mestres da cultura popular.  Detentores de um saber específico,
os mestres são referencias nos locais onde vivem e, certamente, no campo onde atuam (PAIVA, 2007).
Mestre João também aborda algo interessante demonstrando a importância de todos que são guardiões (as) de saberes
populares, e suas historias de vida, independentemente se são considerados mestres ou não: “Cada um tem seu papel
dentro das tradições, todos aqueles que guardam a cultura, considerado mestre ou não, isso não faz que o papel dele
como um guardião, no estagio que ele se encontra dentro da manifestação cultural seja menos importante do que o do
mestre.
Assim, acreditase que esses saberes dos mestres e mestras populares e os princípios das manifestações culturais
populares, da capoeira, do maracatu, do congado, do reinado, da dança, da musica, assim como da agricultura, dos
saberes campesinos, das historias de vida dos mais antigos (as), nos ensinam muitas coisas, como: Ancestralidade,
importância do corpo (corpo que aprende e comunica), respeito, harmonia, circularidade, solidariedade, comunhão,
equilíbrio, ritmo, disciplina. Acreditase que esses princípios são necessários para as ações educativas que buscam a
emancipação das pessoas.
 
3. CONCLUSÃO  
Para concluir, é interessante retomarmos nossa pergunta inicial: que poderiam nos ensinar os saberes populares, seus
mestres e mestras, que convocamos por meio de suas vozes ancestrais, a que falem diante de nós? Saberemos
ouvilos (as)?
Então, a partir da discussão, é interessante salientar que esses saberes são relevantes para a luta social, para que,
como salienta Paulo Freire (2000), possamos mudar o mundo para a melhor, para fazelo menos injusto. Assim,
acreditase que as mestras e mestres da cultura popular são a viga mestra da nação e que toda manifestação cultural e
saberes  são comunidades.  Estas são chamadas comunidades tradicionais, terreiros, casas de tradição, dentre outros
nomes, que guardam saberes culturais que são, na verdade, rituais  coletivos e populares. Esses rituais guardam
valores como: cooperação, respeito aos mais velhos, respeito aos outros, amor e exaltação natureza e às forças da
natureza, etc.
Nesta direção, como afirma Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 2006), a compreensão de mundo excede em muito
a compreensão ocidental. Boaventura demonstra que os diversos saberes pelo mundo consistem num vasto conjunto de
redes, comunidades,  iniciativas, coletivos, organizações e movimentos que lutam contra a exclusão económica, social,
política e cultural gerada globalização neoliberal. Então, a partir desta partilha, acreditase ser possível estabelecer
outras relações pautadas, ao invés do individualismo e arrogância, em uma vida comunitária, de dialogo e respeito.
Dessa forma, esses mestres e mestras nos convidam e provocam a entendermos os saberes ancetrais, que expressam
a vida como um dialogo, um movimento com principios comunitários, como cantase na capoeira “na volta que o mundo
deu, na volta que o munda dá”.  De acordo com esses valores percebese a importância dada à transmissão de
princípios ancestrais, tais como: Respeito aos antepassados e aos mais velhos da comunidade, valorização dos saberes
que existem em cada comunidade, etc. Existe um proverbio Africano que salienta o seguinte: “se você não sabe para
onde ir, volte para o lugar de onde veio.”
Este proverbia chama a atenção que as vozes e ensinamentos populares são essenciais para a identidade cultural e
podem ser potencializadores do conhecimento. Algo que fica marcado nos ensinamentos é que ancestralidade
relacionase com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. Tem a ver com os antepassados, as
histórias de vida e o autoconhecimento dos indivíduos. Ela é bem significativa na cultura africana, indígena e culturas
orais que, a partir de griôs e anciãos, pessoas mais idosas e sábias, acessam e mantêm seus costumes,
conhecimentos, modos de vida, tradições, etc. Esses saberes  permeiam os movimentos sociais e podem ser
importantes instrumentos para uma educação e ciência edificantes, que estejam fortemente voltadas para a luta social
por um mundo melhor. Sobre o ponto: saberemos ouvilos (as)¿ Talvez a resposta esteja dentro de nosso coração.
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[i] Esta expressão é característica dos movimentos sociais e é muito bem apresentada em LAGE, Allene 2013.
[ii] Essa entrevista foi gravada em áudio em Belo horizonte, no dia 07\07\2014 e é colocada aqui para ilustrar o que uma
pessoa que é considerada mestre popular pensa sobre o assunto. Mestre João é meu mestre de Capoeira Angola.
[iii] Mestre João é mestre de capoeira angola, presidente da Associação Cultural Eu Sou Angoleiro há mais de vinte
anos. Coordena mais de vinte frentes de trabalho em favelas e regiões periféricas de Minas Gerais que atuam com
educação, cultura e arte. É Dançarinoator, coreógrafo e fundador Cia primitiva de arte negra que trabalha dança afro e
percussão. Milita na causa dos mestres populares no que diz respeito à sede própria, saúde e aposentadoria para eles.
Coordenador da revista de cultura popular Eu Sou Angoleiro e coordenador geral de encontros culturais que envolvem
diversas pessoas e segmentos da cultura popular como Aldeia Kilombo sec.XXI e Lapinha Museu Vivo no mês da
abolição.

mestrando em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação PPGDUC, da Universidade Federal de
Pernambuco, UFPE CAA, vicepresidente da Ecovila Vraja Dhama. Email: premasindhudvs@hotmail.com. A pesquisa
de mestrado, que está em andamento, é financiada pela FACEPE e tem como orientadora a Dra. Allene Lage –
professora associada da UFPE. Allene tem doutorado em sociologia pela Universidade de Coimbra e coordena o projeto
de extensão Observatório dos Movimentos Sociais, iniciado em 2007 na UFPE CAA.
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