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RESUMO 

 

O presente estudo surgiu vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular, 

Serviço Social e Movimentos Sociais – GEPEDUPSS, o qual está articulado ao Departamento 

de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba – UFPB e a Pós- Graduação em 

Educação da mesma universidade. O estudo teve como objetivo geral, analisar as produções 

acadêmicas sobre Educação Popular nas pós-graduações em Educação da região Nordeste do 

país, e como objetivos específicos, conhecer as abordagens dominantes e emergentes na área 

da Educação Popular, identificando e analisando os objetivos, o referencial teórico, a 

metodologia e as conclusões dessas pesquisas, além de examinar se nesses estudos a 

Educação Popular é o objeto de estudo ou temática secundária. Para tal alcance, o tipo de 

abordagem utilizado foi o quanti- qualitativo por meio de uma pesquisa bibliográfica. Neste 

sentido, a pesquisa procedeu da seguinte forma: inicialmente, foi realizado um levantamento 

bibliográfico acerca das dissertações de mestrado e teses de doutorado das Pós-Graduações 

em Educação da região Nordeste, que abordavam a Educação Popular, em seguida, 

selecionamos os resumos para posterior análise. Na fase de análise dos dados, tomamos por 

base a técnica de análise de conteúdo elucidada por Bardin (1977). Durante a análise de 

conteúdo, a pesquisa perpassou por três polos cronológicos: a pré- análise, a exploração do 

material e por fim, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Para tanto, utilizamos 

como fontes principais de coleta de dados, o banco de teses do portal da CAPES, o qual 

apresenta produções de mestrado e doutorado de todo o Brasil de 2010 até os dias atuais, além 

dos relatórios de PIBIC´s de Chaves (2012), Sousa (2013; 2014), Santos (2014) e o Trabalho 

de Conclusão de Curso de Kiss (2013). Os principais teóricos que subsidiaram esse estudo 

foram: Demo (1995), Bardin (1977), Coelho (2002), Brandão (1981; 2006), Beisiegel (1982; 

1986), Bezerra (2001), Góes (1980), Porto e Lage (1995), Scocuglia (2000), Haddad (200), 

entre outros. Por fim, a pesquisa mostrou em seus resultados que das 155 produções 

encontradas, 74% trataram a Educação Popular como temática secundária, e 26% como 

temática primária. Ademais, observamos que as produções que abordavam a Educação 

Popular estavam articuladas a 45 temáticas distintas. Além disso, constatamos também que de 

100 produções, 62% concentravam-se no referencial teórico crítico (freireano). Diante disto, 

aferimos que a Educação Popular se apresenta de múltiplas formas, assim, não há um sentido 

unívoco para se estuda-la e até mesmo compreendê-la.   

 

Palavras-chave: Educação Popular. Pós-graduação. Estado da Arte. 
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ABSTRACT 

 

This study appeared linked to the Group for Study and Research on Popular Education, Social 

Services and Social Movements - GEPEDUPSS, which is articulated to the Department of 

Social Work at the Federal University of Paraíba - UFPB and the Post - Degree in Education 

from the same university. The study aimed to analyze the academic productions on Popular 

Education in post-graduate courses in Education of the Northeast region, and specific 

objectives, meet the prevailing and emerging approaches in the field of popular education, 

identifying and analyzing the objectives, theoretical framework, methodology and conclusions 

of this research, and examine whether these studies Popular Education is the object of study 

or secondary theme. To achieve this, the approach used was the qualitative quantity through a 

literature search. In this sense, the research proceeded as follows: first, we conducted a 

literature review about the master's theses and doctoral dissertations of Postgraduate 

Education in the Northeast region, which addressed the popular education, then select 

abstracts for later analysis. In the data analysis phase, we based on the content analysis 

technique elucidated by Bardin (1977). During the analysis of content, search passed over 

three chronological divisions: the pre-analysis, exploration of the material and finally the 

processing of results and interpretation. Therefore, we use as the main sources of data 

collection, the bank of CAPES portal theses, which has master's and doctoral productions 

from all over Brazil, 2010 to the present day, in addition to reports PIBIC's keys ( 2012), 

Sousa (2013; 2014), Santos (2014) and the Working Kiss of Course (2013). The main 

theorists who subsidize this study were: Demo (1995), Bardin (1977), Rabbit (2002), Brandão 

(1981; 2006), Beisiegel (1982; 1986), Bezerra (2001), Garcia (1980), Porto and Lage (1995), 

Scocuglia (2000), Haddad (200), among others. Finally, research has shown in its results that 

the 155 productions found, 74% treated Popular Education as a secondary issue, and 26% as a 

primary theme. Furthermore, we observed that the productions that addressed the Popular 

Education were articulated 45 different themes. We also found that 100 productions, 62% 

were concentrated in the critical theoretical framework (Freire). Given this, we assess that the 

Popular Education presents itself in many forms, so there is no unequivocal meaning to study 

it and even understand it. 

 

Keywords: Popular Education. Postgraduate studies. State of art. 
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INTRODUÇÃO: OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

 

Percorrer por caminhos (des) conhecidos não é algo simples. Implica ao(s) sujeito(s) 

sair da sua zona de conforto e adentrar na obscuridade de lugares incertos. A ciência, no seu 

escopo, nos leva a isso, ou seja, a traçar caminhos, a desvendar e a anunciar. Desse modo, 

para adentrarmos no alcance do desconhecido, traçamos objetivos, metas, tempo, análises, 

reflexões, construções e até desconstruções. Com base nisto, apresentamos neste capítulo 

introdutório, os caminhos que nos levaram a analisar “A Educação Popular nas Pós-

graduações em Educação da região Nordeste”. 

 

1.1 Da Delimitação do Problema do Estudo aos Objetivos da Pesquisa  

 

O estudo que ora se apresenta surge junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Popular, Serviço Social e Movimentos Sociais (GEPEDUPSS), o qual está 

vinculado ao Departamento de Serviço Social (DSS) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) e a Pós-Graduação em Educação (PPGE), da mesma universidade. 

  O GEPEDUPSS surgiu no dia 10 de setembro de 2010 visando “ampliar o debate 

acerca da importância da educação popular para o trabalho e a formação profissional do 

assistente social”.  Conforme Machado (2010), docente fundadora do grupo, ele emerge afim 

de: 

contribuir com a produção acadêmica e a preparação de futuros 

pesquisadores a partir de um referencial teórico-crítico, bem como promover 

a articulação com pesquisadores e profissionais que já trabalham com a 

temática seja na área do serviço social, educação ou áreas afins, no sentido 

de contribuir com a prática profissional, estimular a organização e 

mobilização popular e resgatar a articulação entre o universo acadêmico, 

movimentos sociais e Organizações Não-Governamentais -ONGs que atuam 

com a temática da educação popular, visto que a troca de experiências é 

central para ampliação do conhecimento. (MACHADO, 2010, p. 2) 

 

 Dado o exposto, destacamos que a primeira proposta de pesquisa do GEPEDUPSS foi 

sobre “A articulação teórico metodológica entre o Serviço Social e a Educação Popular”. No 

ano posterior ao seu surgimento, o grupo iniciou a pesquisa “O Estado da Arte sobre 

Educação Popular na pós-graduação Paraibana: Serviço Social e Educação (1980- 2010) ”. 

Já no ano de 2012/2013 o mesmo desenvolveu a pesquisa “O Estado da Arte sobre Educação 
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Popular na pós-graduação Pernambucana: Serviço Social e Educação (1980- 2010)”, por 

conseguinte, no ano de 2013/2014 a pesquisa ampliou seu leque para toda a região Nordeste, 

concentrando-se em dois planos: o primeiro, "Balanço das dissertações e teses do estado de 

Alagoas nas áreas de Serviço Social e Educação (1980-2010)”, e o segundo, "Balanço das 

dissertações e teses do estado de Sergipe nas áreas de Serviço Social e Educação (1980-

2010)". Vale destacar que todos esses projetos foram financiados pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).  

Assim sendo, vale ressaltar que a escolha da região Nordeste, neste estudo, ocorreu a 

partir de dois motivos: o primeiro, por subsidiar as pesquisas que já estão sendo 

desenvolvidas no grupo supracitado, e o segundo, pelo fato da Educação Popular, 

sistematizada por Paulo Freire, ter emergido nesta região1. Desse modo, optamos analisar a 

Educação Popular nas Pós-Graduações em Educação da região Nordeste, a partir de um 

balanço de dissertações e teses produzidas entre os anos de 2000 a 2014. E por que só a área 

de Educação e não as duas áreas de investigação do GEPEDUPSS (Educação e Serviço 

Social)? Porque observamos que nesse recorte temporal mais atualizado não haviam 

produções na área de Serviço Social. 

Diante disto, cabe destacar que seguimos, portanto, com a pesquisa do tipo Estado da 

Arte2, e focamos nas pós-graduações públicas a fim de delimitarmos nossa investigação 

apenas em produções stricto sensu. Assim sendo, vejamos nossos objetivos específicos: 

 

 Conhecer as temáticas e abordagens dominantes e emergentes na área da Educação 

Popular; 

 Identificar e analisar os objetivos, o referencial teórico, a metodologia e conclusões 

dessas pesquisas; 

 Analisar se nesses estudos a Educação Popular é o objeto de estudo ou temática 

secundária. 

Para tanto, utilizamos como fontes de pesquisa, primária, os seguintes aportes:  o 

banco de teses do portal da CAPES, os sítios das Pós-Graduações em Educação (UFAL, 

                                                           
1 FÁVERO, Osmar. Paulo Freire: Primeiros tempos. Disponível em :< 

http://dhnet.org.br/educar/40horas/favero_paulo_freire_primeiros_tempos.pdf> Acesso em: 01 de Jun. de 2015. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

2  Conforme Haddad (200, p. 4) “Os estudos de tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido, 

sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os principais resultados da investigação, 

identificar temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à 

pesquisa futura”. 

http://dhnet.org.br/educar/40horas/favero_paulo_freire_primeiros_tempos.pdf
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UFBA, UFC, UFMA, UFPB, UFPI, UFS e UFRN), e o Trabalho de Conclusão de Curso de 

Kiss3 (2013). Como fonte secundária, os relatórios4 dos PIBIC’s, a saber:  Chaves (2012), 

Sousa (2013; 2014), Santos (2014). Para uma melhor visualização, optamos por demonstrar 

os aportes da pesquisa, a partir do Quadro- 01, vejamos: 

 

QUADRO 01: Demonstração das Fontes da Pesquisa 

ESTADOS FONTES DE PESQUISA 
ANO DAS 

PESQUISAS 

Paraíba Relatório de pibic de Chaves (2012) 2000 à 2010 

Sítio do PPGE e o Banco de teses da CAPES 2011 à 2014 

Pernambuco Relatório de pibic de Souza (2013) 2000 à 2010 

Sítio do PPGE e o Banco de teses da CAPES 2011 à 2014 

Rio Grande do 

Norte 

Trabalho de Conclusão de Curso de Kiss 

(2013) 

2000 à 2010 

Sítio do PPGEd e o Banco de teses da CAPES 2011 à 2014 

Sergipe Relatório de pibic de Santos (2014) 2000 à 2010 

Sítio do NPGEd e o Banco de teses da 

CAPES 

2011 à 2014 

Alagoas Relatório de pibic de Souza (2014) 2000 à 2010 

Sítio do PPGE e o Banco de teses da CAPES 2011 à 2014 

Maranhão Sítio do PPGE 2000 à 2010 

Sítio do PPGE e o Banco de teses da CAPES 2011 à 2014 

Bahia Sítio do PPGE 2000 à 2010 

Sítio do PPGE e o Banco de teses da CAPES 2011 à 2014 

Ceará Sítio do PPGEB 2000 à 2010 

Sítio do PPGEB e o Banco de teses da 

CAPES 

2011 à 2014 

Piauí Sítio do PPGED 2000 à 2010 

Sítio do PPGED e o Banco de teses da 

CAPES 
2011 à 2014 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do levantamento das fontes primárias desta pesquisa. 

 

O Quadro- 01 apresenta as fontes de pesquisas utilizadas que subsidiaram o nosso 

estudo. Desse modo, é oportuno lembrar que as produções das pesquisadoras citadas acima 

(Chaves, Souza, Santos e Kiss) só vão até os anos de 2010, assim, para chegarmos a um total 

                                                           
3  O Trabalho de Conclusão de Curso de Kiss (2013) foi utilizado neste estudo, em virtude da sua pesquisa 

contemplar as produções acadêmicas (dissertações e teses) que abordavam a Educação Popular nos Programas 

de Pós-graduações de Educação e Serviço Social, no estado do Rio Grande do Norte. 
4 Os relatórios foram nossa fonte secundária, tendo em vista, que o nosso estudo analisou, pontualmente, cada 

trabalho. Assim, fora perceptível a existência de algumas lacunas deixadas pelas autoras. Destarte, destacamos 

que as lacunas serão expostas no capítulo 4, deste estudo. 
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de 155 produções encontradas, utilizamos como fonte de coleta de dados os sítios das pós-

graduações e o banco de teses da CAPES. 

Ao realizarmos o mapeamento das produções na região Nordeste, pudemos constatar 

que os estudos de Chaves (2012), Souza (2013; 2014) e Santos (2014) apresentaram alguns 

pontos divergentes do nosso. O primeiro ponto refere-se aos procedimentos dos 

levantamentos das produções (selecionamos os resumos, enquanto, as autoras selecionaram as 

obras); o segundo, aos tipos de análises (não houve um aprofundamento no quesito objetivo, 

metodologia, referencial teórico e nas conclusões). Dado o exposto, salientamos que tal 

perspectiva será elencada no Capítulo IV deste estudo. 

 

 

1.2 O Enfoque Teórico- Metodológico do Estudo 

 

A forma de abordagem que perpassa nosso estudo é o quantitativo-qualitativo. Nesse 

sentindo, designamos como quantitativo, todo elemento que possa ser quantificável, ou seja, 

“o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc.)” (PRODANOV e 

FREITAS, 2013, p. 69). Enquanto, o qualitativo expressa-se a partir da relação do sujeito com 

o objeto, logo, “ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a 

partir dos quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas”. (MINAYO e 

SANCHES, 1993, p. 244). 

É importante salientarmos que esse tipo de abordagem (quantitativo e qualitativo) não 

se opõem, logo, ambas se interligam e se complementam. Assim, corroboramos o pensamento 

de Minayo e Sanches (1993), quando estas enfatizam sobre a relação das duas abordagens, 

No entanto, se a relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e 

subjetividade não se reduz a um continuum, ela não pode ser pensada como 

oposição contraditória. Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais 

possam ser analisadas em seus aspectos mais “ecológicos” e “concretos” e 

aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo 

quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, 

e vice-versa. (MINAYO e SANCHES, 1993, p. 247) 

Ademais, reiteramos que o estudo se finda nesses vieses, uma vez que apresentam os 

dados quantificáveis (produções pesquisadas) e qualitativos (crítico-reflexivo) das produções. 

Quanto ao método, subscrevemo-nos no dialético. Para tanto, aferimos que o mesmo 

será postulado a partir do estudo de Demo (1995). Assim, o autor assinala que “a dialética é a 
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metodologia mais conveniente para a realidade social [...] não se aplica à realidade natural, 

porque esta é destituída do fenômeno histórico subjetivo”. (DEMO, 1995, p. 88) 

Demo (1995) ressalta que não existe “a” dialética, pois, tal fenômeno implicaria a 

amenização do significado da própria dialética. Neste sentido, é perceptível as multiplicidades 

que envolvem este termo, logo, “na prática encontramos não só dialéticas diferentes, 

divergentes, mas até mesmo contraditórias, como em qualquer campo metodológico”. 

(DEMO, 1995, p. 88). Postulada a afirmação, o mesmo descreve o seu argumento em favor da 

dialética histórico-estrutural. Assim, enfatiza que tal percepção é “mais consentânea com a 

realidade”, ou seja, esta busca o equilíbrio entre as categorias (subjetivas e objetivas). Por 

conseguinte, o autor desenvolve o seu pensamento a partir de cinco categorias distintas, a 

saber: pressuposto do conflito social; a totalidade da dialética; condições objetivas e 

subjetivas; unidade de contrários; e por fim, a teoria e prática. De tal modo, destacaremos o 

seu pensamento, a partir da totalidade da dialética. 

O autor afirma que “a alma da dialética é o conceito da antítese”. Assim, esta 

“alimenta-se da estrutura do conflito social, tornando-se também marca estrutural da história” 

(DEMO, 1995, p. 91). Ademais, aponta a trilogia que subjaz a totalidade, vejamos: tese, 

antítese e síntese. Ao retratar sobre a tese, o autor destaca que esta desenvolve-se 

historicamente, dentro de si, a dinâmica contrária, logo, “gesta as condições necessárias e 

suficientes para a sua superação” (Ibidem, p.92). A superação, implica a consequência de uma 

nova fase, a síntese. Tal percepção pode ser compreendida a partir do seguinte trecho: 

 

A antítese não é fase. Sendo negativa, é o que falta na fase, é o movimento 

de sua superação. Como época histórica, é situação dada, síntese desdobrada 

de outras antíteses, e que, por força de novas antíteses, é levada a gestar 

novas sínteses. Tomando um exemplo: o socialismo é antítese do capitalismo 

dentro da síntese capitalista, tomada como tese acionada pela antítese 

socialista, visualizada normalmente pela contradição das classes. A partir do 

momento que o socialismo se constitui como nova síntese, já não é antítese, 

mas nova tese, que, por decorrência lógica e histórica, produz suas antíteses. 

(DEMO, 1995, p. 92). 

 

Ao concebermos no nosso estudo o entendimento de Demo (1995), não implica 

afirmamos que somos contrários a outros pensamentos. Tal concepção fora empreendida em 

virtude do seu argumento coadunar com as nossas concepções. Diante disto, enfatizamos que 

a dialética vai além da própria dialética, ou seja, não se delimita a apenas um sentido unívoco 

e canônico, mas a múltiplas determinações. 

Ademais, destacamos que do ponto de vista do procedimento técnico, a pesquisa é 

bibliográfica. Assim, realiza-se mediante os registros disponíveis, tais como: documentos 
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digitais e impressos. “Utiliza-se de dados ou categorias já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 

pesquisados.” (SEVERINO, 2007, p. 122). 

Tendo em vista os objetivos traçados no processo de investigação, a pesquisa procedeu 

da seguinte forma: mapeamento5 das produções que abordavam a Educação Popular; seleção 

dos resumos; e análises das produções encontradas. Ao realizamos o mapeamento das 

produções, constatamos um total de 155 produções que abordavam a Educação Popular, 

assim, selecionamos os mesmos, para posterior análise. Na fase da análise dos dados, 

tomamos como pressuposto teórico-metodológico, os estudos de Bardin (1977), a qual, 

ressalta: 

é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (...) procurar conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre 

as quais se debruça. (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

Conforme a autora, a análise de conteúdo, está organizada em três polos cronológicos: 

a pré- análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, a influência e a 

interpretação. 

A fase da pré-análise consiste na organização do conteúdo. Segundo a mesma, esta 

fase “tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a 

conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento” (BARDIN, 1977, p. 95). Assim sendo, 

realizamos, nesta fase, a leitura flutuante dos resumos, cujo objetivo primordial foi o de ter as 

primeiras impressões sobre as produções que abordavam a Educação Popular.  

 

A primeira atividade consiste em estabelecer contato com os documentos a 

analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações [...] Pouco a pouco, a leitura vai-se tornando mais precisa, em 

função de hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o 

material e da possível aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais 

análogos. (BARDIN, 1977, p. 96) 

 

Por conseguinte, na fase da exploração do material realizamos a caracterização das 

dissertações e teses, seguido da categorização dos conteúdos das mensagens. Nesta fase, 

conforme a autora, se o pesquisador realizar todas as atividades propostas na fase da pré-

análise, logo, esta será a “administração sistemáticas das decisões tomadas”. Ainda ressalta 

que “esta fase longa e fastidiosa, consiste essencialmente de operações de codificação, 

                                                           
5 Análise dos resumos nos sites das pós-graduações. 
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desconto ou enumeração, em função das regras previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p. 

101). 

Durante a caracterização das dissertações e teses, identificamos a partir dos resumos: 

os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, as temáticas paralelas e as conclusões das 

pesquisas, pois, isso nos permitiu analisarmos se nos estudos a Educação Popular é o objeto 

de estudo ou temática secundária, se a maioria estava seguindo uma ótica teórico-

metodológica crítica ou conservadora, e que sugestões se apresentavam a partir das variadas 

conclusões.  

 

A categorização tem como objeto (...) fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos. (...) assenta implicitamente na 

crença de que a categorização (passagem dos dados brutos aos dados 

organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, 

mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos. (Ibidem, 

p. 119). 

 

Com base no enunciado, a categorização dos conteúdos das mensagens foi realizada 

por interferência do “procedimento por milha”, logo, esse “sistema de categorias não é 

fornecido, antes resultando da classificação analógica e progressiva dos elementos. (...). O 

título conceitual de cada categoria, somente é definido no final da operação” (Ibidem, p. 119). 

Neste sentindo, destacamos que os títulos que subjazem as categorias (ex.: EJA, Práticas 

Educativas, entre outros) perpassou por esta compreensão, afinal, seria inviável identificarmos 

as categorias, tendo em vista as múltiplas produções que se circunscrevem no âmbito da 

Educação Popular. 

Por fim, o último polo elencado por Bardin (1977), o tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. A autora destaca que esta é a fase final de todo o processo da 

pesquisa, logo, “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos 

(<<falantes>>) e válidos” (BARDIN, 1977, p. 101).  

Destarte, destacamos que nosso estudo está estruturado da seguinte forma: neste 

primeiro capítulo - Introdução: Caminhos percorridos - apresentamos algumas reflexões em 

torno da problemática do estudo, bem como, do referencial teórico-metodológico. Para tanto, 

dividimos estes, a partir das seguintes categorias: da delimitação do problema do estudo aos 

objetivos da pesquisa; e o enfoque teórico- metodológico do estudo. 

No segundo capítulo - A Educação Popular no Brasil - delineamos a trajetória da 

Educação Popular no contexto do nacional-desenvolvimentismo, seguido do neoliberalismo. 

Assim, pontuamos: no primeiro momento, esboçamos um diálogo conceitual dos termos 
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(educação e popular); no segundo momento, retratamos sobre as raízes históricas da Educação 

Popular (1960-1964), apontando as histórias de alguns movimentos populares (Movimento de 

Cultura Popular-MCP, da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, e da 

Campanha de Educação Popular- CEPLAR) ocorridos nos estados de Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Paraíba; e no último momento, elucidamos sobre a ressignificação do 

conceito no pós-ditadura militar. 

No terceiro capítulo - A Pós-Graduação no país: um debate sobre a área da educação 

- apresentamos um breve resgate histórico das pós-graduações stricto sensu no Brasil, bem 

como, um enfoque contextual na área de Educação, no país e na região Nordeste; e por fim, 

apontamos alguns parâmetros legais (a exemplo do CNPq e da CAPES) para o exercício de 

seu funcionamento.  

A partir do contexto elaborado, elucidamos no quarto capítulo - O Estado da Arte 

acerca da Educação Popular nas Pós- Graduações stricto sensu em Educação do nordeste - 

as análises e as interpretações das produções científicas que abordavam a Educação Popular. 

Para tanto, delimitamos este capítulo em dois momentos: o primeiro, esboçamos sobre as 

produções encontradas em todos os estados da região Nordeste; e por último, realizamos um 

cruzamento de todos os dados obtidos nesta região. 

Por fim, nas Considerações Finais - recapitulamos as constatações percebidas ao 

longo do nosso estudo. 
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CAPÍTULO 2 

 

A EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL 

 

 

 

2.1 Educação e Popular: diálogos conceituais 

 

Segundo Brandão (1981, p. 2), “ninguém escapa da educação”, uma vez que esta é 

concebida em vários espaços: na rua, em casa, na igreja e nas diversas instâncias que 

envolvem os sujeitos. Para o autor,  

 

a educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais 

que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua 

sociedade. Formas de educação que produzem e praticam, para que elas 

reproduzam, entre todos os que ensinam-e-aprendem. (BRANDÃO, 1981, p. 

2).  

 

Corroboramos esse pensamento, Sampaio, Santos e Mesquida (2002, p. 2) descrevem 

que a operacionalização da educação ocorre na “medida em que constrói e reconstrói a 

cultura, constrói e democratiza saberes, inclui atores, rememora a história, mitos e ritos e 

projeta sinais da sociedade futura que ela ajuda a edificar, costurando atos e pactos no tecido 

social”.  

Além do exposto, outro modo de se perceber a educação, pode ser visto a partir de 

dois elementos apontados por Lucena (2010). O primeiro refere-se à educação como um 

“fenômeno social”; e o segundo, como um “processo social”; vejamos: “a educação é, em 

essência, um fenômeno social que consiste em socializar os indivíduos”. Neste sentido, 

percebemos que a educação “independe” da vontade humana, pois, tal fenômeno ocorre a 

partir da interação dos sujeitos, sobretudo, quando ocorre o “aprender e ensinar”. Ainda, 

conforme o autor, “a educação é um processo social, e cada sociedade tem as instituições 

pedagógicas que lhe convém” (LUCENA, 2010, p. 302).  

Tomando como pressuposto a ideia da educação como “processo social”, 

compreendemos que a educação trará em seu bojo uma dicotomia, melhor dizendo, em sua 

forma elementar ela será um elemento “comum” a todos (o saber, o conhecimento, a ideia, 

dentre outros), e ao mesmo tempo será um elemento “restrito” a poucos, vejamos o que sugere 
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Brandão (1981) “ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o 

saber e o controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os homens, na 

divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos”. (BRANDÃO, 1981, p. 2) 

Neste sentindo, Pinto (1986) esclarece que a educação ao ser concebida como um 

“processo real” trará em seu significado uma contradição: a primeira refere-se à dominação de 

uma classe sobre a outra; a segunda, a resistência dessa dominação (dominantes versus 

dominados). De tal modo, entendemos nesse contexto, a educação como um mecanismo de 

controle/manipulação, na qual, a classe hegemônica irá sobrepor suas estratégias, contudo, 

verificamos que mesmo no “aprisionamento”, a classe dominada buscará alternativas para a 

sua resistência.  

Destarte, destacamos a compreensão de Gohn (2006) ao enfatizar os três tipos de 

“educação/educações”, notemos: a educação formal, a educação informal e a educação não-

formal. A educação formal é concebida nas escolas “com conteúdos previamente 

demarcados”, enquanto, a educação informal perpassa ambientes comuns, ou seja, família,  

igreja, entre amigos e etc., logo, esta acentua-se durante o processo de socialização dos 

sujeitos; por fim, a educação não-formal; este tipo de educação é a que “se aprende no 

‘mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços de ações coletivas cotidianas”. (GOHN, 2006, p. 1) 

 Ao retratar os tipos de agentes socializadores da educação, a autora salienta que na 

educação formal são os professores; na informal, “os agentes educadores são os pais, a família 

em geral, os amigos, os vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de 

comunicação de massa, etc.”, enquanto, na educação não-formal, o educador é o outro, ou 

seja, são os indivíduos com os quais interagimos. (GOHN, 2006, p. 1) 

Ao delinear os espaços físicos que transcorrem esses tipos de educações, Gohn (2006, 

p.1) informa que na educação formal, os territórios de aprendizagens são as escolas, ou seja, 

em “instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes 

nacionais”. Na educação não-formal, os ambientes educacionais são os espaços educativos, 

em outras palavras, se constituem em lugares que acompanham as trajetórias de vida dos 

sujeitos, coletivos ou não. Vale destacar que nesta educação há uma “intencionalidade na 

ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes.” Ademais, a educação 

informal se estabelece em múltiplos espaços, tais como: casa, rua, igreja, clube e etc. 

Tendo em vista os vários conceitos que subjazem o termo educação, cabe destacar 

também, as definições que envolvem o significado do termo popular. Assim, tomamos como 

pressuposto inicial, o pensamento de Beisiegel (1986), ao evidenciar que o termo “popular” 
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apresenta um teor de indefinição. Diante disso, buscamos expor algumas definições a partir 

dos estudos de Beisiegel (1977), Pinto (1986) e Paludo (2006).  

No ano de 1977, Beisiegel (1986) apresentou, no “Simpósio sobre a Cultura do Povo”, 

um texto que “examinava o uso do adjetivo “popular”, enquanto um instrumento de 

qualificação de uma certa cultura ou de um particular processo educativo”. (BEISIEGEL, 

1986, p. 66). Neste sentido, afirmou que o termo popular,  

 

tem um campo específico de significações nas iniciativas e nos contextos 

teóricos concernentes às estruturas de dominação. Afirmei, anteriormente, 

que o termo popular, enquanto instrumento de qualificação de um processo 

educativo é vago, impreciso, indefinido, pois não esclarece a natureza e a 

extensão dos fenômenos que deveria especificar. Mas, examinando-o agora 

sob a perspectiva de seus significados enquanto expressão das articulações 

do processo educativo com a estrutura de dominação, aquela indefinição se 

relativiza. [...] Quando o termo popular especifica movimentos educacionais 

promovidos pela ‘elites cultas’ do país, ou, em outras palavras, pelos 

intelectuais organicamente vinculados as classes dominantes, aquela 

imprecisão se faz constitutiva do conceito, é condição de sua eficiência. Tem 

em vista integrar, homogeneizar, para assim diluir. Visa a transformar 

situação de classe em situação de massa, de povo, de cidadão comum. 

