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Resumo 

A educação popular, enquanto uma construção histórica, acompanha o movimento da sociedade. 

Sua origem está fortemente associada aos movimentos sociais populares das décadas de 1950 e 

1960 na América Latina, havendo ao longo dos anos mantido algumas características 

fundamentais, mas ao mesmo tempo passado por deslocamentos epistemológicos, metodológicos e 

pedagógicos. O objetivo desse texto é analisar algumas dessas mudanças nas últimas duas décadas, 

com ênfase nos primeiros 10 anos deste século. Argumenta-se que há uma reconfiguração dos 

lugares da educação popular, definidos nesse texto como territórios de resistência e de 

criatividade. Chama-se atenção inicialmente para a pluralidade dos territórios que gradualmente 

conquistam visibilidade. São destacados para reflexão o contexto da escola, os grupos étnicos e 

movimentos sociais, e as políticas públicas. Por fim, são identificados alguns parâmetros que 

marcam a reflexão teórica no período.  

Palavras-chave: Educação popular; territórios; escola; movimentos sociais; políticas públicas. 

 

 

Abstract 

Popular education, as a historical development, accompanies the movement of society. Its origins 

in Latin America are strongly associated with popular social movements in the 1950ths and 

1960ths. During this period, popular education has maintained some of its basic characteristics, 

but at the same time there have been significant epistemological, methodological and pedagogical 

shifts. The purpose of this paper is to analyze some of these changes in the last two decades, with 

emphasis on the 10 first years of this century. It is argued that there is a reconfiguration of the 

spaces where popular education is carried out, defined in this paper as territories of resistance and 

creativity. Attention is called, first, to the plurality of territories which gradually conquer visibility. 

A closer look is given to the context of the school, the ethnic groups and social movements, as 

well as public policies. At the end, there are identified some parameters which mark the theoretical 

reflection in this period.  

Key words: Popular education; territory; school; social movements; public policies 
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Introdução 
 

Entre as características da educação popular está a de acompanhar o movimento da 

sociedade, buscando sempre novos espaços para a sua realização. Sua origem em muitos 

sentidos se confunde com os movimentos sociais populares das décadas de 1950 e 1960. 

No Brasil, sua história está vinculada, por exemplo, a grandes movimentos na área da 

educação e da cultura, como o Movimento de Cultura Popular, no Recife (Barbosa, 2009), e 

o Movimento de Educação de Base (Fávero, 1983). Mais tarde ela estará associada, entre 

outras, às lutas pela terra, pela moradia, por trabalho, pela educação e pela saúde. Dentre 

tantas tentativas de definir a educação popular, a formulação de Carlos Rodrigues (2009), 

de que ela “emerge como um movimento político de trabalho político com as classes 

populares por meio da educação” (p. 27), é a que parece captar mais adequadamente o 

espírito que caracteriza essa prática educativa.  

O pressuposto neste trabalho é que o território é importante para compreender a 

trajetória da educação popular. Uma vez, porque o espaço é essencial para o 

desenvolvimento da vida. A globalização e as tecnologias digitais desconstruíram certa 

noção de território, mas isso não significa que as pessoas vivam suspensas no ar. As 

relações sociais que expressam o interesse de grupos e classes são também relações de 

poder e essas se desenvolvem num determinado espaço. É essa compreensão de território 

que adotaremos nesse trabalho. Por mais sentidos que possa ter, conforme Ivo Theis (2008) 

“território é, inquestionavelmente, a política no espaço!” (p. 12). A educação participa 

dessa política de espaço, quer seja na manutenção dos espaços existentes ou em sua 

mudança. 

Em segundo lugar, a discussão de território é hoje fundamental para compreender os 

movimentos sociais ou, como argumenta Zibechi (2007), a sociedade em movimento. Este 

autor analisa as populações das periferias das cidades latino-americanas e constata que as 

clássicas definições de movimento social não correspondem à realidade. Elas tendem a 

enfatizar os aspectos formais, como o modo de organização, as etapas de funcionamento, a 

identidade dos participantes e seus objetivos. Porém, diz Zibechi, na maioria das vezes as 

coisas não funcionam dessa maneira. Ele traz o exemplo das mulheres das periferias 

urbanas que não se enquadram nessa classificação, mas que mesmo assim desempenham 

um papel importante na transformação social. Afora um pequeno núcleo de mulheres 

associadas de forma permanente, sua organização se caracteriza pela capilaridade e pela 

forma pouco estável e institucionalizada de ação. Em outro estudo ele aprofunda a 

compreensão da sociedade em movimento a partir da lógica de dispersão. O enfrentamento 

do poder, hoje, estaria sendo feita não a partir da lógica que preside o Estado, o exército e a 

academia, mas dentro do princípio de “dispersar o poder”.
1
 

Nessa análise, faz-se primeiramente uma breve revisão de rupturas e mudanças 

recentes na educação popular. Há, no campo pedagógico, fronteiras que desapareceram ou 

se tornaram porosas, rupturas com pressupostos e práticas anteriores, assim como 

construções novas ou reconstruções. Junto com isso, sob a aparente fluidez existem as 

permanências que tanto podem ser um obstáculo para as inovações quanto podem 

compreender a memória de lutas históricas no campo da educação. Procura-se, de forma 
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muito breve, construir um lastro para situar os dados que serão apresentados com base em 

levantamento de estudos nas duas últimas décadas, com ênfase nos 10 anos iniciais deste 

século. 

