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“Quando a educação não é libertadora, o sonho 

do oprimido é se tornar o opressor.”  (Paulo Freire) 

 

Prof. Doutorando. João Heitor Silva Macedo 



Educação Popular! 
• A quem se dedica?  

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se 

descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, 

mas, sobretudo, com eles lutam”  (Paulo Freire) 

É uma pedagogia crítica; 

Faz oposições a concepções meramente teóricas de 

educação; 

É marcada por um espaço de conflitos; 

Reconhece a diversidade; 

Tem um caráter emancipatório. 



Anísio Teixeira 

(1900 – 1971) 

• Nasceu na Bahia 

• Estudou em escola 

Jesuíta 

• Formou-se em 

Direito no Rio de 

Janeiro 



 
 
 • Foi um dos pioneiros da Escola Nova; 

• Desde muito cedo ocupou cargos de 

gestão na educação; 

• Sempre na luta por uma educação 

pública e democrática, tornou estas as 

suas principais bandeiras; 

• Entre seus méritos está a atuação no 

INEP, onde empreendeu vários estudos 

na área da sociologia, antropologia e 

história. 
 

 



Contexto 
• Estado Novo – Ditadura de Vargas 

• Fez parte da geração de Osvald de Andrade, 

Mario de Andrade e Gilberto Freyre; 

• Preocupação com a formação de um perfil 

cultural do Brasil  - MODERNISMO; 
• Foi perseguido, exilado e de militância muito 

contundente; 

• Nos EUA conheceu o filósofo John Dewey. 



Suas pautas 
• Defendeu a institucionalização da Escola Pública; 

• A educação como um direito de todos; 

• Apontou a divisão de dois caminhos na educação: 

1. Educação Popular; 

2. Educação de Intelectuais. 

 

Como poucos entendeu a dimensão social da 

educação e a carência do povo como 

consequência das deficiências do governo. 



 
 
 

• Preocupava-se com uma Educação 

Popular completa, desde a 

infraestrutura física até a assistência 

educacional. 

• Defendeu a articulação entre os três 

níveis educacionais; 

• Foi o primeiro a pautar a formação de 

professores e a educação de nível 

superior para os mesmos; 

• Segundo ele a educação só tinha um 

sentido, que era a causa dos oprimidos; 
 



Centro Brasileiro de 
Pesquisas Educacionais 

• Investimento na pesquisa; 

• Articulação entre a educação e 

os estudos sociológicos, 

antropológicos e históricos da 

sociedade; 

• EDUCADORES X CIENTISTAS 

SOCIAIS 



A influência de John 
Dewey 

• Pensamento Reflexivo; 

• A admiração e a defesa 
da escola pública; 

• Crítica ao ateísmo; 

• Dialogo entre o novo e o 
velho – Dialética; 

• Pensamento Liberal – 
Democrático; 

• Caráter social da 
educação. 

(1859-1952) 



Darcy Ribeiro 

(1922-1997) 

• Nasceu em Minas 
Gerias; 

• Formou-se em Ciências 
Sociais em São Paulo; 

• Atuou como educador, 
antropólogo, 
sociólogo, político e 
escritor. 



 
 

• Era um inquieto, 
concebia a 
educação como 

um caminho para a 
mudança; 

• Teve uma vida 

política intensa, foi 
vice-governador  de 
Leonel Brizolla, 
chefe da casa civil 
no período 

parlamentarista, foi 
senador... 

 
 



Dois Brasis 

  Um Brasil urbano e 
industrial e u Brasil 
rural e agrícola; 

 Mergulhou no 
interior do país e 
tornou-se um 

indigeanista; 
 Criou o projeto do 

Parque do Xingu 
 Trabalhou no SPI 



Darcy e Anísio 
• Quando da gestão de Anísio Teixeira no INEP e na 

criação do CEPE houve uma profunda 

aproximação entre os dois; 

• Compartilhavam de várias ideias comuns: 

•  Defesa da educação pública; 

• A instrução superior que resultou no projeto da UNB; 

• Criação de sistemas de educação; 

• Alinhamento ideológico. 



Legado 
• Cieps; 

• LDB 9394/96 

• UNB 

• Vários projetos de 
universidades na 
América Latina 



Paulo Freire 

(1921-1997) 

• Nasceu em Recife 

• Formou-se em Direito 

em 1943, mas nunca 

atuou como 

advogado, foi 

educador desde 

sempre; 



O verdadeiro idealizado 
da Educação Popular 

Dimensão humana da formação; 

Pedagogia da autonomia; 

Emancipação (empoderamento) 

 

EDUCAÇÃO POPULAR 
EDUCAÇAO POPULAR 



Contexto histórico 
• Década de 60 – Guerra Fria 

 

• Inspiração de/em pensadores de seu 
tempo: 

• Frantz Fanon 

• Jean-Paul Sartre 

• Placide Tempels 



Os caminhos para uma 
Educação Popular: 

• Olhar contextualizado; 

• Reflexão crítica da realidade; 

• Reconhecimento do “ser” – 

identidade; 

• Luta pelos direitos; 

• Reconhecimento da diversidade. 



A trajetória  
1. A concientização anos 50 e início dos 60:  

• experiências práticas; 

• Lutas com os movimentos sociais; 

• Centros populares de Cultura 

• Movimento de Educação de Base  

• Experiência com os plantadores de cana. 

2. Integração com a escola pública 

• Propostas educacionais articuladas com sistemas 
de ensino; 

• MOBRAL; 

• Educação superior; 



A Educação Popular hoje? 
• Anísio Teixeira: A 

institucionalização da Escola 

Pública; 

• Darcy Ribeiro: O processo 

civilizatório e a educação; 

• Paulo Freire: a emancipação do 

Povo Brasileiro e  Educação 

Popular. 



Quais os desafios? 
 