(BEISIEGEL, 1986, p. 69). 

 

Ao discutir o texto apresentado no simpósio, o autor buscou examinar a “atuação do 

Estado”, exemplificando “o processo de extensão das oportunidades de acesso ao antigo 

ensino secundário a setores crescentemente mais amplo das populações urbanas”  

(BEISIEGEL, 1986, p. 68). Ainda conforme o autor, a expansão dos serviços demandados 

pelo Estado (poderes públicos) surgia como respostas às reivindicações educacionais 

levantadas pelas populações urbanas. Assim, “com suas reivindicações, a população urbana 

definira de modo inequívoco qual era a educação que acreditava responder aos seus 

interesses” (BEISIEGEL, 1986, p. 68). Logo após estas análises, o autor enfatiza que buscou 

oferecer ao debate um aprofundamento sobre o “exame do conceito de Educação Popular”. 

De tal modo, a imprecisão que circundava este termo, perpassava também, sobre os estudos 

da Educação Popular, como veremos adiante.  

Retomando as significações do termo popular, Pinto (1986) esclarece que este termo, 

no sentido genérico, significa algo característico do povo, ou seja, “que dele se origina e 

pertence a ele”.  Assim, “desde a perspectiva de classe dominante, povo, além de significados 

muito gerais, tais como “a população do país”, o “povo brasileiro”, conota as capas mais 

baixas da população” (PINTO, 1986, p. 87). A partir dessa constatação, o autor reitera que o 

termo povo, na ótica da classe dominada, será conotado a partir de quatro sentidos: o de 
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“pobre (versus os ricos)”, o de trabalhadores (zona rural e urbana), o dos que não possuem 

bens materiais, e por fim, os explorados. Com vistas, “o termo (e o adjetivo popular) é tomado 

desde duas perspectivas que se opõem: exclusão de um lado (os ricos se excluem do povo, do 

Zé-Povinho, ou do Povão) e inclusão (os pobres somos nós)” (PINTO, 1986, p. 87). Contudo, 

o autor salienta que esta posição apresenta um caráter político, não por uma delineação do 

termo, mas porque a sociedade, a qual o termo está inserido é uma sociedade de classes. 

De outro modo, Paludo (2006) destaca que diante de um projeto de modernidade o 

termo popular “continua sendo o povo”, enquanto, “os não-povo, sempre foram os com 

dinheiro e os com poder e cultura”.  Além disso, acrescenta: 

o popular é plural, complexo, multifacetado, apresentando marcas de 

conformismo, mas também de resistência e rebeldia. Uma multidão de 

pessoas exploradas, dominadas, não valorizadas, sem teto, sem-terra, sem 

alimentação adequada, sem trabalho ou com trabalho precarizado, sem 

acesso aos bens culturais, desvalidos (idosos e crianças abandonadas), mas, 

também, lutadores e lutadoras individuais para poder sobreviver que, quando 

se articulam, se organizam e se põem em movimento contra a violência 

segregadora. (PALUDO, 2006, p. 50). 

 

Diante destas perspectivas, foi possível constatarmos que tais concepções perpassam 

por todo o campo histórico, sociopolítico e econômico, de uma determinada sociedade. Como 

resultado, ao analisarmos os termos educação e popular percebemos a complexidade, no que 

tange as suas definições. Desse modo, ao definirmos um termo, por mais óbvio que se 

apresente, corremos o risco de cairmos na equivocidade e até mesmo na presunção de algo 

que pode parecer simples, mas é tão complexo. Diante de tal reflexão, percebemos que o teor 

de indefinição transcorre também na conjunção dos dois termos, ou seja, na Educação 

Popular. Assim, para darmos início a análise deste, tomaremos a princípio, os escritos de 

Torres (2013). 

Insisti em outros momentos (Torres, 2004; 2008), na necessidade de 

explicitar o que entendemos por educação popular, e isto não por um afã de 

estabelecer uma definição canônica e doutrinal dela, mas porque, se 

reconhecermos seu caráter histórico, contextual e político, sabemos que, 

quando estas duas palavras aparecem juntas na história das ideias e 

experiências educativas, ou nas políticas e ações de diferentes organizações e 

instituições, elas adquirem significados e, inclusive, sentidos diferentes. 

(TORRES, 2013, p. 17). 

 

Diante do exposto, entendemos que a Educação Popular não apresenta uma definição 

canônica e doutrinal, apresenta pois, maneiras distintas de compreensão. Nesta acepção, 

Torres (2013) descreve que, “não há sentidos (e tendências) diferentes da educação popular, 
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mas também maneiras distintas de entender sua natureza, sua especificidade como realidade 

social e pedagógica”. (TORRES, 2013, p. 19). 

Com vista nas multiplicidades de entendimentos que circundam a Educação Popular, 

Torres (2013) reconhece a EP6 “como uma corrente pedagógica e um movimento educativo, 

com profundas raízes na América Latina, que surge em torno das ideias de Paulo Freire e há 

várias décadas inspira reflexões e práticas de educadores de base, professores” (Ibidem, p. 

19). 

Ao tratar sobre a Educação Popular, Brandão (2006) enfatiza que,  

 

Pela primeira vez surge a proposta de uma educação que é popular não 

porque o seu trabalho se dirige a operários e camponeses excluídos 

prematuramente da escola seriada, mas porque o que ela “ensina” vincula-se 

organicamente com a possibilidade de criação de um saber popular, através 

da conquista de uma educação de classe, instrumento de uma nova 

hegemonia. (BRANDÃO, 2006, p.95) 

 

Percebemos nesse contexto que a Educação Popular é popular não pelo fato de estar 

dirigida ao povo, como pressupôs Pinto (1986), mas pelo fato desta emergir da “criação de um 

saber popular” (PINTO, 1986, p. 87). Neste sentido, o autor salienta que “a educação popular 

é uma entre outras práticas sociais cuja especificidade é lidar com o saber, com o 

conhecimento”. Ao discorrer sobre a problemática que envolve uma definição do termo de 

Educação Popular, Brandão (2012), enfatiza que não parece ser tão importante a definição do 

que seja esse tipo de educação. Assim, descreve: 

 

Não parece ser importante, hoje, definir o que é a educação popular. Oposta 

à instituição consagrada e resistente a deixar de existir em estado de 

movimento, ela reluta a tornar-se definível e, sobretudo, uniforme. A 

educação popular é, hoje, a possibilidade da prática regida pela diferença, 

desde que a sua razão tenha uma mesma direção: o fortalecimento do poder 

popular, através da construção de um saber de classe. Portanto, mais 

importante do que pretender defini-la, fixar a verdade de seu ser, é descobrir 

onde ele se realiza e apontar as tendências através das quais ela transforma a 

educação na vivência da educação popular. (BRANDÃO, 2012, p. 100)  

 

Diante do exposto, percebemos que a “preocupação” de Brandão não estava envolta a 

uma definição do termo, mas, como esta se realizava mediante as problemáticas inerentes da 

Educação. Tendo em vista a afirmação, “descobrir onde ela se realiza”, Torres (2013) destaca 

os contextos, os sujeitos, o âmbito de atuação e a dimensão política.  

                                                           
6 Educação Popular. 
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No que tange aos contextos, o autor exemplifica que, “um dos traços constitutivos da 

educação popular, como concepção pedagógica e como prática social, é sua alta sensibilidade 

aos contextos políticos, sociais e culturais onde atua”. Ademais, enfatiza que a “Educação 

Popular incorpora como prática permanente a realização de leituras críticas dos contextos 

locais, nacionais e continentais em que se desenvolve”. (TORRES, 2013, p. 21). 

No tocante a identificação de quem seriam os sujeitos, o autor ressalta que, “uma 

revisão dos campos nos permite ratificar que os sujeitos apresentados nos discursos e nas 

ações continuam sendo categorias sociais e atores emergentes subalternos”. Neste sentido, 

Torres (2013) identifica-os como: camponeses, dirigentes e integrantes de base, mulheres, 

indígenas, professores, jovens e crianças de setores populares, dentre outros. Ao inferir sobre 

o âmbito de atuação desses sujeitos, o autor toma como premissa a afirmação de Herrera e 

Clavijo (2009), logo, 

A prática educativa e política a partir da EP está dirigida fundamentalmente 

a sujeitos sociais que têm base local de atuação, e alguns se articulam com 

redes sociais de maior alcance territorial do âmbito nacional e regional; além 

disso, são incorporados novos atores políticos que se encontram no exercício 

do governo, numa perspectiva em cenários de poder local. (HERRERA; 

CLAVIJO, 2009 apud TORRES, 2013, p. 22). 

 

Quanto à dimensão política da Educação Popular, Torres (2013, p. 24) discorre que 

“dentro da tradição histórica e política da educação popular, coexistem dois âmbitos do 

político”. Diante desta afirmação, quais seriam então, os âmbitos políticos adjacentes a 

história da EP? Segundo o mesmo, os âmbitos políticos incidem sobre a escala macro e a 

micro, logo,  

Um que relaciona a sua razão de ser e sua atuação com a institucionalidade 

política na escala macro: assim como a educação institucionalizada reproduz 

as relações de dominação política numa sociedade, a educação popular 

questiona e pretende transforma-la [...] Outra maneira de assumir o político é 

no nível micro:  toda prática educacional específica (escolar ou não escolar) 

é política porque estabelece relações de poder e de contra- poder. (TORRES, 

2013, p. 24). 

 

Por conseguinte, tomando como base a elucidação de Lucio (2009), Torres (2013) 

parte da diferenciação dos conceitos de educação e pedagogia. No que tange a educação, o 

autor enfatiza que este conceito é amplo e refere-se “as práticas sociais intencionalmente 

voltadas à formação de sujeitos através da transmissão de valores, conhecimentos e 

habilidades coerentes com a concepção de mundo que agencia”. Neste sentido, o mesmo 
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incide que, a educação, no teor histórico, perpassa por “tensões, interesses e projetos em jogo 

numa sociedade”. (TORRES, 2013, p. 26). 

Em contraponto ao enunciado descrito por Torres (2013) e Brandão (2006), Beisiegel 

(1986, p. 66) assinala que  

 

a história da educação popular em seu sentido mais amplo, enquanto 

educação espontânea desenvolvida na interação entre os homens comuns ou 

no âmbito de suas associações, o exame então empreendido ficará 

forçosamente limitado à história escrita, quase sempre oficial.  

 

Ademais, salienta que a restrição de tal conotação “sem dúvida alguma empobrecia os 

possíveis resultados”. (BEISIEGEL, 1986, p. 66). 

Ao final do seminário, “Simpósio sobre a Cultura do Povo”, fora perceptível para 

Beisiegel (1986) um certo desconforto com os rumos finais que tiveram aquele debate, 

contudo, o “pior” ainda estava por vir.  Tal impressão seria descortinada com a publicação do 

material do simpósio. Segundo o autor, os organizadores tiveram as seguintes conclusões 

acerca dos trabalhos apresentados: 

 

A educação popular foi objeto de consideração do terceiro painel. Celso Rui 

Beisiegel apresentou o texto-base para o debate. Discutindo tangencialmente 

a Cultura Popular, a exposição de Beisiegel concentrou-se mais nas 

tentativas educacionais voltadas para a alfabetização de adultos no Brasil. 

Aos pedagogos Maria Nilda Mascellani e Pedro Benjamim Garcia e ao 

sociólogo Luís Eduardo Wanderley coube, então, a tarefa de trazer a 

discussão para a educação popular propriamente dita, contribuindo 

substancialmente para a elucidação do sentido teórico e prático do ‘popular’, 

conceito fundamental na temática do Simpósio. (VALLE; QUEIROZ, 1979 

apud BEISIEGEL, 1986, p. 70). 

 

Percebemos, nesta citação, certa “intransigência” por parte dos organizadores. Assim, 

Beisiegel (1986, p. 70) ressalta que, a princípio, pareceu que haviam feito uma leitura pouco 

cuidadosa ou talvez “uma evidente injustiça na apreciação dos apresentadores”. Em meio aos 

debates, o autor explicita que “agora, questionava-se até mesmo a pertinência dos conteúdos 

da comunicação, enquanto um estudo sobre a educação popular propriamente dita” 

(BEISIEGEL, 1986, p. 70). 

Neste sentido, o autor ressalta que tal compreensão (educação popular propriamente 

dita) fora dissipada a partir de um outro debate/trabalho, promovido pelo “Instituto de Estudos 

Especiais e pelo Centro de Educação da Pontifícia Universidade de São Paulo”, na qual, a 

pedagoga Marilda Nilde Mascellani afirmou que “não era possível o desenvolvimento de uma 
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educação realmente popular no âmbito das instituições”. (Ibidem, p. 71). Com base nisso, 

ficara substancialmente claro para Beisiegel (1986) que a Educação Popular que 

examinavam/estudavam tratava-se de concepções divergentes. Assim, o autor descreve: 

 

Tudo aquilo que eu aprendera a considerar como educação deixava de ser 

educação- educação propriamente dita- porque, sob a interpretação que 

adotavam, nada daquilo atendia aos interesses populares. Sob seu ponto de 

vista, a discussão sobre a educação popular só tinha sentido enquanto 

discussão sobre os interesses populares na educação. [...] a educação popular 

realmente popular, a educação popular propriamente dita ou válida, 

autêntica, se restringia àquela educação praticada pelos únicos interpretes 

credenciados dos interesses populares: isto é, sem falsa modéstia, por ele 

mesmos. (BEISIEGEL, 1986, p. 72). 

 

Diante do exposto, ficam evidentes as divergências sobre a “definição” de Educação 

Popular. Por fim, Beisiegel (1986) conclui que “venho defendendo uma compreensão aberta, 

abrangente e realista da educação popular” por acreditar que “essa orientação é a mais 

adequada tanto sob uma perspectiva teórica quando sob as exigências de uma política 

favorável aos interesses das classes populares” (BEISIEGEL, 1986, p. 74). 

Com vista às problemáticas ocorridas neste simpósio, ao que concerne à Educação 

Popular, bem como, as derivações desse termo, percebemos e reiteramos a “indefinição” que 

se apresenta nos discursos que envolvem o mesmo; contudo, é por meio dos processos 

históricos que podemos entender melhor o significado da Educação Popular.  

 

2. 2. As raízes históricas da Educação Popular 

É no cerne de grupos e movimentos da sociedade civil7 que emerge, nos anos de 1960, 

a Educação Popular.  Neste sentido, Brandão (2012, p. 90) destaca que a Educação Popular 

“surge como um movimento de educadores, que trazem, para o seu âmbito de trabalho 

profissional e militante, teorias e práticas do que então se chamou cultura popular e se 

considerou como uma base simbólica-ideológica de processos políticos de organização”. 

Ademais, salienta que esta educação teve como lugar estratégico para sua atuação, os 

movimentos (movimentos de cultura popular, centros populares de cultura, movimentos de 

educação de base, ação popular), além do espaço em instituições da sociedade, como as 

extensões de universidades federais, em alguns setores do Ministério da Educação, e em 

algumas agências que interligavam a Igreja Católica e o Governo Federal. 

                                                           
7 Brandão (2006) destaca que alguns desses grupos e movimentos sociais estavam interligados aos setores 

governamentais (municipais, estaduais e federais). 
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Sob este prisma, o autor ressalta que historicamente a emergência da Educação 

Popular somente foi possível a partir da  

 

conjunção entre períodos de governos populistas, a produção acelerada de 

uma intelectualidade estudantil, universitária, religiosa e partidariamente 

militante, e a conquista de espaços de novas formas de organização das 

classes populares. (BRANDÃO, 2012, p. 91).  

 

Paralelamente Bezerra (1981) enfatiza que “o movimento popular não deve a sua 

existência ao poder de mobilização dos quadros do governo, da Igreja, dos partidos 

pseudopopulares ou das universidades. Mas foi a luta pelo destino a dar a esse movimento 

popular que deu margem à mobilização” (BEZERRA, 1981, p. 21). Sob este viés, a autora 

destaca que não se pode negar o estímulo que estes deram para o movimento popular, logo, 

afirma que “a história da educação popular dessa época está muito mais ligada as tentativas de 

afirmação política das camadas médias da sociedade do que à luta pela conquista de um 

espaço político maior dos setores populares”.  

Bezerra (1981, p. 22) reafirma a importância que os quadros universitários tiveram 

para o fortalecimento de “uma manifestação política preocupada com os meios populares”. 

Dito isto, a autora enfatiza que “a elaboração intelectual universitária serviu de alimento aos 

idealizadores e executores dos movimentos de educação popular que tiveram proteção nos 

anos de 1959/64”. Além dos quadros universitários, outras instituições de cultura e educação 

vieram a somar: a exemplo da Igreja, onde se destaca o Movimento de Educação de Base 

(MEB) “e outras que concretizaram projetos oriundos de profissionais liberais que se 

constituíram para essa finalidade (exemplo: MCPs)”, que é o Movimento de Cultura Popular. 

Ao retratar os aspectos significativos das novas instituições8, Bezerra (1981) destaca 

os seguintes pontos: primeiro, essas instituições contavam com o apoio9 do governo (seja o 

federal, estadual ou municipal); segundo, consistiam em um “certo sabor experimental” no 

campo da educação e da cultura popular, logo “as instituições não se contentavam com a 

criação de núcleos de participação limitada (tipo clubes, associações, escolas, centros sociais, 

etc.), mas tendiam a uma atuação da massa, de cunho sensibilizatório e mobilizatório”.  

(BEZERRA, 1981, p. 24). Corroborando o primeiro aspecto apontado, Fávero (2013, p. 49) 

ressalta o apoio advindo do Estado, assim, “buscaram e conseguiram o apoio do Estado, sem 

se valer, todavia, das desgastadas “perspectivas pedagógicas” do MEC”.   

                                                           
8 Instituições de cultura e educação. 
9 Tal apoio estava envolto em questões econômicas (patrocínios), ou tão somente pelo respaldo ideológico.  
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Bezerra (1981, p. 24) sistematiza três grupos de atividades que se desenvolveram nos 

movimentos educativos: a alfabetização, a educação de base e a cultura popular. Para a autora, 

esses grupos “não se confundem, não se identificam, cada um tem a sua especificidade”. 

 Delineando sobre as novas dimensões assumidas pelos movimentos educativos nos 

anos de 1959-64, a autora elucida os seguintes aspectos: o exercício da cidadania- quanto à 

afirmação e o desempenho que as camadas populares deveriam desenvolver no cenário sócio-

político; o alinhamento dos grupos populares- ante um movimento de resistência ao 

imperialismo; e o despertar das energias populares perante o desvendamento dos conflitos 

sociais e as tensões existentes, neste cenário.  

Ainda, para a autora, existiam três aspectos comuns nos movimentos: a nova utopia 

pedagógica - caracterizada pelo não-diretivismo (atitude pedagógica) e pela conscientização 

(processo pedagógico de construção de consciências críticas); o ativismo - robustecido pelo 

caráter de urgência, expansão e mobilização; e por fim, a conscientização versus massificação 

- estabelecido pela dicotomia do indivíduo protagonista de sua história e do aprendizado em 

massa, num determinado tempo.  

Nesse contexto, Bezerra (1981) afirma,  

 

A educação é um componente conjuntural. As suas instituições se moldam e 

produzem o tipo de educação que corresponde ao jogo de forças do 

momento. Donde, por pura lógica e suposição ou bom senso, se poderia 

adiantar que os diferentes tipos de atividades educativas que se projetaram 

como características na época que estamos tratando, estabelecem entre si 

uma relação qualquer de afinidade, dado que floresceram com a força do 

mesmo solo conjuntural. (BEZERRA, 1981, p. 25, grifo nosso). 

 

Diante desta afirmação, qual foi o solo conjuntural que favoreceu a emergência desses 

movimentos educativos?  O período conjuntural entre os governos populistas favoreceram a 

culminância de vários movimentos educativos (serão apresentados alguns desses movimentos, 

no próximo tópico). Sob esse viés, Fávero (2013) relata que ao longo do Estado Novo 

“implanta-se progressivamente a industrialização, no processo designado como ‘substituição 

de importações’, que está na base do crescimento econômico do país e da consequente 

urbanização dos estados do Centro-Sul”. (FÁVERO, 2013, p. 50). Em virtude desse cenário, a 

“educação volta a animar a vida política e os debates10”.  

Conforme Paludo (2006), “esse período não pode ser entendido sem a clareza de que, 

a partir de 1956, no governo Kubitschek, tem-se o aprofundamento da contradição entre a 

                                                           
10 Ver Paludo (2006). 
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ideologia nacional desenvolvimentista e a gradativa internacionalização da economia que 

concretamente se acelerava. (PALUDO, 2006, p. 87). Para a referida autora, o que estava em 

jogo era um novo direcionamento para as questões de cunho econômico, político estatais e “a 

forma de integração ou inclusão das classes subalternas na sociedade”. Neste sentido, Fávero 

(2013) destaca, 

coincidindo com as primeiras ideias de planejamento educacional, lançadas 

ao final da década de 50 na América Latina pela UNESCO e pela OEA.  

Justificadas a princípio pelos direitos de todos à educação e pela necessidade 

de maior eficácia dos sistemas de ensino, logo essas ideias passaram a ser 

justificadas pela teoria do capital humano, dando margem ao crescente 

interesse do Estado pela reformulação dos sistemas de ensino, em geral, e 

pela reorientação das campanhas de alfabetização e educação de adultos, em 

particular. (FÁVERO, 2013, p. 51). 

 

O contexto descrito por Fávero (2013) vem reforçar o que Paludo (2006) havia dito 

anteriormente. Desse modo, notamos a dicotomia intrínseca na educação, ora justificada pela 

Teoria do Capital Humano; ora robustecida pelas ideias de uma pedagogia libertadora, tanto 

no quesito político, quanto no econômico. Sob este último ponto é que iremos delinear, em 

linhas gerais, sobre os movimentos de Educação Popular, a saber: Movimento de Cultura 

Popular- MCP, a Campanha de Pé no Chão também se aprende a ler e a Campanha de 

Educação Popular (CEPLAR). Assim, finalizamos esse momento aferindo que provenientes 

de uma conjuntura sócio-político instável11, esses movimentos “operaram um salto 

qualitativo” se comparados às campanhas (contra o analfabetismo) anteriores.  

 

2.2.1 Movimento de Cultura Popular 

 

Oriundo de um cenário nacional deflagrado por uma economia excludente e uma 

conjuntura política instável, surge na cidade do Recife, no ano de 1960, o Movimento de 

Cultura Popular (MCP).  Segundo Coelho (2002), o ideólogo deste movimento, “o 

Movimento de Cultura Popular nasceu no Recife. Na cidade proletária. Nos mocambos dos 

morros, mangues e alagados. No Recife da insurreição pernambucana. Do nativismo. Da 

abolição. Das revoluções libertárias”.  (COELHO, 2002, p. 443). 

Beisiegel (1982, p. 119) aponta que, segundo relatos, o movimento “foi instituído sob 

a inspiração e o patrocínio direto da prefeitura do Recife”. Assim, no ano supracitado, o 

                                                           
11 Romão (2012) em Educação e Atualidade Brasileira. 
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prefeito Miguel Arraes promoveu a fundação do MCP juntamente com setores progressistas 

da intelectualidade e dos estudantes. “Juridicamente nascia o MCP como uma sociedade civil 

autônoma. Suas atividades iniciais orientavam, fundamentalmente, no sentido de 

conscientizar as massas através da alfabetização e educação de base” (BEISIEGEL, 1982, p. 

119). De tal modo, Coelho (2002) destacava que: 

Foi criado para a emancipação do povo, através da educação e da cultura. 

Como órgão de caráter técnico. Rigorosamente apolítico. Unindo 

intelectuais, estudantes e populares.  Órgão amplo, pluralista, segundo o 

modelo da UNESCO, porquanto não discrimina filosofia, credo ou 

convicção ideológica.   

Do Nordeste, das terras históricas do Arraial do Bom Jesus - em cuja 

elevação se situa a sua sede - guarda o MCP o espírito de luta. De 

autodeterminação. De fidelidade às tradições culturais do país. De 

responsabilidade quanto à sua independência definitiva.   

Ideais que o MCP procura atingir educando não só a criança. Mas o 

adolescente. E também o adulto. Educando, através das escolas comuns. De 

processos informais, nas praças públicas e em plena rua. Educando pelo 

rádio. Pelo cinema. Pela televisão. Pela imprensa. Explorando novos 

métodos e técnicas de educação. Experimentando. Adaptando. Criando.   

Para deflagrar, na comunidade, a paixão do saber, o MCP tudo mobiliza. O 

diversificado e denso folclore do Nordeste. As artes plásticas e o artesanato. 

O teatro. A música, o canto, a dança. A literatura. A ciência. A pesquisa. Os 

esportes. Atividades sem conta, que se institucionalizam em escolas, 

bibliotecas, conjuntos teatrais, centros de cultura, círculos de leitura, círculos 

de cultura, museus, galerias de arte, centros artesanais, parques de cultura, 

praças de cultura, cine-clubes, discotecas, tele-clubes, festas populares, 

semanas de estudos e festivais.    

Nesse espírito, inicia o MCP o seu plano editorial. Inaugura a Coleção de 

Cultura Popular. Aberta a todos os problemas da educação, da ciência e da 

cultura. À contribuição brasileira. Às experiências internacionais. Meninos 

do Recife constitui um protesto do Movimento de Cultura Popular contra a 

miséria, a doença, o desemprego e a fome. (COELHO, 2002, 443-444). 

 

A assertiva, um tanto romantizada de Coelho (2002), traz alguns elementos - se não 

todos -, essenciais do MCP, vejamos, a primazia na educação e na cultura, o teor apolítico do 

movimento, a união de vários segmentos da sociedade, à fidelidade as tradições culturais, e a 

educação sendo perpassada em múltiplos espaços (rádio, tv, jornais, dentre outros).  

Retomando a trajetória do movimento, Beisiegel (1982) acrescenta que no decorrer 

dos tempos, o MCP foi diversificando o seu modo de agir com as massas; assim, o teatro, os 

centros de cultura popular, os meios informais de educação, as músicas e as danças populares, 

vieram a ganhar espaço diante das novas ações deste movimento. Em menos de um ano de 

atividades, o MCP “já contava com um Núcleo Central, em Recife”, bem como, associações 

de Cultura Popular, teatros, bibliotecas, meios midiáticos, entre outros espaços.  
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As escolas instaladas pelo Movimento se multiplicavam. Por outro lado, 

formara-se já, a essa altura, no Nordeste, um apreciável acerto de 

experiências na educação pelo rádio. Em setembro de 1961, o MCP havia 

iniciado uma experiência de educação radiofônica “transmitindo programas 

de alfabetização (50 a 60 minutos de aulas noturnas durante os dias úteis) e 

de educação de base (10 a 20 minutos)”. E o desenvolvimento dos trabalhos 

teriam evidenciado a premente necessidade da elaboração de “um material 

didático de apoio aos monitores”. O tão discutido Livro de leitura para 

adultos- geralmente identificado na época como a Cartilha do MCP- teria 

surgido como resposta a essa necessidade. (BESIEGEL, 1982, p. 124). 

 

Segundo Coelho (2002) no ano de 1962 foi iniciado a alfabetização de adultos. 

Conforme o autor, a prefeitura do Recife e o MCP, sob sua representação, assinou o convênio 

com o Ministério da Educação e Cultura, do governo federal. Diante disto, o Programa 

Sirena12 do Governo Federal enviou as cartilhas e os discos, correspondente as lições. 

Decepcionados com a falta de visibilidade dada pelo governo, a região Nordeste, alguns 

fundadores do MCP, a saber: Germano Coelho, Maria José Baltar e Maria Antônia Mac-

Dowell, avaliaram todo o material que lhes foram entregues, afim de identificar se estes 

condiziam com a realidade nordestina.  

Diante disso, Coelho (2002) afirma que os textos não tinham “nada a ver com o 

Nordeste, com a pobreza de nosso povo; totalmente alienado e inaproveitável. A decisão foi 

imediata: vamos começar do início e fazer tudo.” Em meio a este percalço, o apoio de Norma 

e Josina13 foi fundamental para a produção de uma nova cartilha, o “Livro de Leitura para 

Adultos”, o qual foi formulado dentro do MCP. Ao tratar sobre o livro, o autor destaca que 

este foi “centrado nos interesses do adulto, exprimindo os anseios populares, ressaltando os 

valores regionais, ministrando ao mesmo tempo o ensino da língua e da gramática, ele 

constituirá, sem dúvida, mais um instrumento da cultura para a emancipação do povo”. 

(COELHO, 2002, p. 439). 

Diante dos equívocos contido nas cartilhas e nos discos advindo do Programa Sirena, o 

MCP optou por partir do zero, ou seja, utilizaram-se das experiências que foram acumuladas 

“durante três meses de pesquisa, nas zonas populares do Recife”. As autoras evidenciaram 

que através dos diálogos com o povo, surgiram neste escopo os “centros de interesses 

fundamentais”. Além disso, ressaltaram que os temas foram constituídos a partir do universo 

das preocupações dos adultos. 