A seguir, são analisados dados relativos a trabalhos apresentados em reuniões da 

ANPED (Associação Nacional de Pesquisa em Educação) entre os anos de 1999 a 2010 

com o fim de identificar mudanças e permanências. Com este trabalho não se captam 

diretamente as práticas, mas o olhar sobre o qual está voltada a atenção de quem, na 

academia, se ocupa com o tema. É uma amostragem que será ampliada com outras leituras, 

em especial o trabalho produzido pelo CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de 

América Latina) através da revista La Pirágua
2
. A reflexão está centrada nos dois grandes 

eixos anunciados no título: resistência e criatividade. Argumenta-se que, sendo uma 

educação que se realiza nas margens da sociedade, essas margens não são fixas, nem 

geográfica nem institucionalmente. Como características das práticas aparece, por um lado, 

a capacidade de resistir dentro de uma realidade excludente e opressora e que é também 

resistência a essa mesma realidade. Por outro lado, há expressões de criatividade que 

apontam para além da luta pela sobrevivência e podem ser vistos como indícios de outras 

formas de conhecer e conviver. São as emergências pedagógicas que indicam também 

outras formas de ensinar-aprender.  

 
 
Rupturas, deslocamentos e continuidades 
 

Educação e sociedade não podem ser entendidas uma sem a outra, mas a sua relação 

está longe de ser unívoca ou unilinear de uma para a outra. O que é a sociedade e a 

civilização senão resultado de ensinamentos e aprendizagens de milhares de gerações de 

pessoas que nos antecederam? Por outro lado, como promover a continuidade dessa 

sociedade, introduzir inovações ou promover mudanças sem o concurso da educação? Se a 

educação ocupa um lugar permanente nos debates sobre desenvolvimento é porque ela é 

percebida como um fator decisivo para a definição dos rumos da sociedade, quer seja como 

instrumento para treinar mão de obra ou como espaço mais ambicioso da formação 

humana. 

Olhando do ponto de vista da educação popular, algumas das mudanças tornaram-se 

mais visíveis nessas últimas décadas. A primeira delas, de certa forma determinante, tem a 

ver com as mudanças na organização política na América Latina da qual a educação 

popular foi protagonista. Havendo se desenvolvido na década de 1950 e 1960 num 

momento de emergência das massas a educação popular não só sobreviveu ao período de 

ditaduras, mas no embate contra elas foi desenvolvendo características que a tornaram uma 

proposta pedagógica distinta. Tem razão Alfonso Torres Carrillo (2010) quando constata 

que ao longo dos anos 80 e 90 muitos modestos centros de educação popular se 

transformaram em influentes ONGs com grandes orçamentos e equipes especializadas, 

enquanto que muitos expoentes de educação popular passaram a ocupar cargos em órgãos 

governamentais e dirigir programas educativos. Também é verdade que outros centros 

desapareceram, geralmente em função da redução de recursos de agências internacionais 
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para determinados tipos de projeto ou para regiões consideradas não prioritárias. Trata-se 

de uma mudança significativa e que impacta as práticas e políticas de educação popular.  

Um dos lugares do impacto está no apagamento de fronteiras entre o formal, o não-

formal e o informal. Embora essa indiferenciação tenha se tornado mais visível nos últimos 

anos, ela já era notada no início dos anos 1990. Veja-se a esse respeito a reflexão de Marco 

Raúl Mejía (1992): 

 
La sociedad hoy se encuentra con procesos de socialización ampliada, visibles a 

través de los procesos de la imagen y del espetáculo, lugares por excelencia de 

socialización de nuestros jóvenes y adolescentes, produciendo una sociedad que 

há desbordado esse entendimiento de educación cerrado a la escuela y la família, 

ampliando hoy el espectro de mediaciones y dispositivos mediante los quales se 

producen hoy nuevos signos y significados, y transformando los mecanismos 

com los quales se apropiam culturalmente de ellos (p. 14). 

 

Também a terminologia do escolar e não-escolar não consegue mais dar conta das 

rupturas produzidas. Há práticas de educação popular que têm todas as características da 

formalidade, inclusive com o reconhecimento oficial, e práticas escolares ou acadêmicas 

que usam processos não formais ou informais como estratégia pedagógica. Com certeza 

contribui muito para essa reterritorialização a expansão do uso das novas tecnologias de 

comunicação e informação. Desde o movimento zapatista nos anos 90 até as recentes 

revoluções no Oriente Médio e no Norte da África, os meios digitais – simples telefones 

celulares ou sofisticadas redes sociais – fazem parte do cotidiano de cada vez maior 

contingente da população e muda a maneira de se relacionar com as pessoas, com o 

conhecimento e com o poder constituído.  

Outra fronteira que está sendo rompida é entre os saberes da experiência e os saberes 

sistematizados, legitimados pela ciência acadêmica moderna. Mais do que isso, reconhece-

se hoje que a racionalidade lógico-formal pode coexistir com outras racionalidades que 

levam em conta a subjetividade e a sabedoria acumulada através da experiência. Muito 

contribuíram para isso os movimentos dos povos originários que descobriram que aquilo 

que a civilização ocidental menosprezou como crendice ou atraso na realidade continha a 

experiência das gerações que lhe antecederam.
3
 Hoje, inversamente, diante da crise 

civilizacional são os modernos que descobrem, entre outras coisas, o valor da relação dos 

indígenas com a natureza para a sustentabilidade da vida, o poder da justiça comunitária 

como contraponto da política carcerária e a capacidade de preservação da biodiversidade 

nos cultivos. 

Todas essas rupturas e atravessamentos de fronteiras, no entanto, não apagam a 

realidade da existência de conflitos entre os de cima e os de baixo, os de fora e os de 

dentro, os que são e os que são proibidos de ser – seja nas linhas de classe, de raça, de 

gênero ou de gerações. Na perspectiva da educação popular as permanências ou as 

continuidades se encontram nos processos – mesmo que cambiantes – que promovem as 

desigualdades e a injustiça, e que, por sua vez, geram os movimentos para a construção de 

outros lugares e territórios. O caso brasileiro exemplifica o grande desafio da educação 
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popular nesse contexto: por um lado, constata-se uma significativa transferência de renda 

para as camadas inferiores da população, passando-se a impressão de que a desigualdade 

em breve terá seu fim; por outro lado, verifica-se também que essa transferência de renda 

não se deve a alguma transformação significativa da estruturas que ao longo dos séculos 

promoveram as desigualdades (Cimadore e Cattani, 2007). 

A obra de Paulo Freire pode ser tomada como paradigmática para compreender a 

trajetória da educação popular e sua capacidade de se recriar em meio às permanências e 

mudanças (Streck, 2010). No começo, o trabalho de Paulo Freire estava inserido nos 

grandes movimentos populares que marcaram a década de 1960 e que foram interrompidos 

com a instalação das ditaduras na América Latina. Houve depois um surdo movimento de 

resistência e de reagrupamento de forças, quando a educação popular passou para a 

clandestinidade, com as prisões, exílios, censuras e outras violações e violências que fazem 

parte das ditaduras. Com a redemocratização, restaura-se a luta pelos direitos, entre eles a 

educação. No Brasil pode-se ver uma culminância desse processo na promulgação da 

Constituição de 1988. Depois disso, constrói-se uma nova relação com o Estado, bem 

expresso no fato de Paulo Freire aceitar o convite para assumir o cargo de secretário de 

educação da cidade de São Paulo, levando consigo nesse projeto um grande número de 

militantes no campo da educação popular.  

 
 
Breve balanço de uma década 
 

Quais os lugares onde hoje se realiza a educação popular? Que territórios vão sendo 

abandonados e quais vão sendo ocupados ou construídos? Quais são os seus sujeitos? Foi 

com essas perguntas que realizamos a leitura dos trabalhos apresentados no Grupo de 

Trabalho (GT) de Educação Popular da Associação Nacional de Pesquisa em Educação 

(ANPED), entre os anos de 1999 a 2010, num total de 190. De cada reunião foram 

elaboradas tabelas contendo o título do trabalho, as palavras-chave, o lugar ou o contexto 

da prática, os sujeitos ou atores, as principais referências teóricas e a metodologia de 

pesquisa. 

Esses dados, no entanto, precisam ser vistos pelo que não é dito e pelo que é dito. 

Iniciemos pelo que não está dito. Primeiro, deve-se olhar o Grupo de Trabalho de Educação 

Popular no conjunto de outros grupos de trabalho, que têm a sua especificidade muito mais 

delimitada, mas que ao mesmo tempo são congenitamente próximos à educação popular. 

Educação e movimentos sociais, Educação ambiental e Educação de jovens e adultos são 

grupos com muitos pontos de intersecção – quando não de sobreposição – com a educação 

popular. De outro ângulo, pode-se também dizer que a grande maioria dos trabalhos 

apresentados em Educação popular poderia estar em outro grupo de trabalho, desde 

Educação Infantil à Filosofia da educação. 