                                                           
12 Sistema Rádio Educativo Nacional. 
13 Norma Porto Carreiro Coelho e Josina Maria Lopes de Godoy. 
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O programa de educação para adultos exigia um método de ensinar a ler, 

enraizado nas coisas do Nordeste, e nos interesses de homens e mulheres 

discriminados pela sociedade e tangidos para a periferia. O convênio 

celebrado com o Ministério da Educação e Cultura, em torno do Programa 

Sirena, havia fracassado, justamente quando chegaram as lições gravadas 

em disco e as cartilhas. Um desperdício de recursos federais. As aulas nada 

tinham a ver com a situação nordestina. Nem os centros de interesse. Nem o 

vocabulário. Nem mesmo a metodologia do ensino de adultos. (COELHO, 

2002, 437, grifos do autor). 

 

Coelho (2002) destaca o relato das autoras sobre a metodologia e as técnicas utilizadas 

no processo de alfabetização. 

 

Utilizando-se a técnica de alfabetização, que parte da "palavra", foram 

escolhidas as "palavras-chaves". Estas são chamadas assim, porque além 

de encerrar as ideias significativas, apresentam, pela primeira vez, as sílabas 

que irão formar novas palavras. Quarenta e três palavras-chave foram 

identificadas, abrangendo cinquenta e oito sons, que devem ser 

aprendidos, porque servirão para formar todas as palavras da língua 

portuguesa. (COELHO, 2002, 437, grifos do autor). 

 

Beisiegel (1982, p. 124) destaca que a “situação educacional das populações 

desfavorecidas estava a exigir a mobilização de esforços em favor da educação popular”. O 

cenário educacional, o qual foi descrito pelo autor, demonstrava que na cidade do Recife 

existiam aproximadamente 80 a 90 mil crianças em idade escolar que não eram alfabetizadas 

pela falta de escola;  outro dado alarmante, estava envolto ao grande contingente (200 mil) de 

adultos sem o ensino elementar.  

Corroborando as constatações de Beisiegel (1982), Coelho (2002) destaca os seguintes 

dados do período,    

 

Do Recife, com 80.000 crianças de 7 à 14 anos de idade, sem escola. Do 

Brasil, com 6 milhões. Do Recife, com milhares e milhares de adultos 

analfabetos. Do Brasil, com milhões. Do mundo em que vivemos, em pleno 

século XX, com mais de um bilhão de homens, mulheres e crianças 

incapazes sequer de ler, escrever e contar. (COELHO, 2002, p. 439). 

 

Diante desse contexto social, o MCP engendrou sua atuação na educação e na cultura.   

Assim, com base nas leituras14 sobre o movimento, foi perceptível constatarmos que a palavra 

de ordem gestada pelo MCP era o verbo educar. Educar crianças, jovens e adultos. Educar as 

massas, era o seu objetivo. Corroborando tal descrição, Beisiegel (1982, p. 124) acrescenta 

                                                           
14 Beisiegel (1982) e Coelho (2002). 
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que “levar a educação de base a esses segmentos da população era um objetivo imediato do 

Movimento”. Logo, “o MCP foi criado para atuar também no sentido de promover ‘maior 

integração dos diversos grupos sociais”. Ainda para o autor, o MCP deveria capacitar pessoas 

para compreender a cultura do povo, ou seja, estes deveriam extrair da comunidade o que 

fosse mais significativo. Neste sentido, os que forem capacitados deveriam estar alinhados 

com um dos pontos relevantes do movimento, ou seja, a “fidelidade às tradições culturais do 

país15”, do nordeste, do Recife, e até mesmo do Arraial do Bom Jesus. 

 

2.2.2 Campanha de Pé no Chão também se aprende a ler 

 

Os anos de 1960, na cidade de Natal, foram marcados por fortes climas de mudanças e 

esperança. Mudanças de um cenário político16, e esperança para um povo que sonhava, lutava 

e movimentava-se.  É nesse contexto, sócio-político e econômico, que a Campanha De Pé no 

Chão também se aprende a ler, tornava-se um dos exemplos mais formidáveis de educação 

popular. 

No dia 3 de outubro de 1960 foi eleito para prefeito de Natal, o senhor Djalma 

Maranhão. Ao assumir o mandato, o mesmo tratou de atender umas das principais 

reivindicações do povo, ou seja, a educação e a cultura.  Assim, “o desafio estava lançado. O 

Governo municipal ‘apanhara a luva’ e adotava, como seu, o reclamo popular de erradicar o 

analfabetismo em Natal” (GÓES, 1980, p. 28). Ressaltamos, nesse momento, que tais 

reivindicações foram constituídas durante a sua campanha eleitoral (janeiro à outubro). Góes 

(1980) destaca, 

 

Em 1960, em Natal, o discurso político muitas vezes nasce de baixo para 

cima, a partir das classes subalternas. Os quadros políticos que integravam a 

equipe de Djalma Maranhão (já aí apoiando para o Governo do Estado 

Aluízio-Walfredo), vão levar para os Comitês, que se fundam, 

principalmente, na periferia da cidade, a discussão nacional dos problemas 

brasileiros (o imperialismo, a dependência econômica, a SUDENE, o 

latifúndio, a oligarquia, o colonialismo cultural) e vão receber dos 

integrantes dos Comitês as lições das realidades das coisas (a falta de água, 

de escolas, de hospitais, de emprego, de transporte, de garantias, de direitos, 

etc.). Esses dois discursos se somam e, pouco a pouco, vão constituindo a 

plataforma política. (GÓES, 1980, p. 27). 

 

Com vistas, percebemos que a vitória de Djalma Maranhão, deve-se inegavelmente, ao 

envolvimento e a luta do povo. O conclamo das massas estavam envoltos aos direitos básicos 

                                                           
15 Descrito por Coelho (2002). 
16 Conquista do voto direto.  
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(saúde, educação, assistência e outros); desse modo, minimizar os déficits eram prioridades. 

Seguindo esse raciocínio, vale destacar que a situação educacional da época era drástica, 

assim conforme Góes (2001), o Censo dos anos de 1960 revelaram que dos 160.000 

habitantes, da cidade de Natal, 60.254 eram analfabetos (35.810 crianças e 24.444 adultos). 

Para além do alto índice de analfabetismo, um outro dado era alarmante, a insuficiência de 

escolas públicas. Germano (1981) sinaliza que neste período só haviam 10 instituições de 

ensino. Dado o exposto, quais os caminhos que foram criados para equacionar os altos índices 

de analfabetismo nesta localidade? 

 Diante de um déficit orçamentário deixado pela gestão anterior, o primeiro ponto de 

partida seria voltar ao povo.  Góes (1980, p. 28) destaca que durante a campanha eleitoral de 

Djalma Maranhão, o mesmo havia prometido que seu governo seria junto aos Comitês 

Nacionalistas17; com isto, os mesmos teriam a “oportunidade de voltar ao povo através de seu 

conduto natural”.   

Em visita ao bairro das Rocas, Moacyr Góes, Secretário da Educação, participou de 

uma discussão sobre a erradicação do analfabetismo.  

 

A discussão foi longa. Por mais de duas horas, ficamos em torno das mesmas 

questões: era preciso acabar com o analfabetismo – o povo queria, o prefeito 

também. Mas como acabar com o analfabetismo sem dinheiro para construir 

escolas? (GÓES, 1980, p. 28-29).   

 

Diante das complicações inertes neste tema, um dos moradores propusera uma saída, 

“se não tem dinheiro para fazer uma escola de alvenaria, faça uma escola de palha, mas faça a 

escola”. Tal solução apresentada pelo morador pareceu errônea, a princípio para Góes; 

contudo, este silenciou no momento e deixou fluir as opiniões adversas. O autor elucida que 

as sugestões advindas, surgiam uma atrás da outra: “Um galpão coberto de palha de coqueiro. 

[...] Não precisa fechar os lados, para não escurecer. [...] O chão pode ser de barro batido. [...] 

Faça nas Rocas de Cima. [...] Não precisa comprar terreno; constrói num terreno, nas dunas” 

(GÓES, 1980, p. 29). Ao término, a proposta foi aprovada pelo Comitê Nacionalista e levada 

ao prefeito. Ao receber tal notícia, o prefeito Djalma Maranhão não somente sancionou como 

também “passou a defender, ardosamente, a ideia” (GÓES, 2001, p. 30). Após uma semana, a 

                                                           
17 Conhecido como Comitês Populares ou Comitês de Rua. Estes eram constituídos “por uma diretoria com 13 

pessoas e um número ilimitado de membros. Ocorria, às vezes, o desmembramento de um Comitê em vários, se 

o número de membros se tomasse excessivo, impossibilitando o funcionamento satisfatório”.  (GÓES, 2001, p. 

30) 
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contar do dia da notícia, o então prefeito retornou ao bairro das Rocas juntamente com alguns 

funcionários da prefeitura para dar início as construções dos acampamentos escolares. 

No processo de construção dos acampamentos, ocorreu um certo imprevisto, os 

operários da prefeitura não sabiam fazer a “virada” e a “amarração” da palha, a qual serviria 

para a cobertura do acampamento. Diante disto, a imprevisão foi solucionada pelos 

pescadores da praia de Areia Preta, Mãe Luisa e do Canto do Mangue. Germano (1981) 

destaca a entrevista dada por Moacyr Góes a respeito deste fato,  

 

Ribamar começou a convocar os operários da Prefeitura para fazer o negócio 

(...). Na hora em que estava montada a estrutura de madeira, prá colocar a 

palha [na cobertura], os operários (...) não sabiam fazer a virada da palha. 

Isto porque a palha serve de cobertura ela é jogada sempre para um lado só, 

não é? Faz-se a virada da palha e organiza-se então a corrida d’água (...) Aí 

criou-se um impasse: os operários não sabiam fazer a virada da palha, não 

sabiam montar uma estrutura de teto de palha de coqueiro. Quer dizer, já 

representavam uma cultura urbana (...). Então mandamos chamar os 

pescadores da praia de Areia Preta, os pescadores que moravam em (...) Mãe 

Luisa (...) e no Canto do Mangue e que construíram suas casas de palhas. 

(GERMANO, 1981, p. 98) 

 

Diante dessa conjectura, podemos notar que para além da ideia da criação dos 

acampamentos escolares, os moradores vieram solucionar outros problemas. Em termos 

práticos, a organização e participação popular refletiam muito bem o anseio de mudança 

sócio-político, econômico e cultural dos moradores daquela região. Neste sentido, Góes 

(1980, p. 96) ilustra que “são os homens do mar que, de pé no chão, vêm construir as 

primeiras escolas de palha da Campanha”. 

A respeito da arquitetura dos acampamentos, Germano (1980, p. 125) elucida que 

eram simples e que os mesmos refletiam nas próprias condições habitacionais dos moradores 

pobres da cidade. “Um tal tipo de edificação que não só demandava um baixo consumo de 

mercadorias, como também significava, sobretudo, uma autêntica obra de cultura popular, 

usada pelos pescadores das praias nordestinas”. Os galpões que foram construídos na região 

eram rústicos; possuíam um tamanho de 30×8 metros e tinham como infraestrutura, a 

madeira, o chão batido, a palha de coqueiro. “Constavam, em geral, de quatro galpões, com 

quatro classes [...] e mais um galpão em forma de círculo, destinado à recreação, às reuniões 

do círculo de pais e professores, bem como à realização de sessões festivas”. (GERMANO, 

1981, p. 125, grifo nosso). 

Os círculos de pais e professores conceberam um dos mais importantes alicerces de 

sustentação da “Campanha”; melhor exemplificando, conseguiram reunir de forma 
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organizada, as reivindicações e os movimentos de luta da população dos bairros pobres. 

Contraditoriamente a proposta inicial, discussão sobre o ensino-aprendizagem das crianças e 

dos adolescentes, os círculos representaram um espaço de diálogos sobre as questões sociais 

da comunidade.  Nesse sentido, “os círculos além de serem instrumentos de politização, 

atuavam como agentes catalisadores dos problemas locais; ou seja, como lugar que se discutia 

problemas que atingiam a todos e reivindicava-se a respectiva solução” (GERMANO, 1981, 

p. 137). 

Ao retratar o grau de conscientização política que envolviam os sujeitos dos círculos, 

Góes (1980) expõe o seguinte depoimento: 

 

Começou a reunião. Aliás, muito concorrida. Sentados em toscos bancos, ao 

redor de uma mesa modesta, o Prefeito, o Secretário de Educação, o diretor 

de Ensino, o diretor do Acampamento, professoras e alguns integrantes do 

Grupo de Trabalho de Educação Popular.  Falou o Prefeito sobre o 

significado e as propostas de trabalho da Campanha. Em seguida, um 

professor começou a dissertar sobre a teoria da aprendizagem e a 

necessidade de os pais mandarem os filhos para a escola. O auditório ouvia, 

passivamente. A pobreza extrema pesava, visivelmente, sobre os ombros 

daqueles homens e mulheres. No discurso mudo, expresso através das suas 

presenças silenciosas, aqueles homens e mulheres falavam, eloquentemente, 

da miséria endêmica do Nordeste. As rugas mapeavam os rostos, as mãos 

calosas abandonadas no regaço, à espera de um trabalho regular, que para 

quase todos era uma ilusão; nos olhos, talvez a lembrança de retirantes de 

secas; e ali a única certeza era a incerteza do dia de amanhã.  Quando o 

professor terminou a sua arenga pedagógica, nós abrimos os debates, 

estimulando todos para que falassem. Um homem que estava sentado no 

fundo do galpão levantou-se e disse: – Doutor, o que nós precisamos é de 

água.  Pela assistência passou como que uma corrente elétrica. Os olhos 

quase mortos se abriram; às línguas se destravaram; os gestos se soltaram: a 

discussão se fez. A teoria da aprendizagem foi esquecida: ela não era a 

necessidade daquela comunidade. A escola se transformou no meio de uma 

reivindicação vital à comunidade: a água.  Aqueles homens e mulheres 

aproveitaram a presença catalisadora do Prefeito e exerceram o seu direito 

político de organização. (GÓES, 1980, p. 100). 

 

 

O depoimento descrito por Góes (1980) elucida claramente o atento da população para 

as questões de seu interesse, não que o ensino fosse desconsiderado, mas para além da 

erradicação do analfabetismo, proposta que veio culminar na “Campanha”, outras questões 

deveriam ser consideradas, a exemplo da água e consequentemente a luz, como destacou o 

autor no decorrer do texto. Percebemos nessa “Campanha” o despertar do povo para a 

mudança, para a solução dos problemas sociais. Pois, poderiam ter permanecido de braços 

cruzados, com os discursos mudos e até mesmo com os olhos direcionados para a ilusão, ou 
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ainda, na incerteza do amanhã; contudo, arregaçaram as mangas e foram para a luta, foram 

conquistar os seus direitos. Neste sentido, Góes (1980) explana, 

 

A Campanha passa de uma primitiva postura de “levar a verdade ao povo” 

para uma “troca de saberes com o povo”. Busca a desalienação da cultura. 

Visa a integração do homem brasileiro ao processo de libertação econômico-

social e político-cultural do povo. Propõe que o homem seja o sujeito da 

própria criação cultural e não apenas um receptor de expressões culturais. 

(GÓES, 1980, p. 134). 

 

A Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler representou de forma 

inegável, a união das massas em ação conjunta com a prefeitura. Destacamos, ainda, que até o 

“encerramento” da campanha, dado a partir do golpe de 1964, foram criados diversos 

acampamentos escolares, escolinhas, bibliotecas populares, ensino profissionalizante - através 

da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende Uma Profissão -, cartilha de alfabetização 

de adultos “Livro de leitura de pé no chão”, dentre outros. 

 

2.2.3 Campanha de Educação Popular (CEPLAR) 

 

Sob a égide do nacional-desenvolvimentismo, do populismo e da efervescência 

política de um grupo18 ligado à universidade, surge no estado da Paraíba, no ano de 1961, a 

Campanha de Educação Popular (CEPLAR).  

De acordo com Porto e Lage (1995) e Scocuglia (2000), no quinquênio (1961-1965), o 

governador Pedro Moreno Gondim estabeleceu como prioridades para seu plano de governo, 

os seguintes pontos: a valorização rural, o desenvolvimento dos municípios e a educação 

popular. Para tal alcance, visava-se a aplicação de 10 bilhões.  

Paralelamente a atuação do governo, estudantes universitários, “buscavam aproximar 

seus estudos da interferência prática na ‘realidade social a ser transformada’” (SCOCUGLIA, 

2001, p. 188). Segundo o autor, um grupo de estudantes buscou apoio do governo estadual 

para realizar atividades sociais (noções de higiene, sanitarismo e alfabetização de crianças e 

adultos) nos bairros pobres da capital paraibana. Ele explica que a soma dessas ações (sócio- 

assistencial dos estudantes e das propostas dos planos de governo) culminou no nascimento 

da CEPLAR. Destacamos ainda, nesse contexto, o apoio dado pela imprensa paraibana em 

                                                           
18  Grupo de estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFPB, alguns membros da JUC- 

Juventude Universitária Católica. 
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toda a sua trajetória. Nessa perspectiva, duas reportagens explanam o trajeto inicial do 

movimento, vejamos, 

 

A União: Dentro de mais alguns dias, estará sendo lançado, em João Pessoa, 

com apoio decidido de amplos setores da opinião pública paraibana, o 

Movimento de Cultura Popular, já lançado em Recife, com ótimos 

resultados. O grupo de interessados paraibanos, responsável pelo Movimento 

está em João Pessoa desde ontem vindo de Recife, onde se submeteu a 

estágio especial na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE). (PORTO e LAGE, 1995, p. 37) 

 

A reportagem traz, com entusiasmo, o lançamento (não datado) do Movimento na 

Paraíba. Contudo, convém destacar, duas referências, respeitáveis, para a consolidação da 

Ceplar no estado: o Movimento de Cultura Popular do Recife e a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Com vistas, ambos teriam como finalidade elevar 

os níveis educacionais e culturais das massas, através da educação popular, valorização 

cultural e de um “projeto de desenvolvimento regional representado pela SUDENE”. 

(SCOCUGLIA, 2000, p. 188) 

A segunda reportagem elucida sobre a concessão de bolsas de estudos para os jovens, 

com o intuito destes estudarem sobre a problemática da educação popular, observemos,  

 

Bolsas de estudo foram concedidas a jovens paraibanos para cursos 

intensivos na Sudene e no Movimento de Cultura Popular do Recife, (MCP) 

a fim de estudarem o problema da educação popular. A dois dentre eles, foi 

confiada a missão de organizarem, ao voltar, um movimento de educação 

popular, concretizado na CEPLAR, CAMPANHA DE EDUCAÇÃO 

POPULAR. (PORTO e LAGE, 1995, p. 37) 

 

Diante do exposto, Porto e Lage (1995) e Scocuglia (2000) afirmam que, após esses 

acontecimentos, uma equipe inicial foi formada para assumirem as atividades. Assim, a 

primeira tarefa destes integrantes foi a de implementar e institucionalizar a CEPLAR, para 

que esta pudesse vir a receber dotações externas, bem como, formular planos de intervenção 

em diversos âmbitos, a saber: político, social e educativo. 

De modo que o primeiro estatuto da CEPLAR, datado em 13 de Janeiro de 1962, foi 

instituído em duas vertentes: a primeira, a partir da estrutura organizacional; e a segunda, a 

partir das bases de funcionamento. A estrutura organizacional findou-se através de um 
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Conselho Deliberativo19 e uma Diretoria20, enquanto as bases de funcionamento respaldou-se 

a partir de quatro perspectivas, como delineou Porto e Lage (1995): em relação à equipe, em 

relação ao trabalho, em relação às instituições, e por último, em relação à sociedade.  

Segundo Porto e Lage (1995), a primeira diretoria da CEPLAR foi constituída por um 

Secretário Geral, José Lustosa; um Departamento de Formação da Cultura, sob a direção de 

Dorinha de Oliveira; um Departamento de Difusão da Cultura, gerida por Iveline Lucena; um 

Departamento de Documentação e Informação, sob responsabilidade de Lígia Macedo, e por 

fim, um Serviço de Administração, cuja responsável foi Rosilda Cartaxo. Ainda para as 

autoras, “esta foi a primeira estrutura organizacional da CEPLAR, que deveria estar 

subordinada a seu objetivo fundamental: contribuir para a formação de adultos conscientes 

que participassem do processo de mudanças no país.” (Ibidem, p. 39) 

Com relação as atividades da instituição, Porto e Lage (1995) destacam duas estruturas 

de apoio que secundaram a equipe nos seus trabalhos: o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento, sob a representação de Ronald de Queiroz Fernandes21; e a Igreja, na 

pessoa do Pe. Juarez Benicio. Um outro ponto delineado pelas autoras, consistem na 

participação de outras instituições, as quais vieram assegurar o funcionamento da CEPLAR, 

são elas: o Governo do Estado, sob a representação do governador Pedro Gondim; a 

Secretaria de Educação do Estado, sob a representação dos secretários Waldo Lima do Vale e 

Antônio Nominando Diniz; a Universidade Federal da Paraíba; e por último, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). 

A primeira atuação da CEPLAR foi na Povoação Índio Piragibe, popularmente 

conhecida como a Ilha do Bispo (situado às margens do Rio Sanhauá e de seus afluentes, e 

limitado aos bairros do Varadouro, Renascer, Alto do Mateus e do município de Bayeux). De 

acordo com Porto e Lage (1995), no ano de 1961, o bairro apresentava um contingente de 

7.000 habitantes, os quais viviam sob a marca da pobreza, do analfabetismo e dos inúmeros 

problemas relacionados a saúde. 

Com vista nas problemáticas do bairro, estudos foram realizados para solidificar em 

dados o que estava aparente. Assim, os trabalhos desenvolvidos por Marion Navarro, Denise 

de Gadê Negócio, ambas estagiárias remuneradas da Campanha, e Dulce Maria Brito 

Barbosa, demonstraram que 82% da população visitada era analfabeta e que a “situação da 

                                                           
19 Órgão máximo, representativo das entidades políticas e culturais da Capital. (PORTO e LAGE, 1995, p. 37) 
20 Compõem as instâncias dirigentes do Conselho Deliberativo. 
21 As autoras destacam que Ronald Fernandes foi o elo entre a CEPLAR e o governo estadual. 
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saúde era muito precária22”. Conforme Porto e Lage (1995), o relatório da pesquisadora 

Marion Navarro, apresentavam os seguintes dados: “75% da população estava atingida de 

tuberculose; 93% eram portadoras de vermes; 1/3 apenas das casas do bairro possuíam fossas, 

uma das causas de doenças infeto-parasitárias”. (Ibidem, p. 36). 

Diante dos dados apresentados nas pesquisas, dois projetos de ação vieram a intervir 

nos problemas detectados, vejamos,  

 

campanha de construção de fossas com solicitação de ajuda ao governo do 

Estado e ao Deneru23 [...] reivindicação junto à fábrica de cimento para 

utilização de filtros permitindo, se não acabar, ao menos diminuir os estragos 

causados pela poeira do cimento. (Ibidem, p. 36, grifos das autoras).  

 

Mediante o contexto descrito, é imprescindível destacarmos que sob a coordenação 

das lideranças locais e da orientação advinda da equipe da CEPLAR, a população participou 

ativamente dos dois projetos de ação; ora trabalhando, ora reivindicando.  

O relato de Marion Navarro, destacados pelas autoras, reforçam o que foi escrito 

anteriormente:  

O primeiro passo foi formar uma comissão para ir ao DENERu fazer apelo 

ao Diretor deste Departamento para ajudar a Povoação Índio Piragibe a dar 

início à campanha de fossas, obtendo dele, nesse mesmo dia, 50 conjuntos e 

3000 tijolos [...] combinamos trazer para a Ilha do Bispo [...] uma técnica do 

DENERu [...]pedindo-lhe a projeção de filmes referentes a questões 

sanitárias. Isto para todos os habitantes da Povoação Índio Piragibe." 

(PORTO e LAGE, 1995, p. 37) 

 

Esta assertiva mostra claramente a atuação do povo perante os problemas do bairro, 

contudo, convém destacar que vários obstáculos foram desencadeados neste processo, a 

exemplo dos atos burocráticas advindos das instituições governamentais. Porto e Lage (1995) 

elucidam que as atuações da população em conjunto com a equipe da CEPLAR trouxeram “o 

início dos núcleos de debate que passaram a ser uma das atividades mais importantes da 

Ceplar na Ilha do Bispo, garantindo a continuidade do trabalho iniciado que se prolongou 

durante meses”, por conseguinte destacam ainda que, “as dificuldades e limitações tinham seu 

aspecto positivo quando ajudavam a coesão do grupo” (PORTO e LAGE, 1995, p. 37, grifos 

das autoras). 

Além dos núcleos de debates, outras atividades foram desenvolvidas, tais como: as 

palestras, e as esquetes/paródias. Com relação as palestras, estas eram disseminadas 

semanalmente nos clubes, nas praças e nas escolas, mostrando a realidade dos sujeitos do 

                                                           
22 (PORTO e LAGE, 1995, p. 38) 
23 Departamento Nacional de Endemias Rurais. 



43 
 

bairro, bem como, os temas que interligavam a conjuntura política, social, econômica e 

cultural, a nível regional e nacional. Após a exposição destas, as quais eram realizadas por 

especialistas de diferentes áreas, seguia-se para os debates; assim, “despertavam grande 

interesse e criavam uma dinâmica de reflexão sobre a ação que se desenvolvia na área” 

(PORTO e LAGE, 1995, p. 37). Com relação as esquetes/paródias, criados e desenvolvidos 

pela equipe da CEPLAR e de parceiros, estas reproduziam o cotidiano do povo em seus 

múltiplos espaços (a exemplo da zona rural e urbana). Acerca dessas atividades, Scocuglia 

(2000) acrescenta que “os estudantes procuravam estabelecer um diálogo após as 

apresentações, que longe de ser espontâneo e aleatório, era guiado para os fins 

conscientizadores da Campanha”. (SCOCUGLIA, 2000, p. 190). 

Paralelamente as atividades que eram desenvolvidas, um outro trabalho veio marcar a 

dinâmica sociocultural, política e econômica do bairro, a “redinamização do Grupo Escolar 

Raul Machado”. Segundo as autoras, o governo estadual cedeu a CEPLAR, este Grupo.  

Ainda conforme as mesmas, o Grupo Escolar tinha a capacidade de 500 alunos, porém, estava 

funcionando com 70 matrículas e 41 presenças.  

 

A ação a nível do ensino primário procurou ser inovadora.  No projeto de 

redinamização do Grupo Raul Machado para o ensino de crianças, 

apresentado ao governo do Estado, propunha-se a elaboração de um 

programa de ensino baseado em centros de interesse ligados ao mundo 

lúdico e imaginário da criança e ao mundo social e de trabalho em que vivia. 

Propunha-se   também a aplicação de uma pedagogia e de métodos novos e a 

integração dos pais no processo educacional.  (PORTO e LAGE, 1995, p. 

39) 

 

Para atender as demandas dessa “redinamização” era necessária uma transformação 

rápida e inovadora; de tal modo, alguns pontos deveriam ser modificados: primeiro, os 

professores deveriam ser capazes de assumirem tarefas pedagógicas para além do que 

estavam habituados, ou seja, não deveriam estar moldados com o tipo de ensino vigente; 

segundo, o projeto teria que receber novos meios materiais e verbas (estimados em um milhão 

de cruzeiros).  Diante disto, Scocuglia (2000) destaca, 

 

Em pouco tempo, com o incentivo da distribuição de merenda escolar pelo 

governo, a frequência saltou dos habituais quarenta e dois para quatrocentos 

e setenta alunos.  No início de 1963, a CEPLAR já exibia ao público 

interessado a cartilha "Meu Livro" e, também, alguns trabalhos que 

mostravam o "entrosamento da escola primária com problemas da 

comunidade", como a instalação de fossas sanitárias, além dos 

encaminhamentos da resolução dos problemas da água, da poluição, da 

verminose." Paralelamente, vários pais de crianças matriculadas no "Raul 

Machado" se alfabetizavam à noite. (SCOCUGLIA, 2000, p. 190). 
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As mudanças ocorridas no âmbito educacional para as crianças do bairro, 

precisamente através do Grupo Escolar Raul Machado, representaram para a CEPLAR algo 

positivo, contudo, não atendia ao o objetivo da equipe inicial da Campanha, os quais 

relacionavam-se as questões educacionais (alfabetização) e política dos adultos, conforme 

frisaram Porto e Lage (1995) na seguinte fala: “contribuir à formação de adultos conscientes 

para participar do processo de mudanças do país.” (PORTO e LAGE, 1995, p. 37). As autoras 

ainda destacam o discurso de Alda Bezerra,  

 

Desde o início o objetivo da CEPLAR era também de alfabetizar adultos 

mas com uma orientação bem precisa: a de esclarecê-los sobre seus direitos 

e de com eles discutir sobre os grandes problemas da época. Na Ilha do 

Bispo, havia em cada sala de aula entre 15 e 20 adultos e adolescentes. Cerca 

de quatro salas de aula (PORTO e LAGE, 1995, p. 40) 

 

Perante os inúmeros questionamentos que circundavam a equipe do Departamento de 

Formação da Cultura sobre o ensino e a aprendizagem dos adultos, um novo método de 

ensino começou a ser pensado, haja vista que, não poderia se trabalhar o processo de 

conscientização política dos adultos diante do tipo de método do ensino vigente. 