A pergunta sobre quem decide apresentar o seu trabalho para um grupo de educação 

popular não pode ser respondida simplesmente a partir de eventuais facilidades pelo fato de 

o grupo ter menor concorrência ou porque, tendo os contornos pouco definidos, nele pode 

caber tudo. Há na educação popular uma inerente dificuldade de enquadramentos e de 
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certezas dada a sua vinculação orgânica com o movimento da sociedade. Por isso, o lugar 

desse campo de reflexão, desde o seu início, tem uma relação ambígua com a academia. Por 

um lado, coloca-se como parte do grande campo da educação, mas por outro se erige como 

crítica aos modelos pedagógicos escolarizados trazidos da Europa e que ao longo da 

história serviram como instrumentos de exclusão para a maioria da população na América 

Latina.
4
 Isso também está refletido em sua produção teórica e nos veículos de publicação. 

São muitas vezes cadernos e folhetos ou vídeos e imagens que dificilmente têm espaço em 

bibliotecas universitárias e em bibliografias acadêmicas. Um instrumento que se destaca no 

conjunto da produção pelo diálogo entre o saber acadêmico e o saber da prática é a revista 

La Pirágua, editada pelo CEAAL, cuja produção está fortemente baseada no trabalho 

desenvolvido nos centros de educação popular.  

Voltando a atenção ao que pode ser visto nos dados, elencamos para esta reflexão 

cinco tópicos que, a nosso ver, traduzem as principais questões apontadas na análise. É um 

pequeno mapa que indica os territórios mais visitados e os sentidos que representam. Os 

territórios, como referido na introdução, são entendidos como uma construção social, com 

significados diferentes ao longo da história, e em contextos culturais próprios. Os territórios 

indígenas e territórios quilombolas, por exemplo, têm uma conotação distinta do território 

do estado-nação. No contexto pedagógico pretende-se enfatizar a criação de espaços com 

suas fronteiras e suas regras, com os nativos e os estrangeiros e visitantes, eventualmente os 

que se julgam “donos” e os que buscam o seu espaço. 

A compreensão de território, lembrando Milton Santos (2002, p. 247), tem a ver com o 

território utilizado, ou seja, o espaço no qual confluem elementos fixos e fluxos, as ações 

passadas e presentes, os “sistemas naturais” e os “sistemas de engenharia”. Ao utilizar 

território em vez de lugar ou espaço quer se enfatizar o papel da educação popular na 

concretude das condições de realização da existência. Seja na disputa pela terra para plantar 

ou morar, no alargamento dos espaços públicos de participação no poder, na presença na 

sala de aula, nas igrejas e ruas, o ensinar e aprender se realizam na conjunção da 

materialidade e ação humana em busca de lugar para viver com dignidade. 

Numa visão de conjunto da análise das reflexões e práticas destacam-se as duas marcas 

da educação popular sinalizadas no título. Uma delas é a resistência como a capacidade de 

colocar-se frente às dificuldades do cotidiano com uma atitude de esperança. O contrário da 

resistência seria a entrega a um destino pré-dado. Outra marca que acompanha a resistência 

é a criatividade para desenvolver estratégias que vão desde a sobrevivência até sofisticados 

processos de organização e de luta no campo cultural, social, político e econômico. 

 
 
O desocultamento de sujeitos e práticas  
 

Se, como vimos antes, no início a educação popular estava vinculada a grandes 

movimentos, hoje ela se realiza num espaço plural. São territórios pequenos, muitas vezes 

nem percebidos como lugares pedagógicos. Contribuiu para isso certo desencantamento 

com a assunção do poder por políticos progressistas que, em nome da governabilidade, não 

realizaram mudanças mais radicais esperadas por setores da esquerda. Soma-se a isso 
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também o mal-estar em relação à política partidária. 

Em função disso talvez se possa falar numa reconfiguração dos sujeitos políticos, na 

linha da dispersão. O enfrentamento deve ser visto no cotidiano de uma associação de 

recicladores, de um salão de beleza, de uma casa de mulheres, de um ateliê de tecelãs e não 

só em estruturas hierarquicamente organizadas. A lógica do Estado-nação, e as narrativas 

opostas a ele, mas dentro da mesma lógica, começaram a perder a sua legitimidade. Em 

contraposição, conforme Stoer et al (2004) “as próprias ‘diferenças’ começaram a rebelar-

se contra os ditames epistemológicos, sociológicos e políticos do Estado-nação” (p. 109). 