Em setembro de 1962, o primeiro grupo a ser alfabetizado pelo Método Paulo Freire 

foi o “das domésticas”.  A opção por este grupo se deu a partir da preocupação dos dirigentes 

da Juventude Operária Católica (JOC), ao perceberem que as empregas domésticas não 

conseguiam ler as circulares do movimento. Logo, as empregadas foram “recrutadas segundo 

o seu interesse”, para a alfabetização em 40 horas. (PORTO e LAGE, 1995, p. 37). Sob este 

processo, as autoras destacam que 

 

Tendo Lígia Macedo como coordenadora (professora) do grupo, a 

experiência foi seguida e avaliada, diariamente, pela equipe. E, efetivamente, 

ao termo das 40 horas, as alfabetizandas conseguiam, embora ainda com 

dificuldade, decifrar o conteúdo de frases simples, escrever palavras e, com 

firmeza, seu nome. O desafio estava ganho. (PORTO e LAGE, 1995, p. 40) 

 

Ao perceberem o êxito que esta alfabetização trouxera para as empregadas domésticas, 

outros grupos vieram a ser formados, mesmo diante da inexistência de recursos. Porto e Lage 

(1995) destacam que cinco Núcleos de Alfabetização foram criados e implantados nos 

bairros: Ilha do Bispo, Varadouro e Torre.  
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Os cinco novos grupos de alfabetização começavam a funcionar enquanto a 

situação do primeiro, considerado como alfabetizado por volta de 40 horas, 

inquietava a equipe responsável. A aprendizagem parecia frágil e, ao seu ver, 

seria rapidamente perdida, se não houvesse uma etapa de consolidação. 

Porém, como consolidar dando continuidade à primeira etapa do Método? 

Com que conteúdo? De que forma?  (PORTO e LAGE, 1995, p. 40) 

 

Diante das preocupações sobre a aprendizagem dos alunos, a CEPLAR, lançou o livro 

“Força e Trabalho”, embora “simples, mas rico em conteúdo”, como frisou Porto e Lage 

(1995). Mesmo com todas as inquietudes advindas nesse processo, no ano de 1963 a 

Campanha multiplicou seus núcleos; sua multiplicação ocorreu nos bairros de Cruz das 

Armas, Róger e Santa Júlia, além dos outros três, mencionados anteriormente. Para além de 

alguns bairros da capital, a CEPLAR se estabeleceu em outras cidades, a exemplo de Santa 

Rita, Cabedelo, Bayeux, Sapé, Campina Grande (nova sede), dentre outras. Scocuglia (2000) 

destaca que no final de 1963 e início de 1964, a CEPLAR contava com 135 “círculos de 

cultura” e um total, aproximado, de 4.000 alfabetizandos.  

No ano de 1964, sob o advento do golpe civil-militar, a CEPLAR chega a seu fim. De 

acordo com Socuglia (2000) a CEPLAR, com sede em João Pessoa e Campina, foi 

invadida/extinta por autoridades do Exército e os documentos e os materiais foram retidos 

como “provas de subversão”.  

 

2. 3 Educação Popular: a ressignificação do conceito pós-ditadura militar 

 

Em meados dos anos de 1990, a Educação Popular (oriunda dos movimentos 

educativos) entra num processo de ressignificação/refundamentação24. Neste sentido, Gohn 

(2002) afirma que “a década de 90 foi um tempo de revisões para a educação popular (EP) na 

América Latina. Revisão de teorias, conceitos, metodologias, estratégias de ação, perfil de 

atuação dos educadores, material utilizado etc. Em suma: uma revisão paradigmática”. 

(GOHN, 2002, p. 1) Diante desta assertiva, quais foram os percursos realizados para se fazer a 

revisão paradigmática? 

De acordo com a autora três seminários foram realizados para discutir tal 

problemática; assim, no ano de 1988 ocorreu na Holanda o Congresso Internacional 

Americanistas sobre “Educação Popular na América Latina”. Neste seminário, reuniram-se 

representantes de ONGs da América Latina, centros de investigação e agências financeiras, 

                                                           
24 Paludo (2005) utiliza tais termos no texto “Educação Popular- Dialogando com redes latino-americanas (2000-

2003). 
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onde se pode realizar um balanço das experiências já concretizadas. Diante dos resultados 

obtidos com este balanço, foi possível constatarem a necessidade de mudanças, bem como, a 

“importância da EP como espaço educativo da sociedade civil, sua presença como 

instrumento de organização, formação e consciência social junto a inúmeros movimentos 

populares que lutaram pela transformação dos regimes autoritários”. (GOHN, 2002, p. 1). 

No ano de 1990 foi realizado, na Bolívia, o segundo seminário do mesmo grupo. A 

respeito deste seminário, a autora destaca que o mesmo incidiu para uma “avaliação crítica da 

trajetória da EP” e para a identificação dos problemas que seriam encarados. (GOHN, 2002, 

p. 1). 

Paralelamente a descrição desta autora, Gadotti e Torres (1994) trazem no texto 

“Educación popular en América Latina: crítica y perspectivas” as conclusões realizadas no 

Seminário Taller sobre Educación Popular em América Latina y el Caribe, realizado em La 

Paz, no ano de 1990. 

Durante a realização deste seminário, fora perceptível para vários escritores25, uma 

crise no discurso e na prática da Educação Popular. Assim, perceberam que tal crise, estava 

expressa pela insuficiência nos discursos para “hablar y dar cuenta de la acción y, por outro, 

em los problemas que afectan a las próprias prácticas y su especificidade em el nuevo 

contexto social y político de la región”. Os autores ainda enfatizaram que o contexto foi 

descrito tão somente a partir das premissas do marxismo, os quais, respaldavam-se nas 

estruturas de poder econômico e político, descuidando-se pois, da “la comprensión de la 

naturaliza simbólica de las practicas educativas, su especificidade pedagógica y las 

características de los escenarios y processos cotidianos em los cuales éstas transcurrían”. 

(GADOTTI e TORRES, 1994, p. 319-320). 

Diante dessas constatações, o texto transcorreu em oito pontos:  o primeiro, a 

Educação Popular e a construção de um novo; o segundo, questões metodológicas da 

Educação Popular; o terceiro, a transformação dos saberes e do problema da autonomia; o 

quarto, a cultura e a Educação Popular; o quinto, Estado, poder e educação Popular; o sexto, 

Educação Popular e escola pública; o sétimo, gênero e Educação Popular; e por fim, a 

formação dos educadores. 

Ao retratarem sobre a Educação Popular e a construção de um novo discurso, os 

autores ressaltam sobre uma visão reducionista, a princípio, por parte de alguns discursos 

apontados no seminário, sobretudo quando analisaram a realidade da década de 80. Assim, 

                                                           
25 Marco Raul Mejía, Moacir Gadotti, Sergio Gallardo, Pedro Queiroz, dentre outros. 
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“El análisis fue desde uma optica fundamentalmente economicista y, generalmente, fundado 

em uma visión simple y reducionista del marxismo” (GADOTTI e TORRES, 1994, p. 320). 

Ainda conforme os mesmos, os escritores ao assumirem tal paradigma, trouxeram fortes 

implicações para as práticas e para as reflexões no âmbito da Educação Popular. 

Ainda neste tópico, os autores sinalizam que, “es importante acercar las discusiones de 

la educación popular a las reflexiones que se realizan em otros campos y esferas del saber. En 

este tipo de diálogo la educación popular pueden enriquecer la interpretación de sus 

practicas”. Neste sentido, destacam-se alguns pontos: o primeiro, ao resgate e valorização do 

cotidiano como dimensão política; o segundo, ao resgate das lógicas socioculturais sobre a 

lógica econômica; o terceiro, a contraposição da ética ao modelo neoliberal; e por fim, ao 

resgate e revalorização da concepção pedagógica da educação popular. (GADOTTI e 

TORRES, 1994, p. 324). 

No segundo tópico, Gadotti e Torres (1994) enfatizam sobre os discursos 

metodológicos recorrentes na Educação Popular, desse modo, explicitam que com frequência 

dialogam sobre questões metodológicas reduzindo-as a aspectos que consistem nas técnicas, 

nos jogos de simulação e nas dinâmicas grupais que ocupam o projeto da Educação Popular. 

Com vistas, os mesmos afirmam que, “el caráter participativo de um proyecto no se define por 

el uso de uma u outra técnica sino que por la organización y concepción global del processo 

educativo”. (GADOTTI e TORRES, 1994, p. 324). 

 

Frente a este tipo de problemas el educador “participativo” com frecuencia 

niega su própria participación em el processo educativo por temor a invadir 

o transmitir um saber ajeno al de los grupos. No oferece sus respusetas y 

conocimientos a las perguntas y búsquedas que se plantea um grupo y reduce 

su actuar al manejo técnico o metodológico de uma reunión. (GADOTTI e 

TORRES, 1994, p. 324). 

 

No que tange à transformação dos saberes e do problema da autonomia, os autores 

apontam que as discussões permearam sobre a ideia de que a transferência implicava uma 

relação mútua e que os processos afetavam tanto os educandos como os educadores. Assim, 

“la transferência, entonces, es um concepto que se inserta en uma perspectiva que considera 

los proyectos como un espacio en el cual se expresan interprteciones e identidades culturales 

diferentes”. (GADOTTI e TORRES, 1994, p. 326). Contudo, verificou-se que os educadores 

definiam os procedimentos, no qual transmitiam conhecimentos, orientações valorativas e 

recursos frente aos participantes, porém, não contavam com uma estratégia e metodologia 

para recuperar e sistematizar os aprendizados e conhecimentos que adquiriam através das 
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experiências práticas. Neste sentido, a “la consecuencia es que no existe uma reflexion 

apropriada a las categorias y lengauje de los educadores sobre su práctica, négandose ahí la 

posibilidad de deserrolar su propia especialidade y especificidade em el trabajo educativo”. 

(GADOTTI e TORRES, 1994, p. 326). 

No quarto tópico, os autores elucidam que durante o seminário, buscaram uma 

definição “operacional do conceito” de cultura, haja vista que, no sentido geral, este termo é 

entendido como um “modo de vida”. Assim, a visão que outorgaram acerca da cultura, pode 

ser vista na seguinte afirmação: “se entedie por cultura la producción y transmisión de los 

sentidos que um grupo construye para orientar su acción em la sociedade. Es la dimension 

simbólica a través de la cual los grupos construyen sus identidades”. (GADOTTI e TORRES, 

1994, p. 328). 

No quinto tópico, Gadotti e Torres (1994) enfatizam que “la transformación de las 

estructuras de dominación há sido central de la educación popular”. Neste sentido, a 

dominação tem sido analisada não só como um problema econômico, mas como um problema 

cultural. Ainda nesse ensejo, assinalam que a educação popular tem tentado transformar as 

estruturas simbólicas que produzem/reproduzem o processo de dominação nas práticas 

cotidianas dos sujeitos, contribuindo assim, para uma criação de uma nova cultura política 

para orientar as ações das organizações. Assim, “esta nueva cultura polpitica tiene como 

centro el reconocimiento de la diversidade y la construción de alternativas de acción desde los 

horizontes culturales propios de cada actor social” (Ibidem, p. 330). Ademais, salientam que o 

Estado é a instância mediadora entre a sociedade civil e a sociedade política. Desse modo, “el 

Estado no se lee como um mero instrumento de dominación de uma clase por outra ni 

tampoco su transformación implica la tomada por “asalto” del mismo”. (GADOTTI e 

TORRES, 1994, p. 330). 

No sexto tópico, os autores descrevem sobre a educação popular e a escola pública. 

Neste interim, afirmam que “la escuela tiene un lugar especifico en el campo cultural que 

consiste em democratizar la cultura, el acceso al conocimiento y a la ciência”. Esta afirmação 

transcorre a seguinte ideia, conforme os autores: esta função ao ser descumprida de um modo 

igual, reproduz nas suas relações de saber, as relações de poder na sociedade. GADOTTI e 

TORRES, 1994, p. 331). 

 

La educación popular no reemplaza el trabajao de la escuela pero sí puede 

contribuir al mejoramiento de su calidad al oferecer una práctica de acción 

vinculada a la comunidade y a los contextos culturales de los grupos 

populares. (GADOTTI e TORRES, 1994, p. 331). 
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Neste viés, a educação popular não apresenta um trabalho dentro da escola, mas um 

“contribuinte” para o melhoramento de sua qualidade, sobretudo, quando esta oferece uma 

prática de ação vinculada à comunidade e aos contextos culturais dos grupos populares. 

No sétimo tópico, segundo os autores, a afirmação parece ter sido um pouco 

“descuidada”, quando esta concerne as questões que envolvem a mulher. Assim, os mesmos 

descrevem que tal visão é errônea, tanto no entendimento das questões teóricas, como na 

pratica. 

No resuelve planificadamente la posición subordinada de las mujeres, ni 

responde sistematicamente a las necessidades, aspiraciones y conflitos a 

nível familiar (sexual, trabajo doméstico, participación em la decisión y 

elaboración del proyecto familiar), a nível del trabajo (acceso al mercado 

laboral restringido, ocupaciones más precarias y menos valoradas) de la 

educación, de las instituiciones por ejemplo. (GADOTTI e TORRES, 1994, 

p. 334). 

 

Por fim, segundo os autores, as conclusões percebidas no seminário reforçam o tema 

que já havia perpassado em seminários anteriores, assim, apontam a necessidade de “assumir 

os problemas na formação dos educadores”. Neste sentido, os mesmos ressaltam que é 

necessário reconhecer a diversidade de agentes que intervém como educadores, no âmbito da 

Educação Popular. Ademais, assinalam que os profissionais e técnicos que promovem estas 

experiências, sejam no âmbito institucional que atuam, e até mesmo educadores que se 

encontram nas organizações sociais, ambos possuem problemas comuns de trabalho, porém, é 

necessário reconhecer as especificidades e especialidades de cada uma das ações que 

realizam. 

Com vista nas problematizações apontadas neste seminário, e retomando sobre os 

percursos para se fazer a revisão pragmática, Gohn (2002) relata, brevemente, sobre o terceiro 

seminário de Educação Popular, o qual ocorreu no ano de 1995 em Santiago do Chile. 

Conforme a autora, este seminário realizou um “balanço das alterações em curso, fruto das 

diretrizes estabelecidas nos seminários anteriores”. Assim, ao final do seminário, os 

participantes concluíram que diante dos temas que foram tratados26, alguns conceitos chaves 

da educação popular precisariam ser redefinidos, a saber: “participação, a relação horizontal 

entre educador/educando, a relação comunicativa e pedagógica etc.” (GOHN, 2002, p. 53) 

A respeito destes seminários, a autora discorre que ao analisa-los pôde concluir que 

houve uma mudança no redirecionamento dos objetivos da educação popular, quanto as suas 

                                                           
26 “Qualidade do processo educativo, a relação pedagógica e a relação com o Estado”. (GOHN, 2002, p. 53). 
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ações, ou seja, antes a EP estava centrada a um contexto geral, tanto político quanto social, 

agora, direcionava-se aos sujeitos “em si, para sua cultura e suas representações”. (GOHN, 

2002, p. 53) 

O que se percebe, tanto nas descrições de Gohn (2002) quanto na de Gadotti e Torres 

(1994) é uma crise dentro do contexto da Educação Popular; o qual foi sendo, ou tentando ser, 

solucionado a partir dos diálogos que transcorreram durante a realização dos seminários. 

Desse modo, convém destacar que 

 

a grande utopia da educação popular dos anos de 1960 visava à conquista do 

Estado e a mudança radical da política econômica e social. E hoje, o que se 

assiste é a educação popular dispersando-se em milhares de pequenas 

experiências, perdendo aquela grande unidade teórica (GADOTTI, 2000, 

apud MACHADO, 2009, p. 95).  

 

Tomando por base esta assertiva, é imprescindível destacarmos que mesmo diante das 

problemáticas que transcendem a Educação Popular, a mesma ainda se estabelece no seu 

ideário, ou seja, a de “gerar sujeitos críticos27”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ver: Gohn (2002) 
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CAPÍTULO 3 

 

A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL: um debate sobre a área da Educação 

 

 

3.1 O Surgimento da Pós-graduação Stricto Sensu no Brasil: breves apontamentos 

acerca da área da Educação 

 

Percorrendo as origens da pós-graduação brasileira descobrimos que “os primeiros 

passos da pós-graduação no Brasil foram dados no início da década de 1930, na proposta do 

Estatuto das Universidades Brasileiras, onde Francisco Campos propunha a implantação de 

uma pós-graduação nos moldes europeus”. (SANTOS, 2003, p. 628). Diante do exposto, 

convém destacar alguns pontos: primeiro, a pós-graduação brasileira proposta por Francisco 

Campos inspirava-se nos moldes do ensino superior dos países da Europa; segundo, o termo 

“pós-graduação” não consta no Decreto de nº 19.851 de 11 de Abril de 1931, embora nele 

contenha a realização de cursos que vão além dos normais28, conforme os artigos abaixo: 

 

Art. 35. Nos institutos de ensino profissional superior serão realizados os 

seguintes cursos: 

a) cursos normais, nos quais será executado, pelo professor catedrático, o 

programa oficial da disciplina;  

 b) cursos equiparados, que serão realizados pelos docentes livres, de acordo 

com o programa aprovado pelo conselho técnico-administrativo de cada 

instituto, e que terão os efeitos legais dos cursos anteriores;  

 c) cursos de aperfeiçoamento que se destinam a ampliar conhecimentos de 

qualquer disciplina ou de determinados domínios da mesma;  

 d) cursos de especialização, destinados a aprofundar, em ensino intensivo e 

sistematizado, os conhecimentos necessários a finalidades profissionais ou 

cientificas;  

 e) cursos livres, que obedecerão a programa previamente aprovado pelo 

conselho técnico-administrativo do instituto onde devam ser realizados, e 

que versarão assumptos de interesse geral ou relacionados com qualquer das 

disciplinas ensinadas no mesmo instituto; 

  f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em benefício 

coletivo, a atividade técnica e científica dos institutos universitários. 

[...] 

Art. 39. Os cursos de aperfeiçoamento e de especialização poderão ser 

organizados e realizados pelo professor catedrático, ou pelo docentes livres, 

cabendo ao conselho técnico-administrativo autorizar esses cursos, aprovar 

os respectivos programas e expedir instruções relativas a seu funcionamento. 

                          [...] 

                                                           
28 Termo utilizado para designar os cursos de graduação. 
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Art. 90. Além dos diplomas e certificados referidos nos artigos e parágrafos 

anteriores, os institutos universitários de que trata o art. 5º, item I, expedirão 

diplomas de doutor quando, após a conclusão dos cursos normais, técnicos 

ou científicos, e atendidas outras exigências regulamentares dos respectivos 

Institutos, o candidato defender uma tese de sua autoria.    

§ 1º A tese de que trata este artigo, para que seja aceita pelo respectivo 

instituto, deverá constituir publicação de real valor sobre assunto de natureza 

técnica ou puramente científica.            

 § 2º A defesa de tese será feita perante uma comissão examinadora, cujos 

membros deverão possuir conhecimentos especializados da matéria.   

(BRASIL, 1931) 

 

Com base no exposto, percebemos que a “pós-graduação”, como se apresenta 

atualmente, aparece em meio a outras denominações e outros modelos, tais como: 

especialização, aperfeiçoamento e doutorado. A respeito do curso de doutorado, a lei discorre, 

claramente, que só expediria o título de doutor após a conclusão de cursos normais 

(graduação), técnicos ou científico, bem como, a elaboração de uma tese.   

 

O doutoramento obtido mediante simples defesa de tese sempre existiu no 

ensino superior brasileiro. Mas a ideia de cursos de doutorado surge, pela 

primeira vez, com a Reforma Francisco Campos, em 1931. O Estatuto das 

Universidades Brasileiras (Decreto nº 19.851, de 11 abril de 1931) previa o 

doutoramento de tipo europeu, com defesa de tese, “atendidas outras 

exigências regulamentares dos respectivos institutos”. Por sua vez, o Decreto 

nº 19.852, também de 11 de abril de 1931, que dispunha sobre a organização 

da Universidade do Rio de Janeiro, criava cursos regulares de doutorado no 

campo do direito e das ciências exatas e naturais. Tais cursos constituíam, de 

fato, uma pós-graduação, que hoje denominamos stricto sensu. (SUCUPIRA, 

1977 apud ALMEIDA e BORGES, 2007, p. 326). 

 

 

De acordo com Santos (2003), o termo “pós-graduação” aparece pela primeira vez na 

década de 1940, através do Artigo de nº 71 do Estatuto da Universidade do Brasil. Este artigo 

encontra-se no Decreto nº 21. 321 de 18 de Junho de 1946, o qual discorre sobre os cursos 

universitários, vejamos: “Art. 71. Os cursos universitários serão os seguintes: a) cursos de 

formação; b) cursos de aperfeiçoamento; c) cursos de especialização; d) cursos de extensão; e) 

cursos de pós-graduação; f) cursos de doutorado”. (BRASIL, 1946, p. 1).  

Convém destacarmos nesta lei, que não há uma classificação (níveis) para os cursos de 

pós-graduação, como as que denominamos atualmente29. Além da aparição do termo neste 

artigo, encontramos também no artigo 76, observemos: “Art. 76. Os cursos de pós-graduação, 

destinados aos diplomados, terão por fim especial a formação sistemática de especialização 

profissional, de acordo com o que for estabelecido pelo regimento. ” (BRASIL, 1946, p. 1). 

                                                           
29 Veremos sobre a instituição da classificação a partir dos anos 1960. 
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Compreendemos com este artigo que os cursos de pós-graduação serão destinados, tão 

somente, para aqueles que já detêm o diploma dos cursos universitários.  

Diante da ilustração dos diversos artigos citados, a partir dos Decretos dos anos de 

1931 e de 1946, notamos a ausência de um aprofundamento sobre o que de fato constituiria o 

ensino de pós-graduação. De tal modo, as experiências advindas com esse tipo de estudo 

pouco impactaram o ensino superior brasileiro (Balbachevsky, 2005). A respeito deste 

período, ou seja, o que antecede os anos 1950, Almeida e Borges (2007) destacam que 

 

algumas instituições de ensino superior e instituições e/ou associações 

científicas já desempenhavam um papel importante para o desenvolvimento 

das ciências e da tecnologia no país, como: Instituto de Manguinhos (atual 

Fundação Oswaldo Cruz), Observatório Nacional, Instituto Butantã, 

Academia Brasileira de Ciências, Clube de Engenharia11, Centro Brasileiro 

de Pesquisas em Física (CBPF), Instituto Nacional de Tecnologia (INT), 

Instituto de Pesquisa e Tecnologia (IPT), dentre outros. (ALMEIDA e 

BORGES, 2007, p. 327).  

 

Segundo Santos (2003, p. 628) na década de 1950, a pós-graduação começa a firmar 

acordos com os Estados Unidos, os quais “implicaram uma série de convênios entre escolas e 

universidades norte americanas e brasileiras por meio de intercâmbio de estudantes, 

pesquisadores e professores”. Destacamos, nesse contexto, a criação das agências de fomento: 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), criada em 1951 a 

partir do Decreto de nº 29.741, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), instituído pela Lei de nº 1.310, no mesmo ano.  

Ainda de acordo com este autor, “o grande impulso” para os cursos de pós-graduação, 

poderá ser vistos em meados da década de 1960; a respeito disso, informa que 

 

Já no início da década houve uma iniciativa importante na Universidade do 

Brasil na área de Ciências Físicas e Biológicas (seguindo o modelo das 

graduate schools norteamericanas), resultado de um convênio com a 

Fundação Ford, e outra na mesma universidade, na área de Engenharia, com 

a criação da Comissão Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação em 

Engenharia (COPPE). (SANTOS, 2003, p. 628). 

 

Para além dessa iniciativa, esta década propiciou também a criação de outros cursos, a 

saber: o mestrado na Universidade de Brasília (na área de Matemática), o mestrado e o 

doutorado na Escola Superior de Agricultura de Viçosa (Universidade Federal Rural do Rio 
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de Janeiro), e o curso de doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, dentre outros 

(Santos, 2003).  

De acordo com Santos e Azevedo (2009), na década de 1960, o país apresentava um 

total de 38 cursos de pós-graduação. Diante disto, destacamos que perante a ausência de uma 

definição clara, tanto da finalidade, quanto dos objetivos dos cursos é que vemos surgir no 

ano de 1965, o Parecer 977, conhecido como Parecer Sucupira. Desse modo, aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE) e tendo como relator Newton Sucupira, este parecer 

regulamentou e institucionalizou as pós-graduações no país. “Segundo Newton Sucupira, o 

modelo de pós-graduação a ser implantado era adequado à nova concepção de universidade, 

oriundo dos países mais desenvolvidos”. (SANTOS, 2003, p. 629).  Sob este prisma é que 

observamos, pela primeira vez, a pós-graduação sendo estabelecida a partir de dois níveis 

(mestrado e doutorado).  

A respeito do período em tela, Saviani (2003) elucida em seu texto sobre o surgimento 

das primeiras pós-graduações em Educação, a saber: a Pós-Graduação em Educação da PUC - 

Rio de Janeiro, no ano de 1965, e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Educacional 

da PUC - São Paulo, no ano de 1969. Dado o exposto, ressaltamos que ambos emergiram no 

contexto da aprovação do Parecer Sucupira.  

No decorrer da década de 1970, registramos que algumas medidas foram tomadas para 

melhorar o funcionamento dos cursos de pós-graduação. Assim, foi instituído no ano de 1970, 

o Programa Intensivo de Pós-graduação, sob o Decreto de nº 67.348; no ano de 1973, a 

criação de “um grupo de trabalho com a tarefa de propor medidas iniciais para a definição da 

pós-graduação”; no ano de 1974, criado o Conselho Nacional de Pós-Graduação, a partir do 

Ministério da Educação e sob o Decreto de nº 73.411; e, por fim, a formulação do I Plano 

Nacional de Pós-Graduação (PNPG) para o período de 1975-1979. (AZEVEDO e SILVA, 

2009, p. 537). Ademais, tivemos nas décadas subsequentes, do século XX, o II PNPG (1982-

1985), e o III PNPG (1986-1989), e no início do século XXI, o IV PNPG e o V PNPG (2005-

2010). Antes de adentrarmos nas exibições dos Planos, destacaremos o quão valioso foi este 

período para a pós-graduação em Educação no país. Assim, elucidaremos a partir do quadro 

abaixo. 
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QUADRO 02: Surgimento da Pós-Graduação em Educação nos anos de 197030 

Ano UF Programa/Universidade Nível 

1971 

SP Universidade de São Paulo Mestrado 

RJ Universidade Federal Fluminense Mestrado 

SP Filosofia da Educação/ PUC- São Paulo Mestrado 

RJ 
Instituto de Estudos Avançados em Educação-  

IESAE 
Mestrado 

1972 

MG Universidade Federal de Minas Gerais Mestrado 

BA Universidade Federal da Bahia Mestrado 

RJ Universidade Federal do Rio de Janeiro Mestrado 

RS Universidade Federal do Rio Grande do Sul Mestrado 

RS Universidade Metodista de Piracicaba Mestrado 

RS PUC- Rio Grande do Sul Mestrado 

1973 SP Ensino de Ciências da USP Mestrado 

1974 GO Universidade de Brasília Mestrado 

1975 
SP 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação/UNICAMP 
Mestrado 

SP Programa de Supervisão e Currículo da PUC-SP Mestrado 

1976 

SP Universidade Federal de São Carlos Mestrado 

PR Universidade Federal do Paraná Mestrado 

RJ PUC-Rio de Janeiro Doutorado 

RS Universidade Federal do Rio Grande do Sul Doutorado 

1977 

CE Universidade Federal do Ceará Mestrado 

PB Universidade Federal da Paraíba Mestrado 

SP Filosofia da Educação/ PUC- São Paulo Doutorado 

1978 

RN Universidade Federal do Rio Grande do Norte Mestrado 

PE Universidade de Pernambuco Mestrado 

ES Universidade Federal do Espírito Santo Mestrado 

SP Universidade de São Paulo- USP Mestrado 

SP Universidade de São Paulo Doutorado 

1979 RJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro Mestrado 

                                                           
30 O quadro apresenta Programa/Universidade pelo fato de Saviani (2000) ora o utilizar os nomes dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação, ora utilizar somente o nome da Universidade.  
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SP Programa de Distúrbios da Comunicação/ PUC-SP Mestrado 

Fonte: Quadro elaborado pela referida autora a partir do estudo de Saviani (2000, p. 6-7). 

 

Os dados organizados no Quadro- 02 nos revelam que a década de 1970 foi bastante 

fecunda, no que tange a implantação e consolidação dos cursos de mestrado e doutorado em 

Educação no Brasil. Além disso, pudemos constatar que o surgimento de alguns programas só 

ocorreu em determinadas localidades do país, tais como: Centro-Oeste, Nordeste, Sul e 

Sudeste; ficando de fora a região Norte.  