Está em andamento um importante processo de visibilização de narrativas ocultadas, 

embora essas sempre tivessem existido na clandestinidade. Encontramos, hoje, trabalhos 

acadêmicos produzidos sobre ou com associações de recicladores, carrinheiros, ateliês de 

tecelagem, grupos de economia solidária, movimento dos trabalhadores desempregados, 

casa de mulheres, trabalho escravo, trabalho infantil, abrigos de menores em conflito com a 

lei, albergues, rodas de capoeira entre muitos outros. Um dado significativo é que os 190 

trabalhos lidos foram alocados em 32 territórios diferentes, desde a escola, passando por 

movimentos sociais até hospital. Especialmente nos lugares menos convencionais, depois 

de certo deslumbramento com a descoberta de que ali se aprende e se ensina, a mensagem 

dos estudos é quase sempre a mesma: as práticas educativas nas lutas do cotidiano são 

processos formativos que geram saberes que não apenas ajudam essas pessoas e grupos a 

viver, mas são importantes para a recriação da sociedade. 

Essa é também a constatação registrada em recente número da revista La Pirágua, do 

Conselho Latino-Americano de Educação de Adultos na América Latina (CEAAL), quando 

Nélida Céspides (2010, p. 5) constata na apresentação de um número dedicado a 

experiências de centros afiliados que “ao longo de sua trajetória os centros ampliaram o seu 

leque de sujeitos, temáticas, metodologias e intencionalidades de sua atuação, pondo em 

evidência que a riqueza das práticas ultrapassa as ideias e propósitos que lhes servem de 

base.” São apresentadas então experiências referentes à formação de lideranças para o 

desenvolvimento, para a revalorização dos idiomas autóctones, trabalhos com mulheres e 

jovens, entre outros. Conforme Céspides “o extraordinário ocupa a cotidianidade e se 

produzem saltos nas mudanças sociais. É preciso estar atentos e sensíveis a estes 

acontecimentos e poder compreendê-los em seu profundo sentido emancipatório” (p. 3). 

 
 
A reconstrução da escola 
 

Houve um tempo quando se discutia se a escola poderia abrigar propostas pedagógicas 

na linha da educação popular. Com a experiência de Paulo Freire como secretario 

municipal de educação de São Paulo (1989-1991)
5
, com a identificação de projetos 

pedagógicos de administrações progressistas como educação popular e com o ingresso de 

educadores identificados com a educação popular na academia a questão passa a ser tomada 

por respondida, embora com reservas e restrições. Essas em boa medida se justificam pelo 

fato de a educação popular, antes que uma política educacional ou um projeto pedagógico 

institucional, ser uma prática educativa fundada na relação dialógica entre educador e 
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educando e em horizontes políticos de justiça social. 

No início da década de 1990 a discussão mereceu um número da revista La Pirágua 

sob o título “La Educación Popular y la Escuela”. No artigo introdutório Diego Palma 

(1992) reconhece que o aparato educativo oficial é ainda um lugar fundamental para a 

formação de mentalidades e para a capacitação dos cidadãos. Além disso, haveria na 

educação popular um acúmulo suficiente para influir na educação escolar. Há uma 

coincidência com a Declaração de Jomtien (1991), Educação para todos, que colocava a 

educação básica como a grande prioridade em termos internacionais. E para essa finalidade 

a escola era reconhecidamente um lugar privilegiado de atuação.  

Falava-se na época em “escola pública popular” (Freire, 1991) que Moacir Gadotti 

(1992) identificará como “escola cidadã”. Unindo-se a outros educadores da época, Gadotti 

afirma que “essa nova escola já está sendo construída na resistência de muitos educadores, 

pais e funcionários.” São escolas onde as crianças sentem prazer de ir e estudar e que elas 

não abandonam “porque ninguém larga, ninguém abandona, o que é seu e o que gosta” (p. 

22. Esse mesmo tipo de reflexão é levado para o interior da universidade, que passou a ser 

visto por alguns acadêmicos e educadores populares como um lugar de interlocução entre 

diferentes saberes. Mário Osório Marques (2002) alertava que isso exigia da universidade 

um enorme esforço de qualificação tanto para tornar-se competente na comunicação com os 

diferentes sujeitos quanto para assumir em seu projeto político-pedagógico e em sua prática 

a responsabilidade decorrente de sua opção ética e política. 

Os trabalhos da ANPED na última década, via de regra, dão por assentado que a escola 

é um dos territórios da educação popular e se discutem temas como a participação popular 

na escola, a aprendizagem, a interculturalidade, a violência, a negociação de identidades, o 

currículo, os ciclos e o fechamento de escolas rurais. O que distingue essas escolas é 

basicamente a sua localização “nas classes populares.” Apenas dois trabalhos, de um total 

de 31, tensionam a relação entre a escola pública e a educação popular, entre o público e o 

popular como dimensões distintas e complementares. A educação popular, por um lado, 

partilha as críticas à escola a partir de posições pós-modernas; por outro lado, ela se 

distingue dessas na medida em que vê a sua reconstrução a partir das pedagogias dos 

oprimidos.
6
 

 
 