A respeito da fundação e consolidação dos programas, Saviani (2000, p. 7) destaca que 

a implantação se completou em 1976, período este em que se iniciou o curso de doutorado; 

acerca da consolidação, destaca o início da década de 1980  

 

quando se reduz o ritmo de abertura de novos programas. De fato, durante 

cinco anos (entre 1979 e 1984) não surgem novos mestrados. E quanto ao 

doutorado, o lapso de tempo é ainda maior, não havendo a ocorrência de 

novos programas ao longo de sete anos (entre 1982 e 1989). (SAVIANI, 

2000, p. 7) 

 

Destacamos ainda que as retomadas dos cursos, em nível de doutorado, ocorreram em 

1989 e se expandiram nos anos de 1990. Vale elucidar que embora houvesse um surgimento 

acelerado dos programas, alguns foram extintos após a sua criação, como aconteceu com “as 

Faculdades do Sagrado Coração de Bauru, hoje Universidade do Sagrado Coração e com o 

Instituto Superior de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de 

Janeiro (IESAE-FGV)”. (SAVIANI, 2000, p. 8) 

Retomando os escritos acerca dos PNPG’s, aferimos que a partir da expressão das 

primeiras atividades do Conselho Nacional de Pós-graduação e após sua instituição, pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do Decreto de nº 73.411 de 4 de janeiro de 

1974, o Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG (1975-1977) apresentou o “conjunto de 

atividades desenvolvidas nas instituições de ensino superior e nas instituições de pesquisa em 

nível de pós-graduação”. (BRASIL, 1974) A respeito da pós-graduação, os principais 

destaques dessa política estavam envoltos a “capacitação dos docentes das universidades; 

integração da pós-graduação ao sistema universitário; valorização das ciências básicas e a 

necessidade de se evitar disparidades regionais”. (HOSTINS, 2006, p. 137). Além disso, este 

plano teve como objetivo fundamental “transformar as universidades em verdadeiros centros 

de atividades criativas permanentes”, e como diretrizes, os seguintes pontos:  

 



57 
 

1ª – institucionalizar o sistema, consolidando-o como atividade regular no 

âmbito das universidades e garantindo-lhe um financiamento estável; 

2ª – elevar os seus atuais padrões de desempenho e racionalizar a utilização 

dos recursos, aumentando o rendimento e a produtividade dos processos de 

trabalho, assegurando a melhor qualidade possível dos cursos; 

3ª – planejar sua expansão em direção a uma estrutura mais equilibrada entre 

as áreas de trabalho educacional e científico e entre as regiões do País, 

minimizando a pressão atualmente suportada por esta parte do sistema 

universitário, aumentando a eficácia dos investimentos, e ampliando o 

patrimônio cultural e científico. (BRASIL, 1974,126). 

 

 

Destacamos que as diretrizes, ora apresentadas, nortearam as ações das instituições 

que estavam designadas em executar a política das pós-graduações; assim, tinham um prazo 

de cinco anos para implementarem suas ações/estratégias. Com vistas, deveriam levar em 

“consideração a participação das próprias instituições, as quais procurarão adequar estas 

diretrizes às suas dificuldades e circunstâncias específicas.” (BRASIL, 1974, p. 126).  

Com relação ao II PNPG (1982-1985), o mesmo foi aprovado em 16 de novembro de 

1982 sob o Decreto nº 87.814, fixando assim, os objetivos, as prioridades e as diretrizes “que 

consubstanciam a política do Ministério da Educação e Cultura para a área de pós-

graduação”. (BRASIL, 1982, p. 177). O objetivo central estava direcionado a formação de 

recursos humanos qualificados para as atividades docentes, de pesquisas e técnicas, os quais 

dirigiam-se ao atendimento das demandas no âmbito dos setores público e privado. É 

imprescindível destacar que para a realização deste objetivo, fazia-se necessário tomar 

medidas que superassem os efeitos negativos da heterogeneidade regional e institucional, 

como bem destacou Santos e Azevedo (2009).  

 

O II PNPG continuava expressando preocupação com os desníveis entre 

regiões e instituições, decorrentes da heterogeneidade da realidade brasileira. 

É interessante notar que, em período de recursos escassos, o plano tenha 

dado ênfase à qualidade do ensino superior e da pós-graduação. Além do 

que, buscou adequar este último às necessidades do país em termos de 

produção de ciência e tecnologia, reafirmando, de modo bastante evidente, 

“sua vinculação com o setor produtivo31” (SANTOS E AZEVEDO, 2009, p. 

538) 

 

 

A respeito das diretrizes, Hostin (2006, p. 139) assinala que “recai na qualidade do 

ensino superior e, mais especificamente, da pós-graduação, sendo necessários, para isso, a 

institucionalização e o aperfeiçoamento da avaliação que já existia”; além desse apontamento, 

                                                           
31 Citado por Ramalho & Madeira, 2005, p. 73. 
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a autora acrescenta que “esse Plano tem como meta principal o apoio aos programas em sua 

infraestrutura, de modo a assegurar-lhes estabilidade e autonomia financeira”.  

No triênio (1986-1989) foi executado o III - PNPG, articulado ao III Plano Nacional 

de Desenvolvimento (PND). Este Plano foi formulado a partir das constatações “de que os 

objetivos centrais do I e do II PNPG, isto é, a consolidação e o fortalecimento qualitativo, não 

foram plenamente alcançados”. (FERREIRA, 1999 apud SANTOS E AZEVEDO, 2009, p. 

538). Assim, o III PNPG estabeleceu como objetivos gerais, os seguintes pontos:  

 

1. consolidação e melhoria do desempenho dos cursos de pós-graduação; 2. 

institucionalização da pesquisa nas universidades, para assegurar o 

funcionamento da pós-graduação; 3. integração da pós-graduação no sistema 

de Ciência e Tecnologia, inclusive com o setor produtivo. (BRASIL, 1986, 

p. 195).  

 

Em função desses objetivos, da situação em que se encontrava a pós-graduação, bem 

como das premissas assumidas neste Plano, as diretrizes foram estabelecidas, da seguinte 

forma: 

 

5.1. Estimular e apoiar as atividades de investigação científica e tecnológica, 

que devem transcender o processo de capacitação de pessoal de alto 

nível e se constituir em condição necessária para a realização da pós-

graduação. Esta é parte essencial do Sistema de Ciência e Tecnologia, que 

garante a pesquisa básica como suporte para o desenvolvimento tecnológico. 

 5.2. Consolidar as instituições universitárias enquanto ambientes 

privilegiados de ensino e de geração de conhecimentos e promover a 

institucionalização da pesquisa e da pós-graduação por meio do destaque de 

verbas orçamentárias específicas.  

5.3. Consolidar a pós-graduação, ao garantir sua qualidade e assegurar o seu 

papel como instrumento de desenvolvimento científico, tecnológico, 

social, econômico e cultural.  
5.4. Assegurar os recursos para manutenção da infraestrutura do sistema e 

manter o financiamento a projetos específico de ensino e pesquisa, através 

das agências de fomento, utilizando procedimento de julgamento pelos 

pares, com base em critérios de mérito.  

5.5. Garantir a participação da comunidade científica, em todos os níveis, 

processos e instituições envolvidas na definição de políticas, na 

coordenação, no planejamento e na execução das atividades de pós-

graduação.  

5.6. Ensejar e estimular a diversidade de concepções e organizações 

evitando práticas uniformizadoras entre regiões, instituições e áreas do 

conhecimento.  
5.7. Assegurar condições ao estudante-bolsista para dedicação integral à pós-

graduação. (BRASIL, 1986, p. 208-209, grifos nossos). 

 

Torna-se perceptível, então, através dessas diretrizes, a busca por um melhor 

aprofundamento nos cursos das pós-graduações do país. Diferente das diretrizes dos Planos 
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anteriores, esta por sua vez, trazem elementos, que objetivam a solidificação de uma pós-

graduação que vai além do âmbito docente, ou seja, que se findam na pesquisa, afim de 

atender em um futuro breve, “a independência econômica, científica e tecnológica para o 

Brasil”. (BRASIL, 1986, p. 193). 

Logo após esse período, um IV PNPG veio a existir, porém, tão somente nos planos 

das ideias e discussões, ou seja, não houve a formalização deste por meio de um documento 

impresso, como foi possível constatarmos nos PNPG’s anteriores. Nesse sentido, Ramalho e 

Madeira (2005) descrevem: “embora não houvesse formalmente, nos anos de 1990, um IV 

PNPG, houve um conjunto de medidas que constituíram uma política para a pós-graduação”. 

(RAMALHO E MADEIRA, 2005 apud SANTOS E AZEVEDO, 2009, p. 538). Paralelo a 

este pensamento, Martins (2005) afirma que 

 

uma série de circunstâncias, tais como sucessivas crises econômicas 

ocorridas no final da década de 90 que comprometeram aspectos 

orçamentários da execução do IV PNPG, bem como o gradativo afastamento 

das demais agências de fomento nacional na discussão e elaboração do IV 

Plano, lamentavelmente acabaram por impedir que um documento final 

viesse a público e se concretizasse num efetivo IV Plano Nacional de Pós-

Graduação. (MARTINS, 2005 apud HOSTINS, 2006, p. 148). 

 

Apesar do contexto socioeconômico ter sido adverso a concretização deste Plano, os 

anos subsequentes (2005-2010) foram favoráveis para execução do V PNPG. Assim, em 

janeiro de 2005 foi aprovado o V Plano. Este traçou como escopo “o crescimento equânime 

do sistema pós-graduação, com o propósito de atender com qualidade as diversas demandas 

da sociedade, visando ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social da 

sociedade do país”. (BRASIL, 2004, p. 53). Para tal alcance, este Plano tinha como meta 

elevar o número de mestres e doutores, bem como, prevê um acréscimo no orçamento de 

bolsas e fomento, assim, “alcançadas essas metas, o Brasil atingirá, em 2010, o número de 

doutores por 100 mil habitantes equivalente ao nível alcançado pela Coréia em 1985. 

(RAMALHO e MADEIRA, 2005, p. 74). 

Destarte, destacamos que após esse período um novo Plano foi criado. Assim, este 

compreenderá o decênio (2011-2020). Apesar deste Plano estar em vigência, é oportuno 

mencionarmos que este tem como referência, “os planos anteriores, os legados históricos,  o 

momento atual do país, os desafios que despontam e os grandes gargalos que nos ameaçam” 

(BARRETO e DOMINGUES, 2012, p. 21). 
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3.2. As Pós-graduações em Educação da Região Nordeste 

 

 Nos limites deste tópico, propomo-nos reconstruir, de forma breve, o arcabouço 

histórico- institucional dos Programas de Pós- Graduações Stricto Sensu em Educação 

encontrados nos nove estados da Região Nordeste. Assim, partiremos da exposição do quadro 

abaixo, e logo em seguida, abordaremos sobre a historiografia dos mesmos. 

 

QUADRO 03: Apresentação dos programas de Educação da região Nordeste 

UF Universidade Programa Nível Ano 

PB Universidade Federal da Paraíba PPGE 
Mestrado 1977 

Doutorado 2002 

PE Universidade Federal de Pernambuco PPGE 
Mestrado 1978 

Doutorado 2002 

RN Universidade Federal do Rio Grande do Norte PPGEd 
Mestrado 1978 

Doutorado - 

SE Universidade Federal do Sergipe NPGED 
Mestrado 1994 

Doutorado 2008 

AL Universidade Federal de Alagoas PPGE 
Mestrado 2001 

Doutorado - 

MA Universidade Federal do Maranhão PPGE Mestrado 2001 

BA Universidade Federal da Bahia PPGE 
Mestrado 1971 

Doutorado 1992 

CE Universidade Federal do Ceará PPGEB 
Mestrado 1977 

Doutorado - 

PI Universidade Federal do Piauí PPGED 
Mestrado 1991 

Doutorado 2010 

Fonte: Elaborado pela referida autora a partir dos dados disponíveis nos sítios eletrônicos dos 

Programas. 

Analisando os dados do Quadro- 03, foi possível constatarmos que o primeiro curso 

de Mestrado da região Nordeste, foi fundado no estado da Bahia, no ano de 1971; enquanto, 

os demais Programas surgiram entre as décadas de 70 e 90, do século XX, e no início do 

século XXI, vejamos: na Paraíba e no Ceará, no ano de 1977, seguidos de Pernambuco e do 
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Rio Grande do Norte, em 1978, e após treze anos, precisamente em 1991, o surgimento no 

estado do Piauí. Por conseguinte, tivemos também em 1994, no estado de Sergipe, e dando  

sequência, no ano de 2001, o surgimento dos Programas nos estados de Alagoas e do 

Maranhão. Com relação ao doutorado, ficou difícil datarmos alguns estados (Rio Grande do 

Norte, Alagoas e Ceará), em virtude da ausência desta informação nos sítios eletrônicos dos 

Programas. Desse modo, elucidamos o surgimento do curso de Doutorado, nos demais 

estados da Região Nordeste, assim temos: Bahia, no ano de 1992; Paraíba e Pernambuco em 

2002; Sergipe no ano de 2008; e por fim, o Piauí no ano de 2010.  

Com base nos dados obtidos através dos sítios dos Programas e das leituras 

complementares, foi possível construirmos um breve histórico do surgimento dos nove 

Programas de Pós-Graduação em Educação, subdivididos em dezessete cursos (mestrados e 

doutorados). Todavia, convém ressaltarmos as fragilidades que os sítios apresentaram perante 

a ausência de documentos (resoluções) que identificam a implementação e consolidação dos 

referidos programas.  

 Para darmos início ao que foi descrito anteriormente, começamos a elucidar o 

Programa de Pós-Graduação em Educação, mais antigo, o da Universidade Federal da Bahia. 

Assim, o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), dessa 

universidade, foi criado em 1971. De acordo com o site do Programa, o objetivo do curso, a 

princípio, era “capacitar prioritariamente os docentes das Faculdades de Educação”.  Contudo, 

no decorrer de sua história, seu objetivo passou a ser  

 

I- Formar o docente, o pesquisador e o profissional de educação capazes de 

elaborar e implementar projetos de pesquisa inovadores; II- Produzir 

conhecimentos a partir de análises de situações concretas no campo da 

educação e suas relações com a sociedade; III- Produzir referenciais teórico-

metodológicos para compreensão do processo educativo e das relações 

educação-sociedade. 

 

 

Vale destacarmos que a primeira área de concentração do curso, Pesquisa Educacional 

foi definida, tão somente, no ano de 1972. Após duas décadas de implantação do curso de 

Mestrado, o curso de Doutorado foi instituído no ano de 1992, entretanto, o seu 

reconhecimento pela agência de fomento CAPES só ocorreu em 1995. Ao longo de sua 

trajetória, algumas mudanças ocorreram, a exemplo da área de concentração, visto que foi 

possível observamos que diferentemente da definição do ano de 1972, no ano de 2000, o 

Programa adota a denominação “Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica”, desse modo,  
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ao adotar por área de concentração, em sua proposta de formação, a 

conjugação entre Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, o PPGE afirma 

seu compromisso com a educação pública de qualidade em todos os níveis e 

expressões.32 

 

Ademais, é oportuno destacarmos as Linhas de Pesquisa que compõe o Programa. 

Desse modo, têm-se: 1- Currículo e (in)formação; 2- Educação cultura corporal e lazer; 3- 

Educação e diversidade; 4- Linguagens, subjetivações e práxis pedagógicas; 5-Política e 

gestão da educação. 

Com relação ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Paraíba (PPGE/UFPB), 

o seu site informa que no ano de 1977 é instituído o curso de Mestrado em Educação (área de 

concentração em Educação de Adultos), na Universidade Federal da Paraíba, através da 

Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) de nº 47/77, de 02 de maio de 1977. Por 

conseguinte, no ano de 1978, a pós-graduação sofreu uma reformulação “nominal”, passando 

a ser denominado de Mestrado em Educação, conforme a Resolução do Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) de nº 55/1978.  

Durante a década de 1980 a pós-graduação passou por uma nova mudança conceitual, 

sendo então reconhecido oficialmente como Curso de Mestrado em Educação (CME). Por 

este prisma, instaurou-se, “ a partir de então, um curso que anuncia, na sua proposta formal, 

uma preocupação voltada para uma prática social comprometida com a educação dos setores 

sociais populares, incluindo-se os processos formais de escolaridade e os processos não-

formais”. (PPGE/UFPB, 2016)33. Na década seguinte, precisamente em 1993, o Curso de 

Mestrado em Educação iniciou um processo auto avaliativo com professores e alunos, 

conforme o enunciado: 

 

o CME iniciou um processo de auto avaliação com professores e alunos 

sobre a temática do curso e suas linhas de pesquisa, a problemática da 

pesquisa e questões operacionais, com o propósito de proceder a uma 

necessária reformulação curricular. No conjunto das suas preocupações 

teóricas e metodológicas, o CME passava a centralizar sua atenção no 

entendimento da Educação Popular, diante das diferentes concepções e 

enfoques que referenciavam este conceito. (PPGE/UFPB, 2016, p. 1).   

 

Passado esse período, de aproximadamente quatro anos, uma nova avaliação foi feita. 

Esta, por sua vez, tinha a visão de qualificar, com profundidade, o relacionamento existente 

                                                           
32 Disponível em:< http://www.pgedu.faced.ufba.br>. Acesso em: 10 de Dezembro de 2015. 
33 Disponível em: < http://www.ce.ufpb.br/ppge/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6>. 

Acesso em: 10 de Dezembro de 2015. 

http://www.pgedu.faced.ufba.br/
http://www.ce.ufpb.br/ppge/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6
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entre a pós-graduação com a educação de alguns segmentos populares (Movimentos Sociais, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Básica), destacando pois, “o olhar popular sobre os 

diferenciados processos educativos enfocados nas suas linhas de pesquisa”. Diante dessa 

constatação, o CME aprofundou suas mudanças, criando uma nova estrutura curricular 

condizente com um novo tipo de ensino, pesquisa e extensão.  (PPGE/UFPB, 2016, p. 1).  

Durante este mesmo ano, foi aprovado e regulamentado a estrutura curricular do curso, 

através da Resolução CONSEPE de nº 81/1997, assim, o curso foi regido a partir das 

seguintes linhas de pesquisa: Educação, Estado e Políticas Públicas; Educação e Movimentos 

Sociais; Educação Básica, e Educação de Jovens e Adultos (Machado, Nunes e Rodrigues, 

2010).  

Em maio de 2002 foi criado o curso de Doutorado através da Resolução CONSEPE de 

nº 35/2002. Constatamos que neste ano houve a alteração do nome de Curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação para a denominação de Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação, cuja área de concentração foram: Educação Popular, 

Comunicação e Cultura, desenvolvidas através de cinco linhas de pesquisas: 1- Fundamento e 

processos em Educação Popular; 2- Educação de Jovens e Adultos; 3- Políticas Públicas e 

práticas educativas; 4- Educação e Movimentos Sociais; e, por fim, 5- Estudos culturais e 

tecnologias de informação e comunicação.  

Em presença de alguns problemas existentes, no ano de 2005, instalou-se um novo 

processo de reestruturação do Programa, através da Resolução CONSEPE de nº 52/2007, a 

qual delineou a área de concentração em Educação e as seguintes linhas de pesquisas: 

Educação Popular, História da Educação, Políticas Educacionais, Processos de Ensino-

aprendizagem e Estudos Culturais da Educação. 

Paralelamente a criação do curso de Mestrado em Educação na Paraíba, constatamos 

que no mesmo ano houve a criação do curso de Mestrado Programa de Pós-Graduação em 

Educação Brasileira (PPGEB) da Universidade Federal do Ceará, o qual foi constituído no 

ano de 1977. Segundo seu Regimento Interno (2013), o PPGEB tem como finalidade “formar 

profissionais de alto nível acadêmico e científico, para atuarem nas diversas áreas de 

abrangência da educação”. E como objetivos:  

 

I - oferecer cursos de pós-graduação stricto senso voltados para a formação 

científica altamente qualificada de profissionais na área da educação, nos 

níveis de Mestrado e Doutorado; II - promover estudos e pesquisas sobre 

educação, nas suas mais distintas formas, dimensões e orientações teórico-

metodológicas, preservada a organicidade da estrutura curricular 

estabelecida entre a área de educação, as linhas e os projetos de pesquisa 
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existentes; III - estabelecer relações de cooperação com órgãos que 

desenvolvem a educação básica e superior, contribuindo para a melhoria da 

qualidade das políticas e das ações educativas, consolidando a inserção 

socioeducacional do Programa; IV - contribuir com o desenvolvimento da 

graduação por meio da qualificação pós-graduada dos seus docentes, bem 

como através da articulação de iniciativas acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão que envolvam os estudantes da graduação; V - desenvolver 

políticas de integração e de solidariedade com outros programas de pós-

graduação nacionais, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação no Estado e no País; VI - promover política de cooperação 

internacional, fortalecendo os intercâmbios de docentes e discentes do 

Programa com instituições de ensino e pesquisa de outros países, abrindo 

espaços de colaboração e buscando a excelência da pós-graduação e da 

produção científica; VII - oferecer estágios de pós-doutoramento para 

profissionais da área da educação, tendo em vista a atualização e a 

consolidação de grupos de pesquisa e do corpo docente de Instituições de 

Educação Superior - IES e de instituições de pesquisa.  (PPGEB/UFC, 

2013) 

 

Acerca dos objetivos citados, destacamos a área de concentração do referido 

Programa, sendo esta, a Educação Brasileira. Ademais, ressaltamos que o programa, por sua 

vez, foi dividido em nove Linhas de Pesquisas: 1-Linha de Pesquisa Educação, Currículo e 

Ensino (LECE); 2- Linha de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola 

(MOSEP); 3- Linha de Pesquisa de História e Memória da Educação (NHIME); 4-Linha de 

Pesquisa Trabalho e Educação (LTE); 5- Linha de Pesquisa Desenvolvimento, Linguagem e 

Educação da Criança (LIDELEC); 6- Linha de Pesquisa Avaliação Educacional (NAVE); 7- 

Linha de Pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação (FILOS); 8- A Linha de Pesquisa 

Marxismo, Educação e Luta de Classes; 9-Linha de Pesquisas História da Educação 

Comparada (LHEC). 

Acerca do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFPE), da Universidade 

Federal de Pernambuco, constatamos que no ano de 1978 foi criado o curso de Mestrado em 

Educação. Dessa forma, após 24 anos de existência desse curso, é integrado o curso de 

Doutorado ao referido programa. Segundo as informações contidas no sítio eletrônico do 

PPGE/UFPE, o mesmo tem por finalidade  

 

contribuir para o entendimento e melhoria da educação brasileira, a partir da 

realização de estudos, pesquisas e abordagens teóricas que influem no debate 

acadêmico e nas práticas educativas nas escolas e nos demais espaços 

educativos.34  

 

                                                           
34 Disponível em:< 

https://www.ufpe.br/ppgedunova/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=175>. Acesso 

em: 10 de Dezembro de 2015. 

https://www.ufpe.br/ppgedunova/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=175
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Além do exposto, o Programa tem como objetivo geral, “proporcionar a formação de 

pessoal de alto nível acadêmico”, e como objetivos específicos, os seguintes pontos: 

 

I- formar o pesquisador e o docente com alta qualificação acadêmica, 

comprometidos com a produção e o avanço do conhecimento científico, para 

atuarem em atividades de pesquisa e de docência no ensino superior; bem 

como em outras instituições da área da educação; II- proporcionar ao 

discente a formação na área de educação, de forma a possibilitar 

competência científica e técnico-profissional; III- oferecer ambientes e 

recursos adequados para o desenvolvimento de pesquisa e análise do 

fenômeno educativo, em suas múltiplas dimensões e determinações; IV- 

estimular e promover a socialização dos estudos e pesquisas realizadas; V- 

incentivar a cooperação acadêmica e científica dos pesquisadores, em âmbito 

nacional e internacional.35 

 

 

O curso de Mestrado em Educação do Programa de Pós-graduação (PPGEd/UFRN), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi implantado no ano de 1978. De acordo 

com o Regimento Interno36 de 2012, o programa tem como finalidade “formar profissionais 

de alto nível acadêmico e científico para atuarem na educação básica e superior, e fomentar 

estudos, pesquisas e a produção do conhecimento na área da educação, visando contribuir 

para o desenvolvimento cultural, educacional e socioeconômico” em nível local, regional, 

nacional e internacional. E como objetivos, os seguintes tópicos: 

 

I - promover estudos e pesquisas sobre a educação, nas suas mais distintas 

formas, dimensões e orientações teórico-metodológicas, preservada a 

organicidade da estrutura curricular, estabelecida entre a área de educação, 

linhas e projetos de pesquisa; II - estabelecer relações de cooperação com os 

órgãos que desenvolvem a educação básica, contribuindo para a melhoria da 

qualidade das políticas e das ações educativas, consolidando a inserção sócio 

educacional do Programa; III - promover política de cooperação 

internacional, fortalecendo os intercâmbios de docentes e discentes do 

Programa com outras instituições, abrindo novos espaços de colaboração e 

buscando a excelência da pós-graduação; IV - desenvolver políticas de 

integração e de solidariedade com outros programas de pósgraduação com 

vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação no Estado e no 

País; V - oferecer cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de pós-

graduação stricto sensu voltados para a formação científica altamente 

qualificada de profissionais na área da educação, nos níveis de 

Especialização, Mestrado e Doutorado; VI - oferecer estágios de pós-

doutoramento para profissionais da área da educação, tendo em vista a 

atualização e a consolidação de grupos de pesquisa e do corpo docente das 

universidades e instituições de pesquisa; VII - contribuir com o 

desenvolvimento da graduação por meio da qualificação pósgraduada dos 

                                                           
35 Idem. 
36 Anexo da Resolução no 056/2012-CONSEPE, de 22 de maio de 2012. Disponível em: < 

http://www.ppged.ufrn.br/arquivos/regimento/regimento_interno_2012.pdf>. Acesso em: 12 de Dezembro de 

2015. 

http://www.ppged.ufrn.br/arquivos/regimento/regimento_interno_2012.pdf
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seus docentes, bem como de iniciativas acadêmicas que envolvam os alunos 

da graduação. 

 

Dado o exposto, convém explanarmos que a área de concentração do referido 

Programa é a Educação, a qual estrutura-se a partir dos cursos lato sensu (especialização) e 

stricto sensu (mestrado e doutorado). Acerca das atividades acadêmico-científicas dos cursos, 

destacamos que estes são organizados e desenvolvidos através das seguintes Linhas de 

Pesquisas, a saber: 1-Educação, comunicação, linguagem e movimentos sociais; 2- Educação, 

construção das ciências e práticas educativas; 3- Educação, formação e profissionalização 

docente; 4- Educação, estudos sociohistóricos e filosóficos; 5- Educação, política e práxis 

educativas; 6- Educação, currículo e práticas pedagógicas; 7- Educação e inclusão em 

contextos educacionais. 

Em 1991, através da Resolução nº 002/91 do Conselho Universitário- CONSUN/UFPI 

foi aprovado a criação do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEd/UFPI), da Universidade Federal do Piauí. Acerca desta implantação, Costa (1996) 

descreve: 

 

Em 1991, foi implantado na UFPI o curso de Mestrado em Educação, sem 

dúvida como decorrência da experiência acumulada no ensino de pós-

graduação desenvolvida no CCE. Nesse caso, o foco é a realização de 

estudos, de pesquisas e a produção de conhecimentos na área de Educação, 

tomando como campo imediato de estudo a realidade histórica, social, 

cultural da Educação no Estado do Piauí, sem perder de vistas necessárias 

vinculações mais abrangentes em termos regionais e nacionais, na 

perspectiva da totalidade. (COSTA, 1996 apud SILVA, 2011, p. 101).  
 

Vale destacar, ainda neste período, a instituição da área de concentração do curso 

“Educação Brasileira”. Além disso, o Programa apresentava dois núcleos temáticos: 1- 

Educação e sociedade; 2- Linguagens e educação. Conforme Silva (2011) o curso tinha por 

objetivo a produção e a difusão do conhecimento, visando assim,  

 

I – investigar, compreender e explicar problemas educacionais contribuindo 

para sua superação; II – articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas tanto na graduação quanto na pós-graduação, possibilitando a 

organização de núcleos temáticos e projetos de pesquisa, em torno daqueles 

problemas; III – promover e possibilitar intercâmbios com outros centros de 

ensino e pesquisa no país e no exterior; IV – assegurar oportunidades de 

qualificação acadêmico-profissional, tendo como princípio a 

interdisciplinaridade, a flexibilidade, e a autonomia no desenvolvimento de 

estudos e na produção acadêmica. (UFPI, 1991 apud SILVA, 2011, p. 110). 
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Decorridos alguns anos, precisamente em 1998, o Programa passa por um processo de 

reestruturação. Com base nisto, Silva (2011) destacou que o curso contemplava um único 

núcleo temático, “Linguagens e Educação”, e três Linhas de Pesquisas: Ensino das ciências e 

letras; Estudos culturais em Educação e Formação do professor. Seguindo esta ideia vale 

elucidarmos que a Capes (2009) afirmou que “tanto o núcleo temático como as linhas de 

pesquisa ainda nos parecem muito abrangentes e com pouca potencialidade para dar 

identidade ao Programa e promover articulação entre as suas atividades”. (CAPES, 2009 apud 

SILVA, 2011, p. 143).  

Diante disto, a autora compreendeu que o processo de reestruturação do PPGEd era 

resultado “da falta de vinculações entre o que o Curso de Mestrado em Educação possuía e o 

que ele poderia realmente oferecer como Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, e o que a 

CAPES avaliava como necessário a um curso de Mestrado”. (SILVA, 2011, p. 143). Após 

alguns anos, o Programa buscou através de algumas mudanças, a superação da crise. Assim, 

no ano de 2010, foi implantado o curso de Doutorado. Doravante, é salutar mencionarmos que 

atualmente37 as Linhas de Pesquisa são: I- Ensino, formação do professor e práticas 

pedagógicas; II- Educação, movimentos sociais e políticas públicas. 

O curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (NPGED/UFS), da 

Universidade Federal do Sergipe, consolidou-se no ano de 1994, enquanto, o curso de 

Doutorado foi aprovado e implementado no ano de 2008. O referido Programa tem como área 

de concentração “História, Política e Sociedade” e como Linhas de Pesquisa: 1- História, 

Sociedade e Pensamento Educacional; 2- Formação de Educadores: saberes e competências; 

3- Educação científica e tecnológica; 4- Novas tecnologias, educação e trabalho. Conforme a 

Resolução nº 74/2014 CONSEPE, o Programa apresenta os seguintes objetivos:  

 

I- preparar profissionais da Educação para atividades próprias da 

investigação científica; II- desenvolver competências em pesquisa 

educacional, qualificando profissionais da região Nordeste e demais regiões 

brasileiras; III- estabelecer o intercâmbio de cooperação acadêmica com 

diversas instituições nacionais e estrangeiras, no sentido de aprofundar o 

trabalho de pesquisa, a produção e a socialização do conhecimento, e, IV- 

consolidar o papel da Universidade Federal de Sergipe como centro 

qualificado de produção do conhecimento da região Nordeste do Brasil. 

 

O curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFMA), 

da Universidade Federal do Maranhã, foi criado em 1988, porém, diante de alguns 

                                                           
37 Conforme os dados obtidos no sítio do PPGEd. 
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percalços38, o seu reconhecimento pelo CNE só ocorreu em março de 2011. Ademais, o 

Programa tem como finalidade  

 

contribuir para a produção e socialização de conhecimentos científicos na 

área da educação brasileira, formando em nível de mestrado, docentes 

pesquisadores voltados para a educação maranhense e brasileira, em 

articulação com o contexto internacional.39  

 

Vale salientar que o Programa não se estabelece por área de concentração, mas tão 

somente por Linhas de Pesquisas, sendo estas: 1- Estado e gestão educacional e 2- Instituições 

escolares, saberes e práticas educativas. Por fim, a pós-graduação apresenta como objetivos, 

os seguintes pontos: 

 

I- desenvolver formação acadêmica e científica de docentes e profissionais 

de instituições educacionais e de pesquisa, com base na investigação, 

compreensão e interpretação da educação maranhense e brasileira, visando 

subsidiar as transformações do sistema educacional, mediante elaboração de 

novas propostas de políticas educacionais; II- desenvolver a produção 

científica do Núcleo de Pesquisa em Educação, em articulação com as 

demandas quantitativas e qualitativas do Sistema Educacional em seus 

diferentes níveis, buscando atender as necessidades dos diversos segmentos 

da sociedade; III- promover a articulação UFMA/Educação Básica e a 

integração ensino (Pós-Graduação/Graduação), pesquisa e extensão, através 

da produção coletiva de conhecimentos científicos; IV- promover 

intercâmbio técnico-científico com outras IES que desenvolvem programas 

de pesquisa e pós-graduação em educação, visando ao fomento à pesquisa e 

a atualização em temáticas relevantes no âmbito nacional e regional.  

 

O curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFAL), da 

Universidade Federal de Alagoas, surgiu no ano de 2001. Contudo, a sua ampliação, no que 

tange ao número de vagas40, ocorreu somente em 2005. De acordo com o Regimento Interno 

(2013), a pós-graduação stricto sensu tem por finalidade “formar profissionais capazes de 

produzir estudos e investigações que contribuam para o aprimoramento da educação, 

desenvolvendo o conhecimento científico, filosófico e técnico do pós-graduando”. A respeito 

das Linhas de Pesquisas, têm-se: 1- História e política da educação; 2- Educação e 

                                                           
38 Em 1993 “tem início o processo de construção da autonomia institucional para a oferta do curso de mestrado”. 

Disponível em: < https://educacao.ufma.br/web/?content=page&group=1&selected=1>. Acesso em: 12 de 

Dezembro de 2015. 

39 Idem. 
40 Passando a oferecer 30 vagas por seleção. 

https://educacao.ufma.br/web/?content=page&group=1&selected=1
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Linguagem; Tecnologia da Informação e comunicação na educação; 3- Processos educativos; 

4- Educação e inclusão de pessoas com deficiência ou sofrimento psíquico.  

 

3.3 As Instituições Reguladoras da Pesquisa Científica no País: os parâmetros 

normativos das pós-graduações 

Rememorando a historiografia da Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, constatamos 

o relevante papel que algumas agências de fomento, a exemplo da Coordenação Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível- CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico- CNPq, tiveram em relação ao ensino superior41 e a pesquisa 

científica. Diante disto, esse tópico reconstruíra o processo de implantação e consolidação 

dessas agências, ao longo dos seus anos. 

 

3.3.1 A Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES): um breve histórico 

 

No dia 11 de julho de 1951, foi criada a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, por meio do Decreto nº 29.441, como uma “comissão destinada a 

promover o aperfeiçoamento de pessoal em nível superior”. Os seus objetivos eram: 

 

a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 

privados que visam o desenvolvimento econômico e social do país. 

b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas 

as oportunidades de aperfeiçoamentos. (BRASIL, 1951, p. 1) 

 

 

 Diante destes objetivos, notamos que a preocupação por parte do governo e da 

comissão estavam no sentido de garantir a qualificação/aperfeiçoamento dos sujeitos para o 

atendimento das necessidades do país. Assim, caberia a Campanha solidificar o que foi 

exposto. É oportuno salientar que o “grande idealizador” desta agência de fomento foi Anísio 

Teixeira42. A sua presença marcante, neste cenário, vai além deste título, mas “também como 

formulador de sua política institucional e definidor de seu padrão intelectual, do mesmo modo 

                                                           
41 Sobretudo a pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 
42 “O baiano Anísio Teixeira (1900-71) formou-se em direito no Rio de Janeiro (1922), mas foi como pedagogo 

que teve sua atuação reconhecida. [...] Fundador e diretor-geral da CAPES (1951-64), dirigiu também o Insituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (1952-1964)”. 
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que Almir de Castro destacou-se no papel de executor.” (FERREIRA e MOREIRA, 2002, p. 

31). Acerca dos primeiros anos da Campanha, Ferreira e Moreira (2002), destacam: 

 

Os primeiros anos da Capes foram anos de estruturação, de escolha e 

planejamento das ações, de organização e composição do staff, de contato 

com instituições estrangeiras vinculadas à formação de pessoal especializado 

de nível superior. Como estratégia básica, optou-se pela articulação 

institucional tanto com o setor econômico (principalmente com a indústria), 

quanto com a administração pública, de modo a atender às necessidades de 

pessoal especializado. (FERREIRA e MOREIRA, 2002, p. 17) 

 

Nos anos seguinte, sobretudo na década de 1960, novas reformulações foram feitas: 

primeiro, o afastamento de Anísio Teixeira nos primeiros dias de Abril de 1964; segundo, a 

exoneração de Almir de Castro; terceiro, mudança da nomenclatura da CAPES de comissão 

para coordenação, não perdendo a sigla, todavia, diante desta nova designação, abria-se uma 

nova condição institucional através do Decreto nº 53.932, o qual integrava a estrutura do 

MEC “vinculando-a à política da educação superior do país através da Diretoria do Ensino 

Superior, a DESu”; quarto, em setembro do mesmo ano, a CAPES se subordinava ao MEC 

através do Decreto nº 54.356, desse modo, caberia a CAPES a “execução dos planos 

aprovados pelo ministério, devendo para isso manter estreita colaboração com a DESu; além 

disso, sua direção passaria a ser exercida por um diretor-executivo,”, o qual não teria voz 

sobre as decisões deliberadas pelo conselho executivo. (FERREIRA e MOREIRA, 2002, p. 

19) 

Para além das reformulações ocorridas nos anos 60, a década de 1970 apresentou 

algumas mudanças, assim tivemos o surgimento de dois novos decretos: Decreto nº 66.662 de 

junho de 1970, o qual reconhece como sendo, 

 
funções da agência a coordenação das atividades de aperfeiçoamento de 

pessoal de nível superior — em especial de docentes de ensino superior —, e 

a colaboração na implantação e desenvolvimento de centros e de cursos de 

pós-graduação, além das atividades já tradicionais. (FERREIRA e 

MOREIRA, 2002, p. 20). 

 

De acordo com Ferreira e Moreira (2002), a grande alteração ocorrida foi a 

transformação da CAPES em órgão autônomo ao MEC, embora, a agência devesse estar 

articulada ao Departamento de Assuntos Universitários (DAU), bem como, estar “entrosado 

com o CNPq e demais órgãos o entidades de atribuições correlatas”. Ainda conforme as 

autoras, no mês posterior, a autonomia administrativa que a CAPES havia ganhado, cai por 
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terra, pois, o surgimento do Decreto nº 66.927 tornou a vincular a agência ao DAU. 

(FERREIRA e MOREIRA, 2002, p. 20).  

Ainda neste período, houve o surgimento dos Centros Regionais de Pós-Graduação, 

bem como, a alteração da estrutura da CAPES pelo Decreto 74. 299 de 18 de julho de 1974. 

Sobre a estrutura deste Decreto, verifica-se através do Art. 2º que a CAPES apresentou um 

Órgão Deliberativo (Conselho Técnico-Administrativo) e os Órgãos Executivos, os quais, 

eram representados por uma diretoria, divisão técnica e divisão de atividades auxiliares. 

Acerca da importância deste Decreto, Ferreira e Moreira (2002), descrevem: 

 

Esse decreto foi importante também pela reestruturação que promoveu na 

agência, tendo como marco principal a substituição do conselho deliberativo 

pelo conselho técnico-administrativo (CTA). Ao contrário do antigo 

conselho, que na prática se tornara um órgão "quase" executivo, o CTA 

assumiu funções meramente deliberativas, atuando mais na análise e 

sugestão de políticas, além de ser presidido pelo próprio diretor-geral da 

agência. Em outras palavras, o decreto possibilitou o fortalecimento da 

direção da Capes, que a partir de então tornou-se responsável pela execução 

de medidas vindas tanto do DAU quanto do novo conselho. (FERREIRA e 

MOREIRA, 2002, p. 20) 

 

Nos anos 1980, poucas mudanças foram percebidas na CAPES, entretanto, vale 

destacar que no ano de 1981, através do Decreto nº 86.791, a agência passou a ser 

reconhecida como órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, bem como, agência executiva do MEC, “junto ao sistema nacional de Ciência e 

Tecnologia, cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao 

ensino superior”. (BRASIL, 1981) 

Apesar deste período não ter tido mudanças expressivas, como foi possível 

percebermos nas décadas anteriores, a década que estava por vir, marcaria profundamente a 

agência. Assim, o primeiro ano da década de 1990 foi marcado por uma breve turbulência, ou 

melhor explicitando, a CAPES passou a ser extinta através da Medida Provisória nº 150 de 

março de 1990. Diante desse contexto, as pró-reitorias de pesquisas, os funcionários da 

agência, dentre outros, mobilizaram-se em prol de reverterem a medida, desse modo, em abril 

do mesmo ano, a CAPES foi recriada pela Lei nº 8. 028.  (CAPES, 2008). 

Por fim, no início do século XXI, a CAPES foi marcada por alguns acontecimentos, a 

saber: criação do Portal de Periódicos da CAPES, no ano de 2000; a respeito disso Neves 

(2002, p. 198) descreve que, “o Portal é sensacional, e o mais interessante é que ele vai na 

direção que foi a direção original da formação da pós-graduação: primeiro tem que existir 
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pesquisa. Ou seja, a pós-graduação não induz à pesquisa; ela só se consolida se já houver 

pesquisa na instituição”.  

Por conseguinte, no ano de 2007, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 11. 502 que 

dispõe sobre as modificações das competências e estrutura organizacional da fundação 

CAPES, com isto, “cria-se assim a Nova CAPES, que, além de coordenar o alto padrão do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro, também passa a induzir e fomentar a formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica”. (CAPES, 2011, p. 13). Já em 

2009, consolida-se o Plano Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica; e finalizando essa discussão, no ano seguinte, a CAPES criou o Plano 

Nacional de Pós-Graduação (2011-2020). 

  

3.3.2 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi criado 

em janeiro de 1951, através da Lei nº 1.310. Sua criação foi resultado do “empenho pessoal” 

de diversos colaboradores, a exemplo do Almirante Álvaro Alberto e sucessivamente por 

“membros ilustres da ciência43”.  A respeito deste contexto, é imprescindível destacarmos o 

importante papel exercido pelo Estado, no que concerne a sua atuação direta ou indireta a este 

órgão, assim, Romani (1982, p. 1) afere que,  

 

constitui importante marco nas relações Estado-ciência, estabelecendo, pela 

institucionalização do papel do Estado enquanto patrocinador direto de 

pesquisas, novo padrão de relacionamento pelo qual este assume 

explicitamente a condição e apoio da atividade de produção científica. 

 

Salientamos, neste ínterim, a estrutura organizacional do CNPq, bem como, a sua 

articulação com o Estado, assim têm-se: o Conselho Deliberativo, a Presidência, Vice- 

presidência, Divisão Técnico- científico, Divisão Administrativa e Consultoria Jurídica; além 

deste quadro funcional, o órgão contava com Consultores e Assistentes Técnicos, bem como, 

com a participação de políticos, representantes de alguns ministérios governamentais, 

membros da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e por fim, pesquisadores e cientistas. 

(CNPq). Diante disto, não se pode negar o vínculo (in)direto que o Estado tinha em relação ao 

CNPq, assim Romani (1982, p. 1) descreve: 

 

                                                           
43 Incluindo os vários integrantes da ABC e da SBPC. 
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ao constituir-se em órgão de fomento e coordenação da ciência e da 

tecnologia passaria a controlar não só a prática, mas sobretudo a ideologia do 

"saber científico", elemento legitimador de poder, o fato é que o CNPq foi 

sempre revestido de caráter eminentemente político. Este caráter reflete-se 

inclusive em sua articulação com os demais órgãos do Estado: o CNPq 

estava diretamente vinculado ao Presidente da República, que era também o 

responsável pela escolha do Presidente e Vice-Presidente desta instituição, 

assim como de 5 membros de seu Conselho Deliberativo, na época 

constituído por 23 pessoas, recrutadas dentre membros da comunidade 

científica e representantes de ministérios.  

 

A respeito da criação deste Conselho Deliberativo, ressaltamos que de acordo com 

Romani, “à questão da liberdade e independência do pesquisador versus a intervenção e 

controle do Estado sobre a produção científica” (ROMANI, 1982, p. 1). A afirmação da 

autora é contundente quando nos mostra a “fragilidade” existente entre a relação do Estado 

com a pesquisa científica, assim, para o alcance de tal “liberdade e independência” do 

cientista, era preciso assegurar através desse Conselho que os sujeitos envolvidos 

(pesquisadores) não teriam a mínima restrição, no que diz respeito a investigação científica no 

país. Deste modo,  

 

A questão da liberdade e não o comprometimento do cientista com os fatores 

externos aos "verdadeiros" interesses da ciência - decorrente de um 

posicionamento da ciência como um conjunto de relações autônomas regidas 

por uma lógica interna própria, ou seja, como sistema quase auto-suficiente - 

é considerada, em abundante literatura, como um dos atributos principais do 

homem de ciência. Tal posicionamento parece ter sido incorporado pelos 

responsáveis pela criação do CNPq. (ROMANI, 1982, p. 1). 

 

A estratégia inicial de ação do CNPq foi a de investir na formação de recursos 

humanos qualificados para a pesquisa. Diante disto, iniciou-se o “o fomento de projetos dos 

pesquisadores de reconhecida competência. Assim, surgiu a primeira grande linha de atuação 

funcional do Conselho: o fomento em C&T”. Sobre as atividades de fomento, destaca-se: I- 

concessão de bolsas de estudos para a formação e aperfeiçoamento de pesquisadores; II- apoio 

à realização de reuniões científicas nacionais e internacionais; III- apoio ao intercâmbio 

científico no país e exterior. A respeito da concessão de bolsas, verificou-se que as primeiras 

bolsas eram destinadas ao estudo/formação e as pesquisas, sendo posteriormente, ampliada 

para as de iniciação científica, aperfeiçoamento ou especialização e estágio para o 

desenvolvimento técnico, as dos pesquisadores (assistentes e associados) e por fim, as do 

chefe de pesquisa.  
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Ao que se consta, sob os escritos deste órgão, que por influência do pós-guerra, houve 

um maior número de bolsas concedidas a “campos da ciência básica ligada à Física, 

especialmente em estudos relativos à energia atômica” (CNPq, p. 1). Diante disto, é 

importante registrar que a criação deste órgão, deve-se, em grande parte, “à preocupação 

governamental com o problema da energia atômica que era visto como questão de segurança 

nacional” (ROMANI, 1982, p. 1). 

Passado esse período de consolidação, os anos de 1960 para o CNPq foram marcados 

por alguns acontecimentos, tais como: alteração do estatuto no ano de 1964, com o propósito 

de “incorporar a formulação política científica e tecnológica nacional em conjunto com outras 

instituições do país”; segundo, alteração da Lei nº 4.533 de 8 de dezembro de 1964, assim, “a 

área de competência da instituição passou a abranger o papel de formuladora da política 

científico-tecnológica nacional e atuar juntamente com os ministérios para a resolução dos 

assuntos relacionados à área científica”; terceiro, a institucionalização da Pós-graduação 

stricto sensu a partir do Parecer nº 977/65; quarto, no ano de 1967, têm-se, pela primeira vez, 

“a adoção de uma política científica e tecnológica no PED”. (CNPq, 2016) Além dos fatos 

ocorridos neste período, o órgão foi marcado também por outras mudanças na década 

seguinte. Portanto, no ano de 1972, o CNPq tornou-se o órgão central do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, enquanto, no ano de 1974, por meio da Lei nº 

6.129 de 6 de Novembro, o ‘Conselho Nacional de Pesquisas’ passou a ser denominado de  

‘Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq, na qual manteve a 

sigla, porém, mudando a logomarca; por fim, no ano de 1976, o Conselho Deliberativo do 

CNPq foi substituído pelo Conselho Científico e Tecnológico- CTT.  
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CAPÍTULO 4 

 

O ESTADO DA ARTE ACERCA DA EDUCAÇÃO POPULAR NAS PÓS- 

GRADUAÇÕES PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO DO NORDESTE: análises e 

interpretações dos dados 

 

 

 Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, 

que me insere na busca, não aprendo nem ensino 

(FREIRE, 2007, p. 85) 

 

 

Tomando por base a citação de Freire (2007), podemos então explicitar que o Capítulo 

que ora se apresenta, perpassa por essa curiosidade, ou seja, a que move, a que inquieta, a que 

descobre, a que aprende e a que desvela. Antes de adentrarmos nas análises e interpretações 

dos dados da pesquisa, elucidaremos sobre as denominadas pesquisas do tipo “Estado da 

Arte” ou “Estado do Conhecimento”. Assim, para compor nosso campo de compreensão, 

adotamos os conceitos delineados por Haddad (2000), Ferreira (2002) e Teixeira (2006).  

Com base nos estudos de Haddad (2000), as pesquisas denominadas “estado da arte”, 

permitem, 

num recorte temporal definido, sistematizar um determinado campo de 

conhecimento, reconhecer os principais resultados da investigação, 

identificar temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como 

lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa futura. (HADDAD, 2000, 

p. 4). 

 

Corroborando este pensamento, a nossa pesquisa elegeu como recorte temporal, os 

anos de 2000 à 2014, e como lócus, a região Nordeste. Além disto, a amostra foi constituída 

de dissertações e teses que abordavam a Educação Popular. Para tanto, utilizamos como 

fontes de pesquisa, os seguintes aportes:  o banco de teses do portal da CAPES, o site das pós-

graduações em Educação (UFAL, UFBA, UFC, UFMA, UFPB, UFPI, UFS e UFRN), os 

relatórios de PIBIC’s de Chaves (2012), Sousa (2013), Sousa (2014), Santos (2014); e por 

fim, o Trabalho de Conclusão de Curso de Kiss (2013). 

Retomando a compreensão do que seja o “Estado da Arte” ou “Estado do 

Conhecimento”, Ferreira (2002) descreve que estas pesquisas são “definidas como de caráter 

bibliográfico”, assim, cumprem a tarefa de “mapear” e “discutir” uma determinada produção 
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em seus múltiplos espaços. Ainda neste ínterim, a autora enfatiza que há uma crescente 

expansão nas produções, em âmbito nacional. Não obstante a esta realidade, tomemos como 

exemplo o GEPEDUPSS (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular, Serviço 

Social e Movimentos Sociais). O grupo desde o ano de seu surgimento (Setembro de 2010) 

vem produzindo significativas produções do tipo “Estado da Arte”. Desse modo, foi possível 

constatarmos um total de 4 produções, a partir das pesquisas realizadas pelo PIBIC44.  

Com vista na expansão desses tipos de produções, Teixeira (2006) aponta que estas 

assumem uma determinada relevância, pois, “reúnem” e organizam os trabalhos que 

encontram-se em “difícil” acesso. Desse modo, salienta: 

 

A organização de pesquisas realizadas em âmbito nacional e a extensão do 

espaço geográfico brasileiro dificultam o acesso a esses dados em tempo 

real. O volume cada vez maior de informações sobre determinado 

conhecimento e a necessidade de divulga-lo para a sociedade fazem da 

opção metodológica “Estado da Arte” ou “do Conhecimento”, para organizar 

dados coletados, um dos incentivadores da pesquisa. (TEIXEIRA, 2006, p. 

61) 

 

Destarte, concordamos com o pensamento de Haddad (2000), quando este enfatiza 

que, “o Estado da Arte é um instrumento valioso para servir como referencial para aqueles 

que orientam trabalhos de pesquisa na área. Tanto contribui para uma avaliação crítica do que 

já foi produzido, como contribui na identificação dos avanços teóricos das temáticas 

relacionadas”. (HADDAD, 2000, p. 33). Neste sentido, a pesquisa que será exposta, buscará 

apresentar o quão valioso pode ser os estudos do tipo “Estado da Arte”, contudo, não 

poderemos perder de vista, as complexidades que se apresentam no decorrer dos caminhos.  

 

4.1 As partes de um todo: análises e interpretações das produções dos estados da região 

Nordeste 

  

Diante das imaginações, reflexões e até mesmo as buscas, o estudo que ora se 

apresenta, pretende demonstrar sobre as partes de um todo, ou seja, as produções que abordam 

a Educação Popular em cada estado da região Nordeste. Assim, buscamos assinalar o estudo 

pela analogia do "quebra-cabeça", pois, para compreendermos o todo, é importante termos 

                                                           
44 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
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clareza de suas partes. Desse modo, deixamos claro que as partes em si, representam um todo, 

bem como, o "todo é ao mesmo tempo maior e menor que a soma suas partes45". 

 Com vistas, na explanação anterior, o trabalho apresenta nove quadros. Assim, temos: 

Quadro 04- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de Educação da 

UFPB; Quadro 05- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFPE;  Quadro 06- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-

graduação de Educação da UFRN; Quadro 07- Produções que abordam a Educação Popular 

na Pós-graduação de Educação da UFS; Quadro 08- Produções que abordam a Educação 

Popular na Pós-graduação de Educação da UFAL; Quadro 09- Produções que abordam a 

Educação Popular na Pós-graduação de Educação da UFMA; Quadro 10- Produções que 

abordam a Educação Popular na Pós-graduação de Educação da UFBA; Quadro 11- 

Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de Educação da UFC; Quadro 

12- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de Educação da UFPI.  

Os dados que irão compor os quadros, perpassam pelas variáveis: gênero, níveis, 

temáticas e referencial teórico-metodológico. Desse modo, as categorias que serão 

apresentadas, nos darão o quanti- qualitativo46 das produções encontradas em cada estado. 

Ademais, frisamos que as pesquisas do tipo “Estado da Arte”, apresentam-se a partir de 

vieses47 diferentes; logo, aferimos que o nosso estudo buscará uma interpretação e uma 

análise das produções, a partir da “integralidade” da leitura de cada resumo.  

Dado o exposto, o Quadro-04 apresentará as produções encontradas no Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal da Paraíba-UFPB, vejamos: 

 

QUADRO 04- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFPB 

Nº AUTOR(A) TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS A 

EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 

MENDES, 

Eliza Magna 

Barbosa 

 

O Teatro do 

Oprimido a serviço 

Dissertação Formação 2000 

                                                           
45 Reflexões a partir do texto de Edgar Morin em: 

<http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/o_%20todo_mesmo_tempo_%20maior_menor_que_soma.pdf> 
46 Destacamos que a perspectiva qualitativa versará a partir das análises, minuciosas, de cada produção. 
47 Esse tipo de estudo consolida-se a partir da leitura/olhar de cada pesquisador, logo, as categorias apresentar-

se-ão de maneiras diferentes. 
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da Educação 

Popular na 

construção de um 

ser 

crítico/libertador. 

2 

CARDOSO, 

Gil Célio 

Castro 

 

DESENVOLVIME

NTO LOCAL E 

EDUCAÇÃO 

POPULAR: uma 

análise da 

experiência 

realizada em 

Fortaleza – CE. 

Dissertação 
Desenvolvimento 

Local 
2000 

3 

SOUZA, 

Liane Maciel 

de Almeida 

 

FORMAÇÃO DE 

ODONTOLÓGOS 

NA UFS: do 

Currículo a prática 

extensionista como 

opção de Educação 

Popular.  

Dissertação Formação 2000 

4 

LACERDA, 

Carlos 

Guedes 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR E 

REDES 

DIGITAIS: viagem 

através dos 

espelhos. 

Dissertação 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação 

2001 

5 
GIACOMEL

LI, Gabriele 

 

“IGREJA VIVA”: 

uma análise da 

dimensão educativa 

da ação pastoral 

popular da 

arquidiocese da 

Paraíba. (1966-

1973). 

Dissertação Práticas Educativas 2001 

6 
ROSSI, 

Hector Jorge 

 

MÚSICA E 

MUDANÇA: uma 

experiência de 

educação popular 

pela música. 

Dissertação Práticas Educativas 2001 

7 

MELO, José 

Ronaldo 

Batista 

 

AÇÃO POLÍTICA 

E A EXPANSÃO 

DA ESCOLA 

SEGUNDÁRIA 

EM ALAGOAS: o 

Dissertação 
Organização e 

Movimento Popular 
2001 
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caso do Colégio 

Estadual Humberto 

Mendes. 

8 

BARBOSA, 

Maria do 

Socorro 

Borges 

 

LIÇOES DAS 

LUTAS DOS 

TRABALHADOR

ES DE 

MANDACARU. 

João Pessoa/PB 

1976-90. 

Dissertação 
Organização e 

Movimento Popular 
2001 

9 
LEITE, Jany 

Mery Alencar 

 

O ZÉ PEÃO EM 

CENA: o projeto 

político/pedagógico 

sob o prisma da 

identidade. 

Dissertação EJA 2002 

10 
SOARES, 

João Joaquim 

 

REVISITANDO O 

LÚDICO NO 

SABER 

POPULAR: as 

brincadeiras 

infantis populares 

na escola pública. 

Dissertação Práticas Educativas 2002 

11 

SILVA, 

Maria das 

Graças 

Amaro da 

IMAGENS EM 

MOVIMENTO: 

CEDOP e o vídeo 

popular. 

Dissertação 
Organização e 

Movimento Popular 
2002 

12 

OLIVEIRA, 

Maria 

Verônica 

Araújo de 

Santa Cruz 

 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR EM 

SAÚDE E A 

PRÁTICA DOS 

AGENTES DE 

CONTROLE DAS 

ENDEMIAS DE 

CAMARAGIBE: 

uma ciranda que 

acaba de começar.  

Dissertação Saúde 2002 

13 

RODRIGUE

S, Ana 

Cláudia da 

Silva 

 

A FORMAÇÃO 

DE 

PROFESSORES 

DE NÍVEL 

MÉDIO PARA O 

ENSINO DO 

CAMPO: 

Conforme a 

percepção dos 

Dissertação Formação 2003 
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docentes da I 

turma, na cidade de 

Bananeiras - PB. 

14 

GUSMÃO, 

Ana Lúcia 

Duarte 

 

PROJETO DA 

LINHA: ação 

social e educação 

na afirmação dos 

direitos e cidadania 

da criança e do 

adolescente. 