A conquista do reconhecimento 
 

A educação popular está umbilicalmente vinculada com os movimentos sociais 

populares. Ela é uma pedagogia do movimento no sentido de se integrar às lutas de quem 

busca construir novos territórios para viver e conviver. Por isso a educação popular é cada 

vez mais uma pedagogia indígena, uma pedagogia feminista, uma pedagogia negra, uma 

pedagogia dos sem-terra e sem-teto. Mas ela é também uma pedagogia em movimento na 

medida em que dificilmente ela se deixa enquadrar em esquemas teóricos clássicos. Ela 

corresponde à diversidade de tempos e de culturas que constituem o campo das práticas 

educativas. Como lembrou Paulo Freire (1995): “Minha terra é a coexistência dramática de 

tempos díspares, confundindo-se no mesmo espaço geográfico – atraso miséria, pobreza, 
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fome, tradicionalismo, consciência mágica, autoritarismo, democracia, modernidade e pós-

modernidade” (p. 26).  

Se olhamos as categorias elencadas na tabela chama atenção um limitado número – 

sete ao todo - de trabalhos que debatem a relação da educação popular com os movimentos 

sociais. Isso pode ter uma explicação conjuntural porque houve um desmembramento de 

um grupo de trabalho específico para educação e movimentos sociais. Mas pode ter 

também uma explicação de caráter estrutural vinculada com o refluxo dos movimentos 

sociais clássicos e a necessidade de a sociedade se repensar no contexto de um estado ao 

menos formalmente democrático e da implementação de políticas neoliberais como a 

melhor - quando não a única - alternativa.  

No entanto, ao somar os trabalhos elencados nas categorias educação do campo, 

gênero, ecologia e grupos étnicos e movimentos sociais constatamos que há neste bloco 

temático uma forte concentração de esforço dos pesquisadores, somando 47 trabalhos do 

total de 190, ou seja, em torno de 25%. Os temas tratados revelam que para além das 

condições materiais e físicas (água, esgoto, postos de saúde e terra) importa ser reconhecido 

como sujeitos de saber e de cultura. Encontram-se estudos dedicados a compreender a 

matemática num acampamento dos sem-terra, a educação física na escola de um grupo 

indígena, a função alfabetizadora da geografia, as relações raciais na educação, as 

expectativas das profissionais do sexo quanto à escolarização de seus filhos e a educação 

popular num contexto de pluralismo religioso.  

Subjacente à maior parte desses trabalhos e em alguns deles como assunto principal 

está a preocupação com a interculturalidade. A análise realizada por Vera Candau e Suzana 

Scavino (2010) da produção do GT de educação popular entre os anos de 2003 e 2008 

conclui que este GT está entre aqueles que mais contribuíram para compreender e 

aprofundar a temática da educação intercultural em uma perspectiva crítica. “Trata-se de 

uma produção rica, instigante, que promove interlocução com autores significativos que 

tratam questões da contemporaneidade e oferecem elementos que enriquecem a abordagem 

da interculturalidade crítica” (p. 14). As autoras destacam a interlocução com as teorias 

pós-modernas, pós-estruturalistas e pós-coloniais; ao mesmo tempo criticam a quase 

ausência do diálogo com autores latino-americanos e, em geral, aqueles identificados com 

uma perspectiva decolonial. Chamam também atenção para a importância dada aos espaços 

formais em detrimento dos não-formais e para a pouca articulação da temática com as 

políticas públicas.  

No CEAAL, por sua vez, os movimentos sociais têm um lugar de destaque e estão 

presentes em todas as linhas de ação e de incidência, como manifesta Pedro Pontual na 

apresentação de um número temático de La Pirágua (n. 27, I, 2010): 
 

Los movimientos sociales son el sujeto político protagonista de las mas 

sustantivas transformaciones históricas en nuestro continente y de las prácticas 

de educación popular. En los períodos de dictaduras militares en los años 70 

emergieron como los nuevos actores en la escena política en la etapa de 

transición a la recuperación de la democracia; en los 80 impulsaron el 

alargamiento de sus limites estrictos; en los 90 lideraron varias formas de 
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resistencia a las políticas neoliberales; y en los primeros años del siglo XXI 

plantearon la necesidad de democratizar la democracia y crear las condiciones 

históricas para la elección de gobiernos con compromisos democráticos en 

distintos países de America Latina. También los movimientos sociales 

posibilitarán de modo más visible la afirmación de identidades históricamente 

discriminadas como el caso de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas 

como pueblos originarios y de los afro-descendientes, entre otros tantos rostros y 

voces que empezaron a ocupar espacios en la escena pública. 

 

Há nesse parágrafo de Pedro Pontual um resumo do percurso da relação entre os 

movimentos sociais e as ações emergentes na educação popular. Ele mostra que não é 

possível separar a busca pela identidade étnica ou o reconhecimento de saberes sem a 

mobilização, organização e luta de grupos. O objeto dessas lutas difere no tempo e no 

espaço, mas elas são sempre liberadoras e fomentadoras – enquanto protagonismo e 

resistência – de forças criativas.  