Dissertação 
Criança e 

Adolescente 
2003 

15 

CARVALHO

, Bernadina 

Silva de 

 

PRÁTICAS 

PEDAGÓGICA 

DOS 

ALFABETIZADO

RES DO 

PROGRAMA 

ALFABETIZAÇÃ

O SOLIDÁRIA: 

um estudo de caso 

realizado nos 

Municípios de 

Pitimbu e 

assunção/PB. 

Dissertação Práticas Pedagógicas 2003 

16 

LEITE, 

Cleide de 

Amorim 

 

POLITECNIA: um 

estudo do conceito 

possibilidades e 

limites em sua 

aplicabilidade 

Dissertação Práticas Educativas 2003 

17 
TANAKA, 

Harue 

 

ESCOLA DE 

SAMBA 

MALANDROS 

DO MORRO: um 

espaço de educação 

popular. 

Dissertação Práticas Educativas 2003 

18 

NASCIMEN

TO, Luciana 

Silva do 

 

ESTRATEGISTAS 

DO URBANO 

EDUCAÇÃO 

POPULAR NA 

CONSTRUÇÃO 

DA VIDA 

URBANA EM 

JOÃO 

PESSOA/PB: A 

experiência do 

Núcleo de Defesa 

Dissertação 
Desenvolvimento 

Local 
2003 
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da Vida Dom 

Hélder Câmara 

19 

MELO, 

Maria das 

Graças Vital 

de 

 

Censo e a 

Aprendizagem da 

Linguagem Teatral 

na Educação de 

Jovens e Adultos. 

Dissertação Práticas Educativas 2003 

20 

LIMA, 

Rosangela de 

Araújo 

 

DESCONSTRUIN

DO O SILÊNCIO 

ENTRE 

MOVIMENTO 

FEMINISTA 

CONTEMPORÂN

EO E O 

HOMOEROTISM

O FEMININO: 

perspectivas 

educativas. 

Dissertação 
Movimento 

Feminista 
2003 

21 

WANDERLE

Y, Alba 

Cleide 

Calado 

 

MEMÓRIAS 

SOBRE A 

CONSTITUIÇÃO 

DA 

INFORMAÇÃO 

DO ROSÁRIO DE 

POMBAL-PB: 

como experiência 

em Educação 

Popular. 

Dissertação Práticas Educativas 2004 

22 

SILVA, 

Veralúcia de 

Lima 

 

APRENDENDO E 

ENSINANDO A 

LIÇÃO DA LUTA:  

a contribuição da 

música na 

formação política 

da CPT de João 

Pessoa-PB 

Dissertação Movimentos Sociais 2005 

23 

AMORIM, 

Ana Luisa 

Nogueira de 

 

O CURRÍCULO 

NUMA 

PERSPECTIVA 

DE EDUCAÇÃO 

POPULAR: (im) 

possibilidades na 

escola pública. 

Dissertação Formação 2005 

24 
OLIVEIRA, 

Verônica de 

 

A PRESENÇA DA 
Dissertação Política e Educação 2005 
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Lourdes 

Batista 

MULHER NA 

IMPRENSA 

PARAIBANA: 

questões políticas e 

educacionais 

25 

RODRIGUE

S, Ana Paula 

Soares 

Loureiro 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR E 

FORMAÇÃO DOS 

EDUCADORES 

POPULARES: a 

experiência do 

Projeto de Beira da 

Lima 

Dissertação Formação 2006 

26 
SILVA, Isaac 

Alexandre da 

 

JUVENTUDE E 

CIDADANIA NA 

PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO 

POPULAR: 

contribuição e 

limites da PJMP, 

na Arquidiocese da 

Paraíba (1981-

2006). 

 

Dissertação Juventude 2006 

27 
SILVA, José 

Carlos 

Educação Popular 

em Saúde e 

Institucionalização. 

Dissertação Saúde 2006 

28 
SERPA, 

Lúcia Gomes 

 

TEATRO E 

CONSCIENTIZAÇ

ÃO: um olhar 

sobre o movimento 

“Bailei na Curva” 

(1983-1985) 

Dissertação 
Organização e 

Movimento Popular 
2006 

29 

LUCENA, 

Maria das 

Graças 

Lucena 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR EM 

SAÚDE: 

Abordagem 

Intergeracional do 

Alcoolismo numa 

Unidade de Saúde 

da Família 

Dissertação Saúde 2006 

30 

SILVA, 

Nelsânia 

Batista da 

 

Educação Popular e 

Subjetividade na 

Feira 

Agroecológica. 

Dissertação Educação 2006 
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31 

OLIVEIRA, 

Dimas 

Lucena de 

 

LEITURA E 

CIBERCULTURA; 

Navegando em 

oceanos 

Pedagógicos ou por 

uma Educação 

Popular Nunca de 

Antes Navegada. 

Tese 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação 

2006 

32 

SILVA, 

Walberto 

Barros da 

 

A PEDAGOGIA 

DIALÓGICA DE 

PAULO FREIRE E 

AS 

CONTRIBUIÇOE

S DA 

PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍS

TICA: uma 

reflexão sobre o 

papel da 

comunicação na 

Educação Popular 

Dissertação 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação 

2006 

33 

PEREIRA, 

Ernandes de 

Queiroz 

 

A 

CONTRIBUIÇÃO 

DA EDUCAÇÃO 

POPULAR NA 

ORGANIZAÇÃO 

DOS 

TRABALHADOR

ES E 

TRABALHADOR

AS DO CAMPO: 

Do Acampamento 

ao Assentamento: 

Quais os Desafios? 

Dissertação 
Organização e 

Movimento Popular 
2007 

34 

VERAS, 

Clédia Inês 

Matos 

 

O Curso 

Prolongado do 

Movimento dos 

Trabalhadores 

Rurais Sem Terra 

no Ceará e o 

Processo de 

Formação Política 

da 

Dissertação Movimentos Sociais 2007 

35 

COSTA, 

Isabel 

Marinho da 

 

O CIBERESPAÇO 

COMO 

Dissertação 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação 

2007 
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AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA: 

Um estudo de caso 

no orkut das 

comunidades 

referentes ao 

educador Paulo 

Freire 

36 

MOURA, 

José Nivaldo 

Xavier 

 

PEDAGOGIA DE 

PROJETOS: a 

práxis educativa na 

perspectiva da 

escola cidadã. 

Dissertação Práticas Educativas 2007 

37 

BARROS, 

Oscar 

Ferreira 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR 

RIBEIRINHA: um 

estudo dos saberes 

e práticas 

produtivas do 

trabalho ribeirinho 

na Amazônia 

paraense. 

Dissertação Práticas Educativas 2007 

38 

CORRÊA, 

Sérgio 

Roberto 

Moraes 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR DO 

CAMPO E 

DESENVOLVIME

NTO 

TERRITORIAL 

RURAL NA 

AMAZÔNIA: uma 

leitura a partir da 

pedagogia do 

movimento dos 

atingidos por 

barragem 

Dissertação 
Organização e 

Movimento Popular 
2007 

39 

BARBOSA, 

Letícia 

Rameh 

 

MOVIMENTO DE 

CULTURA 

POPULAR EM 

PERNAMBUCO: 

evolução e 

impactos na 

sociedade 

Tese Cultura Popular 2007 

40 

RIBEIRO, 

Kátia Suely 

Queiroz Silva 

 

Ampliando a 

Atenção à Saúde 

Tese Saúde 2007 
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pela valorização 

das redes sociais de 

Educação Popular 

em Saúde. 

41 

ALMEIDA, 

Maria das 

Graças 

Correia de 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR E 

BIOLOGIA DO 

CONHECIMENT

O: histórias de 

gente, emoção e 

algas azuis 

Tese Biologia 2007 

42 

ROSAS, 

Agostinho da 

Silva 

 

CRIATIVIDADE 

EM EDUCAÇÃO 

POPULAR: um 

diálogo com Paulo 

Freire 

Tese Criatividade 2008 

43 

MAGALHÃ

ES, Daniel 

Alves 

 

A Filosofia 

Pragmatista aplica-

se na Educação 

Popular? 

Tese Filosofia 2008 

44 

FEITOZA, 

Ronney da 

Silva 

 

MOVIMENTO DE 

EDUCAÇÃO DE 

PESSOAS 

JOVENS E 

ADULTAS NA 

PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO 

POPULAR NO 

AMAZONAS: 

matrizes históricas, 

marcos conceituais 

e impactos 

políticos 

Tese EJA 2008 

45 

SANTOS, 

Maria 

Verônica do 

Nascimento 

Fernandes 

 

O PROCESSO 

PARTICIPATIVO 

DOS IDOSOS NA 

ATENÇÃO 

BÁSICA À 

SAÚDE: Estudo da 

Experiência do 

Movimento 

Dissertação Práticas Educativas 2009 

46 

MACHADO, 

Aline Maria 

Batista 

 

ORGANIZAÇÕES 

NÃO 

GOVERNAMENT

Tese 
Organização e 

Movimento Popular 
2009 
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AIS (ONGS): 

Trajetórias, 

concepções e 

práticas em 

educação popular 

47 

FERREIRA, 

Ana Paula 

Romão de 

Souza 

 

ENTRE O VELHO 

E OS NOVOS 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS: A 

disputa de 

representações da 

trajetória política-

educação. 

Tese 
Educação e 

Movimentos Sociais 
2009 

48 

MANGUEIR

A, Jeanne 

Maria 

Oliveira 

 

Trajetória de uma 

Associação de 

Catadores (as) de 

Material Reciclável 

no Seminário 

Paraibano 

Dissertação Saberes 2011 

49 
SILVA, Jose 

Roberto da 

 

CONSTRUÇÃO 

DE SABERES NA 

GESTÃO DA 

POLÍTICA 

PÚBLICA: um 

estudo sobre o 

conselho municipal 

dos direitos da 

criança e do 

adolescente no 

município de João 

Pessoa 

Dissertação Saberes 2011 

50 

DUARTE, 

Claudia 

Costa 

 

PROJETO 

ESCOLA ZÉ 

PEÃO: uma 

instância de 

formação de 

educadores de 

jovens e adultos 

Dissertação EJA 2011 

51 

PETUCO, 

Denis 

Roberto da 

Silva 

 

Entre Imagens e 

Palavras: o 

discurso de uma 

Campanha de 

Prevenção ao 

Crack 

Dissertação Saúde 2011 

52 LEITE,  Dissertação Economia Solidária 2011 
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Maria de 

Lourdes 

Souza 

EDUCAÇÃO EM 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA: a V 

Feira Paraibana de 

Ecosol 

53 

SANTOS, 

Laurineide 

Laureano dos 

 

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

DA ESCOLA 

PÚBLICA E 

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR: uma 

análise sobre o 

sistema municipal 

de ensino do 

município de João 

Pessoa/PB 

Dissertação Participação Popular 2011 

54 

CORREIA, 

Deyse 

Morgana das 

Neves 

 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO E 

ALTERNÂNCIA 

NO CURSO DE 

LICENCIATURA 

EM PEDAGOGIA 

PRONERA/UFPB: 

encontro de teorias 

e práticas 

de educação popula

r 

Dissertação Educação do Campo 2011 

55 

PEREIRA, 

Francy 

Webster de 

Andrade 

 

A 

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR EM 

CONSELHO 

LOCAL DE 

SAÚDE DE 

CAMAÇARI BA: 

um olhar a partir do 

envolvimento dos 

usuários 

Dissertação Participação Popular 2011 

56 

ARAUJO, 

Monalisa 

Porto 

 

A relação de 

saberes na 

construção de uma 

Escola Popular do 

Campo 

Dissertação Saberes 2011 

57 

SOUZA, 

Luciano 

Batista de 

 

TEOLOGIA DA 

ENXADA 

E EDUCAÇÃO PO

Dissertação Participação Popular 2011 
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PULAR: 

afinidades, 

convergências e 

complementariedad

es 

58 

COSTA, 

Lucinete 

Gadelha da. 

 

A EDUCAÇÃO D

O CAMPO: uma 

experiência na 

formação do (a) 

educador (a) no 

estado do 

amazonas 

Tese Educação do Campo 2012 

59 

CAVALCAN

TE, Arilu da 

Silva 

 

Egressos do 

Programa Brasil 

Alfabetizado no 

Município de 

Conde/Pb e os 

desafios sobre 

continuidade de 

escolarização em 

EJA 

Dissertação EJA 2012 

60 

BATISTA, 

Patricia Serpa 

de Souza 

 

ÉTICA NO 

CUIDADO EM 

SAÚDE E NA 

FORMAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 

NA 

PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO 

POPULAR 

Tese Saúde 2012 

61 

COSTA, 

Dalva Maiza 

Medeiros 

 

O PRONERA NO 

ESTADO DA 

PARAÍBA (1998-

2008): avanços e 

limites 

Dissertação Educação do Campo 2012 

62 

SANTANA, 

Clecia Rufino 

de 

 

EDUCAÇÃO POP

ULAR EM 

ECONOMIA POP

ULAR SOLIDÁRI

A: a prática 

educativa de 

incubadoras de 

empreendimentos 

solidários populare

s 

Tese Práticas Educativas 2012 
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63 

COSTA, 

Tarcísio 

Duarte da 

 

EDUCAÇÃO POP

ULAR E 

CORPOREIDADE

: um estudo na 

perspectiva das 

pessoas que vivem 

com HIV/AIDS 

Dissertação Saúde 2012 

64 

MENEZES, 

Ana Celia 

Silva 

 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: o 

currículo na 

perspectiva da 

contextualização e 

da organização 

social 

Dissertação Educação do Campo 2012 

65 

LIMA, 

Francisco das 

Chagas 

Galvão de 

 

PASTORAL DE 

JUVENTUDE DO 

MEIO POPULAR: 

práticas educativas 

e cidadania 

Dissertação Práticas Educativas 2012 

66 

SILVA, 

Nelsania 

Batista da 

 

SUBJETIVIDADE 

E EDUCAÇÃO: 

um olhar a partir 

dos sujeitos das 

feiras 

agroecológicas 

solidárias populare

s 

Tese Subjetividade 2012 

67 

SANTOS, 

Patrícia 

Fernanda da 

Costa 

 

PROGRAMA 

BRASIL 

ALFABETIZADO: 

impacto para as 

políticas públicas 

de educação de 

jovens e adultos em 

municípios do 

sertão paraibano 

Dissertação EJA 2012 

68 

RODRIGUE

S, Ana 

Claudia da 

Silva 

 

O CURSO 

PROEJA E A 

FORMAÇÃO DO 

EDUCANDO 

CAMPONES: 

identidades e 

reconhecimento 

Tese EJA 2012 

  Fonte: Chaves (2012) com alterações desta pesquisadora. 
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Examinando os dados do Quadro-04, constatamos que das 68 produções encontradas, 

54 são dissertações e 14 são teses. Por conseguinte, identificamos que o ano mais fecundo das 

produções foi o de 2012 (6 dissertações e 5 teses) e o menos produtivo foi o 2004 

(1dissertação). Ainda neste sentido, percebemos que o ano de 2011 produziu um quantitativo 

de 10 produções, enquanto, o ano de 2012 foi o mais abundante das teses. Ao retratarmos 

sobre o quantitativo das teses, é mister ressaltarmos que a sua aparição, neste quadro, se dá no 

ano de 2006. 

Ao explorarmos as produções, no quesito gênero, percebemos que 47 produções 

advêm do feminino, enquanto, 21 produções vêm do masculino. É salutar mencionarmos que 

tanto as dissertações, quanto as teses são predominantes do gênero feminino.  

Destarte, apontamos sobre as vertentes teórico-metodológicas encontradas em 21 

produções. Assim, percebemos a presença do crítico freireana (12), a crítico marxista (2), e 

as que não foi possível identificar (54). Os dados consistentes no não foi possível identificar, 

fazem menção a inexistência do referencial teórico nos resumos, bem como, a impossibilidade 

de análises dos dados contidos no estudo de Chaves (2011). Com base na perspectiva crítico 

freireana, destacamos os estudos de: Costa (2012), Mangueira (2011), Cavalcante (2012), 

Costa (2012), Duarte (2011), Batista (2012), Leite (2011), Araújo (2011), Costa (2012), Lima 

(2012), Silva (2012) e Souza (2011).  

Analisando as categorias que estão articuladas a Educação Popular, visualizamos um 

total de 23 temáticas diferentes, assim temos: formação (5); desenvolvimento local (2); 

tecnologia da informação e comunicação (4); práticas educativas (12); organização e 

movimento popular (7); EJA (4); saúde (7); criança e adolescente (1); práticas pedagógicas 

(1); movimento feminista (1); política e educação (1), movimentos sociais (3); juventude (1); 

educação (1); biologia (1); criatividade (1); filosofia (1); educação do campo (4); saberes (3); 

economia solidária (1); participação popular (4);  subjetividade (1); identidade (1); e por fim, 

a cultura popular (1). 

Na categoria EJA, achamos os estudos de Duarte (2011), Cavalcante (2012), Santos 

(2012) e Rodrigues (2012). Analisando os resumos, percebemos a variedade de assuntos que 

subjazem essa temática, assim, temos: formação, ensino, políticas públicas e identidade. Além 

disso, visualizamos que todos os estudos possuíam os objetivos e as metodologias. Acerca da 

metodologia, constatamos que estes incorporaram a abordagem qualitativa e quantitativa, por 

meio de análise documental, entrevistas, questionários, análise de conteúdo, pesquisa 

bibliográfica, e pesquisa de campo. Sobre o referencial teórico, os autores destacaram: Freire, 
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Holliday, Ireland, Pimenta, Tardif, Bardin, Charlot, Pozo, Brandão, Pontual, Pierro, Machado, 

Paiva, Azevedo, Arretche, Giddens, Bauman, Hall e Honnet. Por fim, percebemos que apenas 

um trabalho não apresentou as conclusões, sendo este o de Santos (2012). 

 Na categoria Saberes, destacamos os estudos de Mangueira (2011), Silva (2011) e 

Araújo (2011). Observando e analisando os resumos, foi possível notarmos que os saberes 

giravam em torno dos sujeitos, da gestão pública e das instituições escolares. Ademais, 

percebemos que todos os estudos trouxeram os objetivos bem delineados, bem como, as suas 

conclusões. Além do exposto, destacamos que as metodologias utilizadas versaram por uma 

abordagem qualitativa, através da observação participante, entrevistas, grupos focais, 

questionários, analise documental, caderno de campo e estudo de caso. Destarte, os principais 

teóricos foram: Freire, Santos, Birbeck, Carmo, Magera, Martis, Melucci, Benevides, 

Dagrino, Brandão, Wanderley, Caldart, Fernandes e Molina, Arroyo, Coutinho, Chaves, 

Meiry, Mello, Chizzotti e Franco.   

   Na categoria Saúde, encontramos os estudos de Petuco (2011), Batista (2012) e 

Costa (2012). Analisando o enfoque dos seus resumos, constatamos que estes abordaram 

sobre: prevenção ao uso de drogas, a ética no cuidado em saúde e na prevenção HIV/AIDS. 

Nesse sentido, os seus objetivos foram: “contribuir para a necessária reflexão sobre o discurso 

em campanhas de prevenção ao uso de drogas”. (Petuco, 2011); “analisar a ética nas ações 

educativas e de cuidado orientadas pela educação popular em saúde” (Batista, 2012), e por 

fim, “analisar as atividades de um grupo de teatro popular na prevenção às DST/HIV/AIDS”, 

(Costa, 2012). Para tal alcance, os autores utilizaram da metodologia qualitativa, por meio da 

análise arqueológica do discurso, da observação participante, de entrevistas, de grupo focal, 

da sistematização de experiências e da pesquisa documental. Além disso, fundamentaram-se 

nos seguintes teóricos: Foucault, Le Betron, Freire, Dussel, Gonçalves Parker e Bardin. 

Destacamos, nesse interim, que o único autor que não apresentou em seu estudo o referencial 

teórico foi Batista (2012).  Por fim, foi perceptível no estudo de Petuco (2011) a ausência das 

conclusões. 

Na categoria Educação do Campo, nos deparamos com os estudos de Correia (2011), 

Costa (2012), Costa48 (2012) e Menezes (2012). Durante a identificação e análises dos 

resumos, pudemos constatar a diversidade de temáticas que se apresentam nesta categoria, a 

saber: alternância no ensino superior, PRONERA, formação e currículo. Desse modo, os 

objetivos desses estudos podem ser assim sintetizados: “analisar as concepções e práticas de 

                                                           
48 Lucinete Costa 
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Educação do Campo e alternância vivenciada em sua dinâmica” (Correia, 2011); “lançar um 

olhar sobre a atuação do PRONERA” (Costa, 2012); “a investigação da formação do 

professor na Educação do Campo”; e por fim, “discutir a educação do campo na perspectiva 

da contextualização curricular e da organização social” (Menezes, 2012). Por conseguinte, 

verificamos que as metodologias apresentaram uma abordagem qualitativa, por meio da 

pesquisa documental, da bibliográfica, da observação participante, da pesquisa de campo, das 

entrevistas e do estudo de caso. Quanto ao referencial teórico, apenas a produção de Correia 

(2011) apresentou. Ademais, constatamos que todas as conclusões versaram sobre a proposta 

do estudo.  

Na categoria Participação Popular, achamos os estudos de Santos (2011), Pereira 

(2011) e Souza (2011). Durante a leitura e a observação analítica desses estudos, encontramos 

alguns enfoques, vejamos: gestão democrática, participação popular e teoria da enxada. 

Diante disso, expomos os seus objetivos: “analisar a implementação da Gestão Democrática 

nas Escolas Públicas Municipais da cidade de João Pessoa” (Santos, 2011); “investigou-se a 

relação entre esta experiência formativa religiosa e a educação popular” (Souza, 2011); 

destaca-se, nesse contexto, a ausência de objetivo no estudo de Pereira (2011). Ademais, foi 

possível constatarmos que os estudos tiveram como metodologia a abordagem qualitativa 

através de entrevistas, questionários, observação participante e diário de campo. Acerca do 

referencial teórico, percebemos que todos os estudos não apresentam quaisquer autor (es). Por 

fim, constatamos a ausência de conclusões no estudo de Souza (2011).      

Na categoria Práticas Educativas, destacamos os estudos de Santana (2012) e Lima 

(2012). Analisando os resumos, pudemos constatar que as duas produções apresentaram um 

enfoque diferente para uma mesma categoria, a saber: economia popular solidária e as 

práticas educativas da Pastoral da Juventude do Meio Popular –PJMP, assim, os objetivos 

foram traçados: “analisar as práticas educativas realizadas em projetos de extensão, 

direcionados à economia popular solidária” (Santana, 2012); e “a formação, organização e a 

prática educativa da PJMP da Diocese de Guarabira-PB” (Lima, 2012).  Diante disso, a 

metodologia utilizada perpassou por uma abordagem qualitativa por meio de análise 

documental, observação participante, entrevista e história oral. Além do exposto, constatamos 

também que ambos estudos não apresentaram referencial teórico. Ademais, verificamos que 

somente Santana (2012) apresentou suas conclusões, sendo estas de acordo com a proposta do 

seu estudo.  

Nas categorias Economia Solidária e Subjetividade, encontramos os estudos de Leite 

(2011) e Silva (2012), respectivamente. Examinando os resumos, foi possível verificarmos 
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que tanto os objetivos, como as conclusões foram bem traçados. Ademais, percebemos que a 

metodologia utilizada foram: a abordagem qualitativa por meio de entrevistas, pesquisa 

documental, registro fotográfico, revisão bibliográfica e observação participante. Além disso, 

constatamos que somente o estudo de Silva (2012) apresentou o referencial teórico, sendo 

estes: Vygotsky, Kosik, Rey, Duarte, Athayde, Clot, Molon, Bock, Freire e Brandão.     

No quadro, a seguir, apresentaremos as produções do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE) Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, vejamos: 

 

QUADRO 05- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFPE 

Nº 
AUTOR 

(A) 
TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 

 

HOLMES, 

Maria de 

Fátima 

Mendonça 

Pedagogia mediada 

pela ludicidade na 

educação de jovens e 

adultos 

Dissertação 
Educação de 

Jovens e Adultos 
2006 

2 

CAPUCHO, 

Vera Alves 

Crispim 

 

NAUS 

ESPANHOLAS EM 

TERRAS 

BRASILEIRAS EM 

TEMPOS DE 

VENTOS 

NEOLIBERAIS: a 

concepção 

globalizadora em 

educação e a 

formação para a 

cidadania 

Dissertação 

Organização e 

Movimento 

Popular 

2008 

3 

ARAÚJO, 

Dayse 

Alves 

Pessoa de. 

 

A relação dos/das 

jovens com o saber a 

partir da experiência 

no Programa de 

Inclusão de Jovens 

Dissertação Formação 2008 

4 

MAIA, 

Marcelo de 

Oliveira 

 

SÓCRATES E 

PAULO FREIRE: 

aproximações e 

distanciamentos, 

Uma introdução ao 

Dissertação Filosofia 2008 
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pensamento 

educacional 

5 

PONTES, 

Maria de 

Fátima. 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR:  

INTERLOCUÇÕES 

COM ANIMAÇÃO 

CULTURAL:  o 

programa de 

animação cultural da 

secretaria de 

educação, esportes e 

lazer do Recife 

Dissertação 
Animação 

Cultural 
2009 

6 

SILVA, 

Maria do 

Socorro 

 

AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

DAS ESCOLAS DO 

CAMPO: a escola na 

vida e a vida como 

escola 

Tese 
Práticas 

Pedagógicas 
2009 

7 

SILVA, 

Eduardo 

Jorge Lopes 

da 

 

Prática Discursiva de 

Formação de 

Professores e 

Alfabetizadores de 

Jovens e Adultos em 

uma experiência de 

Educação Popular 

Tese 
Educação de 

Jovens e Adultos 
2011 

8 

LEAL, 

Norma de 

Morais. 

 

O processo de 

ressocialização 

discente no 

Programa Nacional 

de integração do 

Ensino Profissional 

com a Educação 

Básica na 

modalidade de 

Educação de Jovens 

e Adultos-PROEJA 

Dissertação 
Práticas 

Pedagógicas 
2011 

9 

SILVA, 

Everaldo 

Fernandes 

da 

PROCESSOS 

APRENDENTES E 

ENSINANTES 

DOS/AS 

ARTESÃOS/AS DO 

ALTO DO MOURA: 

tessitura de vida e 

formação 

Tese Saberes Populares 2011 

Fonte: Souza (2013) com alterações desta pesquisadora. 
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O Quadro-05 apontou um total de 9 produções (6 dissertações e 3 teses). Assim, 

observamos que as maiores produções advêm de mulheres, com um quantitativo de 6, 

enquanto, os homens, com apenas 3 produções. No que tange ao referencial teórico-

metodológico, detectamos que todas as produções estão concentradas na vertente crítico 

freireano. Ademais, percebemos que a primeira década dos anos 2000 foram os mais 

fecundos, no quesito surgimento das produções. 

Além disso, verificamos a presença de 5 categorias distintas, assim temos: EJA (2); 

práticas pedagógicas (2); animação cultural (1); filosofia (1); e formação (1). Na categoria 

EJA, destacamos os estudos de Holmes (2006) e Silva (2011). Analisando os resumos de 

ambos, pudemos constatar a ausência de clareza quanto ao objetivo de Holmes (2006), 

entretanto, no estudo de Silva (2011) os objetivos foram bem descritos. No tocante a 

metodologia, percebemos que estes estudos versaram em uma abordagem qualitativa, através 

de uma “investigação-ação-participante” (Holmes, 2006) e também, pelo método de análise 

arqueológico do discurso, da pesquisa documental, entrevistas e questionários. Além disso, 

constatamos que apenas um estudo mostrou o referencial teórico, sendo este o de Holmes 

(2006). Por fim, as conclusões do estudo de Holmes (2006) se mostraram frágeis, se levarmos 

em consideração o seu objetivo, enquanto, as conclusões de Silva (2011) mostraram-se 

congruentes.  

Na categoria Práticas Pedagógicas, encontramos os estudos de Silva (2009) e Leal 

(2011). Examinando os estudos das autoras, percebemos que apesar de ambos se 

concentrarem na mesma categoria, o foco central mostrou-se diverso, assim, temos: as 

práticas pedagógicas que se desenvolveram nas Escolas do Campo (Silva, 2009), e o processo 

de ressocialização discente no Programa de Integração da Educação Básica com a Educação 

profissional na modalidade- PROEJA (Leal, 2011). Quanto a metodologia, os estudos 

apresentaram: abordagem dialética, a partir de três procedimentos: estudo exploratório, 

pesquisa documental e estudo etnográfico, e também, através de entrevistas. Acerca do 

referencial teórico, visualizamos os seguintes autores: Souza, Calado, Freire, Paludo, Rosas, 

Arroyo, Caldart, Gimonet, Moura, Reis, Husserl e Heidegger, entre outros. Destarte, as 

conclusões se mostraram congruentes com todo o corpo do estudo.       

Na categoria Organização e Movimento Popular, temos o estudo de Capucho (2008). 

Verificando o estudo, percebemos a ausência do referencial teórico utilizado, bem como, as 

conclusões. No tocante ao objetivo, a autora descreveu que buscou “compreender as 

contradições entre as promessas da concepção globalizadora em educação e sua 
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potencialidade para a efetivação de uma prática pedagógica compromissada com a cidadania 

popular”, assim, utilizou o estudo bibliográfico, bem como, as análises das evidências 

empíricas.  