 
 
A reconfiguração do público 
 

A América Latina vive atualmente, apesar das muitas limitações, um período de 

democracia. Não reconhecer esse fato seria menosprezar o esforço de gerações de cidadãos 

que lutaram talvez para ter mais ou algo diferente do que existe, mas cujo esforço construiu 

o patamar de cidadania hoje possível. Nesse contexto é pertinente trazer a reflexão de 

Giovanni Semeraro (2006) a respeito do deslocamento do paradigma da libertação (Freire) 

para o paradigma da hegemonia (Gramsci). Há, segundo ele, um progressivo deslizamento 

de vocabulário que denota essa passagem: de libertação para direção, de identidade para 

projeto, dos movimentos para partido, do diálogo para poder, da mística para estratégia. Ele 

recomenda, no entanto, que não se veja esses paradigmas de forma linear e excludente. “A 

conquista da hegemonia popular no Brasil passa pelo aprofundamento do processo de 

libertação, e esta se completa na primeira” (p. 35). É uma reflexão que traduz o atual 

estágio da educação popular, quando esta se debate entre incidir nas políticas públicas e 

muitas vezes ser governo e, paradoxalmente, assumir a crítica da ineficiência e ineficácia 

dessas políticas e da atuação dos governos. 

Talvez pela natureza da pesquisa acadêmica, o foco dos estudos está voltado para a 

análise das práticas e não para a incidência em políticas públicas a partir da educação 

popular. Há nesse período vários estudos que tratam do Orçamento Participativo (OP) 

como possibilidade de aprofundar a cidadania por dentro de estratégias de governo. Em 

especial, nos 11 trabalhos que lidam diretamente a temática das políticas públicas, enfatiza-

se a participação e a valorização das culturas políticas locais e regionais. São analisados 

projetos de EJA, programas de alfabetização, de redução de danos, políticas de governo em 

relação à infância e juventude, com atenção especial para o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Também na área da saúde há interfaces com as políticas públicas
7
. A crítica 

que pode ser feita é que geralmente são estudos bastante pontuais, que possivelmente não 
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dão conta de um impacto mais significativo na reorientação das políticas.  

Já no CEAAL, como uma entidade que tem a educação popular como eixo central, a 

relação com as políticas públicas passou a ser vista sob a perspectiva da incidência, 

entendida esta como a capacidade de as pessoas assumir-se como sujeitos de direitos e de 

responsabilidade. Como é resumido por Nélida Céspedes Rossel no editorial de um número 

de La Pirágua (n. 22, 2005) dedicado ao tema, a educação popular assume o compromisso, 

através de suas respectivas entidades, de fomentar a elaboração de propostas, fortalecer a 

organização da sociedade civil e promover a organização democrática.  

Esse propósito de inserção e transformação da realidade é uma herança da relação que 

desde o início se estabeleceu entre a ação sobre a realidade e o conhecimento da mesma. 

Não é demais relembrar que a pesquisa participante ou a investigación-acción participativa 

(IAP) são irmãs gêmeas da educação popular. Hoje essa tradição está desembocando na rica 

reflexão sobre a sistematização de experiências
8
, que se coloca como seguidora das práticas 

investigativas inauguradas por Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Carlos Rodrigues 

Brandão, Lola Cendales e Oscar Jara, entre muitos outros. O objetivo da incidência é, em 

última instância, uma reconstrução ou reconfiguração do público a partir de uma 

perspectiva de solidariedade e justiça social. 

 
 
Caminhos da reflexão 
 

A educação popular foi marcada por profundas auto-reflexões nessas duas últimas 

décadas. O tema da refundamentação ocupou amplos espaços em publicações da área e 

representou um momento de reavaliação de conceitos. Havia uma sensação de que o 

instrumental discursivo não dava conta daquilo que se vivenciava nas práticas e de que 

essas tendiam a se esvaziar de conteúdo, transformando-se em técnicas e dinâmicas. A 

reflexividade, por sua vez, havia sido engessada em esquemas teóricos que não 

correspondiam mais ao momento que a sociedade vivia. Era recorrente a pergunta pelo 

pedagógico, transformado em apêndice das análises de conjuntura. 

Os trabalhos da ANPED da década de 1990, segundo a análise de Reinaldo Fleuri 

(2001), estão marcados pela questão epistemológica que, por sua vez, refletia o clima de 

incertezas e buscas no campo político e também no campo científico: 
 

Os estudos recentes discutidos no GT Educação Popular indicam, portanto, que 

os modelos teóricos desenvolvidos por intelectuais brasileiros para interpretar os 

problemas e as práticas dos movimentos populares – no contexto de amplas 

mobilizações sociais e culturais dos anos 60, ou no contexto de resistência à 

ditadura dos anos 70, ou então nos processos massivos de luta pela 

redemocratização política dos anos 80 – foram colocados em questão nos anos 

90 (p. 28). 

 

Entram em cena outros autores e outras perspectivas teóricas, sendo privilegiados 

como espaço de luta os campos da cultura e da subjetividade. Com base na revisão dos 
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trabalhos, Fleuri (p. 31) formula a hipótese, a meu ver hoje confirmada, de que os debates 

propostos no GT de Educação Popular apontavam para uma perspectiva epistemológica 

mais ampla e complexa. Isso pode ser constatado pela assunção de uma linguagem que 

indica abertura para a pluralidade, por exemplo, ao referir-se a racionalidades, a 

sentimentalidades, ao ser humano como sentipensante, ou ao romper a dicotomia entre 

saberes da prática e conhecimentos elaborados. 

Na análise dos 190 trabalhos apresentados entre 1999 e 2010 foi possível identificar 

que 38 deles se enquadram no que classificamos como sendo focados em questões de 

caráter teórico. Isso revela, por um lado, que a preocupação com a teoria da educação 

popular continua tendo um lugar de destaque. Por outro lado, assume-se positivamente 

certa “anarquia epistemológica”, aberta para outros tipos de olhar e para olhar outros 

objetos. Encontramos assim temas como ética do cuidado, sensibilidades pós-modernas, 

autopiése, autorias do saber e artes da inteligência, cuidado de si, teorias 

intercomunicantes, educação popular na era da indeterminação e colonialidade.  

As recentes discussões sobre paradigmas emancipatórios
9
 sinalizam que as teorias 

deverão dar conta da multiplicidade de práticas, buscando um enraizamento na realidade de 

vida das pessoas e na história do povo. A unidade na diversidade
10

, da qual falava Paulo 

Freire, respeita as diferenças, mas também as transcende na busca de comunhão com o 

outro e com o mundo. Não se trata de inventar teorias, mas de compreendê-las como 

momentos da prática que procura se reinventar diante da consciência de incompletude do 

ser humano. E a prática, na educação popular, continua sendo aquela que assume a sua não 

neutralidade em favor da criação de um outro mundo, que tenha lugar para o bem viver de 

todos. 
 

 

Notas 

 
1 Como referência para seus estudos ele toma os movimentos indígenas na cidade de El Alto, na Bolívia. Pode-se 

constatar, no entanto, semelhança com outros movimentos sociais na sua relação com o poder. 
2 A revista La Pirágua pode ser acessada através do site do CEAAL (www.ceaal.org) 
3 Um exemplo da valorização dos saberes dos povos indígenas da região andina é a recuperação do conceito de “buen 

vivir”, traduzido do aimara suma qamaña e do quéchua sumak kawsay. Numa tentativa de síntese, Fernando Huanacuni 

Mamani (2010, p. 46) assim explicita o significado: “Vivier bien, es la vida em plenitud, Saber vivir em armonía y 

equilíbrio; em armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y em equilíbrio com 

toda forma de existência.” 
4 Marco Raúl Mejía (2010) distingue quarto grandes paradimas pedagógicos na tradição ocidental: o alemão, fundado no 

ensino da cultura alemã, tendo na Bildung a recuperação da concepção da paidéia grega; o francês, baseado nos direitos 

humanos e nas ciências da educação; o anglosaxão que tem como princípio estruturante o currículo e a fragmentação 

disciplinar e, por fim o latino-americano que encontra suas raízes em autores como Simón Rodríguez, Elizardo Péres, 

José Carlos Mariátegui, Nísia Floresta e muitos outros.(O livro Fontes da Pedagogia latino-americana: uma antologia 

(Streck, 2010) traz uma coletânea de 26 textos de autores do pensamento pedgógico latino-americano.) 
5 O livro A educação na cidade reúne textos referentes à experiência de Paulo Freire como secretário de Educação na 

cidade de São Paulo.  
6 Essa expressão tem uma óbvia relação com o clássico livro de Paulo Freire, Pedagogia do oprimido. Com o uso do 

plural deseja-se apontar para a pluralidade dos sujeitos que compõem o popular. 
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7 Note-se, ao mesmo tempo, que dos trabalhos da ANPED no período analisado, apenas dois tomam a América Latina 

como tema.  
8 Há dois números da revista La Pirágua dedicados exclusivamente às práticas de sistematização de práticas ou 

experiências, respectivamente o n. 16 (1999) e o n. 23 (2006). Além disso, o CEAAL conta com um Programa de apoio 

à sistematização (www.ceaal.org).  
9 Veja-se a esse respeito o número temático de La Pirágua (n. 29, 2009), Educación Popular y Paradigmas 

Emancipatórios. Disponível em www.ceaal.org. 
10 Ver o verbete Unidade na diversidade no Dicionário Paulo Freire (2010), elaborado por Pedrinho Guareschi e Cristiane 

Redin Freitas. 
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