Nas categorias Animação Cultural, Formação e Filosofia, encontramos os estudos de 

Pontes (2009), Araujo (2008) e Maia (2008), respectivamente.  Observando e analisando os 

resumos, foi possível constatarmos que o estudo de Maia (2008) foi o único que não 

apresentou o objetivo. Além desse dado, verificamos que a metodologia encontrada nos 

resumos versaram sobre: rodas de diálogos, círculos de cultura, pesquisa participante e pela 

hermenêutica. Ademais, os teóricos encontrados foram: Freire, Sócrates, Freinet, Souza e 

Charlot. Por fim, todas as conclusões atenderam ao que foi proposto em seus trabalhos.  

No Quadro- 06, apresentaremos as produções advindas do Programa de Pós-graduação 

em Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, vejamos: 

 

QUADRO 06- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFRN 

 

Nº AUTOR (A) TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 

CARVALHO, 

Maria Luiza 

Coelho Santos 

 

A ação 

alfabetizadora do 

coletivo de 

alfabetizadores 

populares da região 

cacaueira da Bahia 

Dissertação Prática Educativa 2000 

2 

OLIVEIRA, 

Roselia Cristina 

de 

 

FALAS 

SILENCIADAS: 

relatos de 

mulheres/educadoras 

sobre a Campanha 

Pé no Chão Também 

se aprende a Ler 

Dissertação Educadoras 2005 

3 
POJO, Oneide 

Campos 

 

ENTRE SABERES 

E PRÁTICAS: a 

alfabetização de 

jovens e adultos no 

MOVA Belém 

Dissertação EJA 2006 
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4 
SOUZA, Kelly 

Pereira de 

 

LUTA PELA 

TERRA, LUTA 

PELA PALAVRA: 

história de vida e 

formação de duas 

educadoras 

populares no campo 

Dissertação 

Organização e 

Movimento 

Popular 

2008 

5 
RIBEIRO, Inês 

Antônia Santos 

 

ATOS, CENAS E 

AÇÕES: encenações 

teatrais do 

Multicampiartes no 

Pará 

Dissertação Teatro 2009 

6 

AZEVEDO, 

Crislane 

Barbosa 

 

O ideário 

modernizador do 

governo Gaccho 

Cardoso (1922-

1926) e a reforma da 

instituição pública 

de 1924 em Sergipe 

Tese 
Reforma 

Institucional 
2009 

7 
SPINELLI, 

Pablo Cruz 

O livro da 

Campanha de Pé no 

Chão também se 

Aprende a Ler/RN: 

um estudo dos 

pressupostos 

históricos- culturais 

Dissertação História e Cultura 2010 

8 

MEDEIROS, 

Edileuza 

Custódio 

Rodrigues de 

 

Registro de atuação 

do movimento dos 

atingidos por 

barragens ou 

reassentamento de 

Acauã: a 

alfabetização de 

jovens e adultos 

Tese EJA 2010 

9 

FERIRE, 

Eugênio Paccelli 

Aguiar 

 

Construindo um 

modelo de referência 

ao despertar do 

interesse dos 

sujeitos em projetos 

educativos em 

ambiente on-line 

Dissertação 
Projetos 

Educativos 
2010 

10 

SILVA, 

Saimonton 

Tinôco da 

 

DIANTE DAS 

TRAVESSURAS 

DE UM MENINO 

Dissertação 
Organização do 

Trabalho 
2010 
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MALUQUINHO: 

implicações de um 

transtorno global do 

desenvolvimento 

para a organização 

do trabalho na 

escola 

11 

PEREIRA, 

Sandra Maria 

Borba 

 

O ATO 

PEDAGÓGICO 

COM O ATO 

GNOSIOLÓGICO 

EM PAULO 

FREIRE: ensinar 

como uma aventura 

criadora 

Tese 
Ciclo 

Gnosiológico 
2010 

12 

FILHO, 

Sebastião 

Faustino Pereira 

 

Convergências de 

meio a partir do 

rádio em uma escola 

pública de Natal 

Tese 
Comunicação e 

Educação 
2010 

13 

NUNES, 

Affonso 

Henriques da 

Silva Real 

 

A educação informal 

para o consumo 

infantil e juvenil na 

televisão e na mídia 

Tese 
Educação 

Informal 
2011 

14 
SCALABRIN, 

Rosemeri 

 

Diálogos e 

Aprendizagens na 

formação em 

agronomia para 

assentados 

Tese Formação 2011 

15 

NASCIMENTO, 

Hostina Maria 

Ferreira 

CÍRCULO DE 

AÇÃO-

REFLEXÃO-

AÇÃO: uma 

possibilidade 

praxiológica para a 

prática pedagógica 

da formação de 

professores 

Tese Formação 2011 

 Fonte: Kiss (2013) com alterações desta pesquisadora. 

 

 O Quadro-06 expõe sobre as produções que articulam a Educação Popular, no 

Programa de Pós-graduações em Educação da UFRN. Desse modo, foi possível 

identificarmos 15 produções (8 dissertações e 7 teses). Ao analisarmos o ano das produções, 

percebemos que o ano de 2010 foi o mais fecundo, enquanto, o ano de 2000, 2005, 2006 e 
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2008 foram os que menos produziram. Ainda neste sentido, identificamos que a primeira tese 

de doutoramento emergiu no ano de 2009. 

 Ao explorarmos sobre a categoria gênero, verificamos que 10 produções são do gênero 

feminino e 5 do masculino. Tomando como base a categoria gênero e nível, constatamos que 

o cruzamento de ambos nos forneceram tais dados: 5 dissertações advêm do feminino, bem 

como, 5 teses advêm do mesmo gênero, enquanto, 3 dissertações são do masculino e 2 teses 

do mesmo gênero. 

Com vistas no referencial teórico-metodológico, destacamos que todos as produções 

analisadas, seguem a perspectiva crítico freireana. De tal modo, é mister ressaltarmos que as 

análises consistem na leitura de 8 produções, pois, o estudo de Kiss (2013), com 7 produções, 

não apresentou a análise desta categoria. Assim, identificamos os seguintes autores: Spinelli 

(2010), Freire (2010), Silva (2010), Pereira (2010), Filho (2010), Nunes (2011), Scalabrin 

(2011) e Nascimento (2011). 

Além dos dados expostos, anteriormente, percebemos que as produções que estão 

articuladas ao tema da Educação Popular, encontram-se em 13 temáticas distintas: práticas 

educativas (1); educadoras (1); EJA (2); organização e movimento popular (1); teatro (1); 

reforma institucional (1); história e cultura (1); projetos educativos (1); comunicação e 

educação (1); educação informal (1); formação (2); ciclo gnosiológico (1); e por fim, 

organização do trabalho (1). 

Na categoria História e Cultura encontramos o estudo de Spinelli (2010). O autor 

descreveu que “objetiva compreender como se deu a conscientização popular marcada pelas 

concepções de cultura e educação popular em suas relações sociais, culturais e ideológicas”. 

Para tal alcance, utilizou a cartografia simbólica. Ademais, o estudo não revelou o referencial 

teórico utilizado. E por fim, o autor delineiou os resultados da pesquisa de acordo com o que 

se propôs, como mencionado anteriormente.  

Na categoria Projetos Educativos, constatamos o estudo de Freire (2010). Observando 

e analisando o seu resumo, percebemos a ausência de uma definição clara do seu objetivo, 

vejamos: “esta dissertação foi realizada no intuito da elaboração de um modelo a ser usado 

como referência na construção e diagnóstico de projetos educativos em ambiente on-line”. 

Assim, este estudo se findou na abordagem qualitativa, por meio da observação participante e 

entrevistas semi-abertas. Quanto ao referencial teórico, percebemos a presença de dois 

autores: Freire e Frenet. Destarte, as conclusões do estudo revelou que o objetivo fora 

alcançado, ou seja, “ao final, demonstramos a utilização prática do modelo elaborado 

aplicando-o ao diagnóstico de um projeto educativo realizado na plataforma on-line moodle”. 
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Na categoria Organização do Trabalho, evidenciamos o estudo de Silva (2010). 

Analisando o resumo, reparamos que o seu objetivo “apresentar ideias acerca da inclusão de 

um aluno com transtorno global do desenvolvimento escolar...”, foram alcançados, assim, ao 

descrever as conclusões, o autor pontua: “a necessidade da escola rever suas crenças e formas 

de atuação; a possibilidade de incluir com êxito os alunos com psicose e autismo...” entre 

outros. Destacamos que a metodologia ora empregada foi através da análise documental, 

estudo de caso e “diálogo com os professores”. Ademais, o mesmo não citou autores para 

compor o seu referencial teórico, apenas apontou o “diálogo freireano”. 

Na categoria Ciclo Gnosiológico, temos o estudo de Pereira (2010). Examinado o 

resumo desta autora, é possível afirmamos a ausência do objetivo. Com relação a 

metodologia, percebemos uma abordagem qualitativa com enfoque na pesquisa bibliográfica. 

Além disso, constatamos a presença de alguns teóricos, a exemplo de Freire e Hans-Georg 

Gadamer. Por fim, a autora concluiu o texto descrevendo que, “a compreensão pelo educador 

dessas dimensões bem como sobre o Ciclo de Ensinar e Aprender pode contribuir de modo 

significativo para uma práxis docente capaz de percorrer o caminho do diálogo 

problematizado...”. 

Na categoria Comunicação e Educação, encontramos o estudo de Filho (2010). 

Considerando alguns pontos do resumo, tais como: objetivos, metodologia, referencial teórico 

e conclusões, foi possível constatarmos a ausência do seu objetivo. Contudo, não deixou de 

lado a explicitação da metodologia, sendo esta, de uma abordagem qualitativa, através de uma 

pesquisa da etnometodologia, bem como, da observação participante e de uma pesquisa-ação. 

Acerca do referencial teórico, o autor destacou: Coulon, Bogdan, Biklen, Denzin e Lincoln, 

May e Thiollent. Destarte, delineou sobre as diversas possibilidades de melhorias no ensino-

aprendizagem, sendo estas: “a elevação da autoestima dos educandos, a inclusão sócio 

educacional de pessoas portadoras de necessidades especiais, diminuição da timidez e da 

facilitação da comunicação entre os sujeitos...”, entre outros. 

Na categoria Educação Informal, elucidamos o estudo de Nunes (2011). Analisando o 

seu resumo, foi possível percebemos a ausência do objetivo, bem como, das conclusões. 

Assim, o mesmo só apresentou a metodologia, sendo esta permeada pela observação 

participante. Ademais, citou alguns teóricos no corpo do texto, a exemplo de Marx, Freire e 

Lukács.  

Na categoria Formação destacamos dois autores: Scalabrin (2011) e Nascimento 

(2011). Analisando os resumos, percebemos uma falta de clareza e até mesmo a ausência do 

objetivo. Não obstante a isso, notamos que o estudo de Nascimento (2011) não apresentou a 
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metodologia, enquanto, o estudo de Scalabrin (2011) esmiuçou em detalhes o processo 

metodológico, vejamos:  

 Metodologicamente analiso a produção do conhecimento através das 

teses e dissertações relativas a Educação do Campo, Movimentos 

Sociais, Universidades e Ensino Superior, nos últimos 20 anos. 

Analiso as monografias de conclusão de curso de todos os educandos 

assentados, além de realizar entrevistas abertas com cada um/a. 

Utilizo a entrevista aberta, também, com os docentes do curso e com 

os dirigentes dos movimentos sociais [...] 

 

Quanto ao referencial teórico utilizado por essas produções, detectamos os seguintes 

autores: José André Angotti, Demétrio, Freire, Simões, Amartyan Sem, Boaventura de Souza 

Santos e Miguel Altiere, entre outros. Por fim, as conclusões dos estudos se mostraram 

dispersas, se tomarmos como premissa o todo, ou seja, o resumo. 

No Quadro-07, apresentaremos as produções encontradas no Programa de Pós-

Graduação em Educação (NPGED) da Universidade Federal do Sergipe- UFS, vejamos: 

 

QUADRO 07- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFS 

Nº 
AUTOR 

(A) 
TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 

FIGUERÊD

O, Acácio 

Nascimento 

 

OS PRINCÍPIOS 

POLÍTICOS E A 

PRÁTICA 

EDUCATIVA DO 

CESEP: processos 

formativos de uma ONG 

em Sergipe: 1988/1998 

Dissertação Práticas Educativas 2003 

2 

 MOTA, 

Mônica 

Machado 

 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

NA REFORMA 

AGRÁRIA: um estudo 

de caso sobre o currículo 

(1995-2000) 

Dissertação EJA 2008 

3 

SOUZA, 

Nubia 

Josania Lira 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 

realidade e possibilidades 

da Prática Pedagógica 

para o Estudante 

Trabalhador 

Tese Práticas Educativas 2008 

http://lattes.cnpq.br/7429156287091580
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4 
PEREIRA, 

Rodrigo 

CONSELHOS 

ESCOLARES: a 

participação das 

comunidades e as 

implicações sobre o 

cotidiano da escola 

pública 

Dissertação 
Participação 

Popular 
2009 

5 

 

CARDOSO, 

Lívia de 

Rezende 

PROCESSOS DE 

RECONTEXTUALIZA

ÇÃO NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA 

ESCOLA DO CAMPO: 

a visão de professores do 

sertão sergipano 

Dissertação 
Educação do 

Campo 
2009 

6 

 MENESES, 

Maria 

Adeilma 

Pedagogia da terra e a 

formação de professores 

para a educação do 

campo na UFS e UFRN 

Dissertação 
Educação do 

Campo 
2009 

7 

TORRES, 

Lianna de 

Melo 

 

 

A CONTRA 

HEGEMONIA NA 

FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES DO 

CAMPO: uma análise 

sobre o curso de 

pedagogia da terra 

 

Tese Formação 2012 

8 

ALMEIDA, 

Joelma 

Viana 

O Sentido da Escola para 

a Família de Origem 

Popular 

 

Dissertação Educação Formal 2013 

9 
 PEREIRA, 

Rodrigo 

ESCOLA E 

PARTICIPAÇÃO: um 

estudo sobre os 

Conselhos Escolares em 

Aracaju- SE 

 

Tese 
Participação 

Popular 
2014 

10 

SILVA, 

Nelly 

Monteiro 

Santos 

PATER INCERTUS, 

MATER CERTA: As 

Práticas de 

Assoldamento Em 

Estância e Sua 

Contribuição para a 

História da Educação da 

Infância em Sergipe 

Dissertação Práticas Educativas 2014 

Fonte: Santos (2014) com alterações desta pesquisadora. 

  

http://lattes.cnpq.br/5166475664599694
http://lattes.cnpq.br/5166475664599694
http://lattes.cnpq.br/2476361384715045
http://lattes.cnpq.br/2632193407434077
javascript:nova_pesquisa(%22Silva,%20Nelly%20Monteiro%20Santos%22,%2284260%22,100);
javascript:nova_pesquisa(%22Silva,%20Nelly%20Monteiro%20Santos%22,%2284260%22,100);
javascript:nova_pesquisa(%22Silva,%20Nelly%20Monteiro%20Santos%22,%2284260%22,100);
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Analisando os dados do Quadro-07, detectamos que o estado de Sergipe apresentou 

10 produções (7 dissertações e 3 teses). Com base nisto, percebemos que o quantitativo das 

produções do gênero feminino (7) foi superior ao gênero masculino (3). No que tange aos 

anos das produções, identificamos que houve uma maior produtividade na primeira década do 

século XIX, assim, obtivemos 6 produções. 

 Por conseguinte, ao relacionarmos os níveis das produções com os gêneros, 

percebemos que 5 dissertações advêm do feminino, bem como, 2 teses; enquanto, 2 

dissertações e 1 tese advêm do gênero masculino. Destarte, aferimos que as vertentes teórico-

metodológicas foram: a crítico marxista (2) e não foi possível identificar (6). 

 Verificando as temáticas relacionadas a Educação Popular, destacamos as seguintes: 

prática educativa (3); participação popular (2); educação do campo (2); formação (1); EJA 

(1); e educação formal (1). Na categoria Participação Popular, temos o estudo de Pereira 

(2014). Verificando o resumo, percebemos a ausência do objetivo e das conclusões. No 

tocante a metodologia, o autor descreveu que se utilizou de questionários, entrevistas e análise 

documental. Além disso, dialogou com os seguintes autores: Freire, Haberman, Charlot, 

Gohn, Torres, Derouet e Claus Offe. 

Na categoria Formação, achamos os estudos de Torres (2012). A autora descreveu que 

seu objetivo foi o de “investigar sobre a pretensão do MST de forjar um curso de Pedagogia 

nas universidades capaz de incorporar a luta popular pela terra para formação dos ‘intelectuais 

orgânicos do movimento do campo’ [...]”, para tal alcance, trilhou “por uma perspectiva de 

análise marxiana, elegendo como categorias explicativas a contradição e a totalidade”, através 

de entrevistas, grupo focal e análise documental. Quanto ao referencial teórico, a mesma não 

citou. Destarte, constatamos que as conclusões do estudo versaram ao que foi proposto. 

Na categoria Educação Formal, encontramos o estudo de Almeida (2013). Analisando 

o seu resumo, constatamos que a mesma apresentou todos os pontos (objetivos, metodologia e 

conclusões), exceto o referencial teórico. Acerca do objetivo, a autora citou que iria “analisar 

o sentido que as famílias de origem popular atribui à escola e se este sentido estabelece 

relação com o sentido atribuído à escola pelo seu filho”. Para tanto, utilizou da abordagem 

qualitativa por meio de questionários e entrevistas semiestruturadas. Por fim, descreveu sobre 

as conclusões do seu estudo.  

No quadro, a seguir, apresentaremos as produções advindas do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Alagoas- UFAL, vejamos: 
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QUADRO 08- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFAL 

Nº AUTOR(A) TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 

 

AMORIM, 

Maria Gorete 

Rodrigues de  

A especificidade do 

trabalho do professor de 

educação de jovens e 

adultos 

Dissertação EJA 2005 

2 
CAVALCA

NTE, Valéria 

Campos. 

 

LEITURA NA 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS: um estudo 

de eventos e práticas de 

letramento em salas de 

aula do 1º segmento 

Dissertação EJA 2009 

3 

 

SOUZA, 

Atonia 

Matilde 

Sarmento de 

Práticas de letramento 

na educação de jovens e 

adultos 
Dissertação EJA 2010 

4 
CORREIA, 

Mailza da 

Silva 

 

A EDUCAÇÃO POPU

LAR NO BRASIL 

IMPÉRIO: as primeiras 

iniciativas de escolas 

noturnas em Alagoas 

(1870-1889) 

Dissertação Educação Formal 2011 

5 
SANTOS, 

Karla de 

Oliveira 

 

AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NO 

LIVRO DIDÁTICO 

DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS: 

implicações curriculares 

para uma sociedade 

multicultural 

Dissertação EJA 2011 

Fonte: Souza (2014) com alterações desta pesquisadora. 

 

Ao fazermos o levantamento das produções que abordavam a Educação Popular, na 

Pós-graduação em Educação, da UFAL, constatamos que apenas 5 produções (dissertações) 

apresentavam tal temática. Ademais, destacamos que todas as produções advêm de mulheres. 
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Um outro dado que merece destaque, consiste nos anos das defesas, assim, percebemos que 

houve um distanciamento entre os anos das produções, se levarmos em consideração as duas 

primeiras décadas do século XXI.  

No que tange ao referencial teórico-metodológico, visualizamos as seguintes vertentes: 

Crítico freireano, com 3 produções; a crítico marxista, com 1 produção; e por fim, a 

perspectiva positivista, com 1 produção. Os autores que compõem a vertente Crítico 

freireano, são: Cavalcante (2009), Souza (2010) e Santos (2011). 

Ademais, fora perceptível que dentre as 5 produções, 4 trabalharam com a EJA e 

apenas uma encontrava-se no âmbito da Educação Formal. Neste sentido, destacam-se na 

categoria EJA, os seguintes autores: Amorim (2005), Cavalcante (2009), Souza (2010) e 

Santos (2011). Ao analisarmos os objetivos dos estudos, desses autores, percebemos a 

pluralidade de temas que giram em torno dessa categoria, vejamos: atividades docentes, 

“caracterizar a especificidade da atividade do professor que atua na Educação de Jovens e 

Adultos, a partir dos estudos das categorias trabalho na sua dimensão ontológica” (Amorim, 

2005); segundo, práticas de letramento, “analisar os eventos e práticas de letramento, 

ocorridos nas aulas de leitura nas turmas de pós-alfabetização” (Cavalcante, 2009); terceiro, 

ensino-aprendizagem, “analisar o processo ensino-aprendizagem por meio da utilização de 

gêneros textuais na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos” (Souza. 2010); e por fim, o 

quarto, questões étnicos-raciais, “analisar como as questões étnico-raciais são abordadas, 

discutidas e problematizadas na EJA” (Santos, 2011).  

No que tange a metodologia, verificamos que todas os estudos compõe a abordagem 

qualitativa através de: estudo bibliográfico, pesquisa de campo, estudo exploratório, estudo de 

caso e análise documental. Por conseguinte, observamos que vários autores compuseram o 

referencial teórico, assim, têm-se: Lukacs, Bertoldo, Freire, Moura, Pinto, Beisiegel, Fávero, 

Freitas, Koch, Koch e Elias, Apple, Paiva, Fleuri, Moreira, Moreira e Silva, Torres, entre 

outros. Finalizando esta categoria, elucidamos as diversas conclusões encontradas, a saber:  

 

Compreende-se que, considerar o conhecimento existente no aluno, 

construindo na experiência trabalho e por ela, transformando-o no ponto de 

partida do planejamento da prática pedagógica, com consciência do objetivo 

a ser alcançado, torna-se indispensável ao professor de jovens e adultos. 

(AMORIM, 2005)  

 
Os resultados de nossa análise indicam que na escola pesquisada, sobretudo 

no I Segmento da EJA, não se compreende a importância da leitura para a 

ampliação do letramento dos sujeitos, uma vez que esta permanece ocupando 

um lugar secundário nos projetos pedagógicos e, consequentemente, na 

prática de sala de aula. Analisando as práticas das professoras ficou explícito 
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que ambas apresentaram diversas dificuldades no trato com a leitura e 

letramento dos educandos. Essas professoras, não possuem a formação 

específica para atuar na EJA, bem como, desconhecem os fundamentos 

linguísticos, necessários às atividades para trabalharem a leitura. Sendo 

assim, agem muitas vezes baseadas na intuição, ou transplantam para a 

modalidade práticas pedagógicas que vivenciaram em seu período de 

escolarização. (CAVALCANTE, 2009). 

 

Esses procedimentos nos possibilitaram constatar práticas de letramento 

realizadas na sala de aula da EJA que não favoreceram um processo 

interativo. Revelaram-nos a carência de uma fundamentação teórico-

metodológica-linguística na formação do professor da EJA, no que diz 

respeito à utilização dos gêneros textuais em sala de aula. (SOUZA, 2010). 

 

A análise realizada identificou a dificuldade de incorporação da pluralidade 

e alteridade de forma positiva no currículo oficial e especificamente no Livro 

Didático, limitando às questões étnicos-raciais à submissão do povo negro, 

estereotipia e discriminações. Esse artefato possui uma significativa 

importância nas práticas curriculares e precisa ser reconstruído sobre a ótica 

de visibilidade do diverso. (SANTOS, 2011). 

 

 

Na categoria Práticas Educativas, encontramos o estudo de Correia (2011). 

Averiguando a sua produção, constatamos que o seu objetivo era o de “compreender como 

ocorreu o processo de oferta da escola do povo com o enfoque na criação e desdobramentos 

das escolas noturnas de Alagoas no período Imperial, de 1870 a 1889”. Além disso, a autora 

acrescenta que objetivava também, “compreender as razoes pelas quais os intelectuais do 

Império dedicavam o seu tempo à formação de adultos quando a ênfase à época, era dada a 

formação infantil”. Por este viés, a metodologia se findou através das fontes documentais. 

Acerca do referencial teórico, a mesma destacou alguns autores, a exemplo de Bloch, Farge, 

Gondra e Schueler, Primitivo Moacyr, Viotti, Leme, Paiva, entre outros. Por fim, as 

conclusões versaram sobre os objetivos propostos, logo, “constatou que os professores de 

escolas noturnas, regra geral, eram os mesmos que lecionavam no turno diurno, os quais 

recebiam uma gratificação quando não exerciam a atividade gratuitamente”.   

No Quadro-09, apresentaremos as produções encontradas no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Maranhão- UFMA, vejamos: 
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QUADRO 09- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFMA 

Nº AUTOR(A) TÍTULO NÍVEL 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 
SANTOS, 

Rosenverck 

Estrela 

 

HIP HOP E 

EDUCAÇÃO 

POPULAR EM SÃO 

LUIZ DO 

MARANHÃO: uma 

análise da organização 

“Quilombo Urbano” 

Dissertação Cultura Popular 2007 

2 

SANTOS, 

Eloiza 

Marinho 

dos 

 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE 

PROFESSORES: 

concepções, discursos e 

práticas no programa 

ARCO 

Dissertação 
Autonomia e 

Emancipação 
2007 

3 

ARAÚJO, 

Ana 

Lourdes 

Alves de 

SAÚDE DA NOSSA 

GENTE: divulgação 

científica e educação 

não formal nas ondas 

da rádio educação rural 

do Maranhão 

Dissertação 
Práticas 

Educativas 
2011 

4 

SANTOS, 

Robson 

Ruiter 

Mendonça 

CULTURA POPULAR 

E EDUCAÇÃO: 

cidadania e identidade 

na educação básica 

Dissertação Cultura Popular 2011 

Fonte: Primária, 2015 

 

As produções advindas da Pós-graduação em Educação da UFMA apontaram um total 

de 4 dissertações. Neste sentido, foi possível verificarmos que 2 são de homens e 2 de 

mulheres. Ademais, é notório ratificarmos que as produções perpassaram os anos de 2007 e 

2011 (ambas com o mesmo quantitativo). Durante as leituras dos resumos, constatamos que 

as produções concentravam-se em duas vertentes teórico-metodológicas: a crítico freireana, 

com 2 produções; e a não foi possível identificar, com mais 2 produções. Desse modo, 

destacaram-se na vertente crítico freireana, os autores, Araújo (2011) e Santos (2007).  
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Ademais, as categorias que estão articuladas a Educação Popular, são: Cultura Popular 

(2); Autonomia e emancipação (1); e por fim, as Práticas educativas (1). Por este viés, 

identificaremos os objetivos dos estudos, o referencial teórico utilizado pelos autores, a 

metodologia e as conclusões das pesquisas.  

Assim, no campo da Cultura Popular, destacamos os autores, Santos (2007) e Santos 

(2011). Na análise dos objetivos, percebemos a diversificação dos estudos, quanto a 

centralidade no tema, vejamos: “compreender as relações entre o Hip Hop e a educação 

popular no contexto maranhense” (Santos, 2007) e “analisar as possibilidades da cultura 

popular em integração à educação básica”. (Santos, 2011). Quanto a metodologia, foi possível 

observarmos que estas se caracterizaram pelo viés qualitativo, utilizando-se de: pesquisa 

documental, bibliográfica e empírica (Santos, 2007), bem como, dos grupos focais (Santos, 

2011). Acerca do referencial teórico, elucidamos que ambos os autores não citaram quaisquer 

teóricos para comporem os seus arcabouços históricos e metodológicos. Por fim, observamos 

ainda que as conclusões se mostraram bem definidas, observemos:  

 

Compreendemos que o movimento Hip Hop maranhense, por meio do 

“Quilombo Urbano”, se constitui como uma possibilidade de identificação e 

mobilização para parcela considerável da juventude negra e pobre que 

buscam um agir coletivo. (SANTOS, 2007)  

 

 A metodologia utilizada possibilitou a compreensão das noções de campo, 

espaço e tempo que aqui utilizadas no histórico de formação do bairro e sua 

tradição com a cultura popular para então confrontar com a cultura 

dominante, cultura popular e propor o seu emprego na educação (SANTOS, 

2011). 

 

Na categoria Autonomia e Emancipação, destacamos a autora Santos (2007). 

Analisando os objetivos do trabalho da referida autora, percebemos que estes foram bem 

delineados, se levarmos como premissas as conclusões do estudo. No tocante a metodologia, 

destacamos a abordagem qualitativa a partir de uma “pesquisa de campo” e de “estudo 

teórico”. Quanto ao referencial teórico, a mesma apontou os seguintes autores: Demo “como 

consultor do programa e principal autor estudado pelos formadores”; Paulo Freire e Gramsci e 

Giroux para entender o “princípio educativo, emancipação e autonomia”, bem como, “tratam 

do intelectual (orgânico conservador e/ou radical) como mediador, legitimador e produtor de 

ideias e práticas sociais”; entre outros.  

Já na categoria Práticas Educativas, apontamos o estudo de Araújo (2011). 

Examinando o objetivo do resumo desta autora, pudemos perceber que este não ficou tão 
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claro, assim, a mesma a descreveu: “a fim de buscar aproximações entre as ações de divulgar 

e educar”, esta assertiva se estabelece após uma breve introdução. Na metodologia, a mesma 

se utiliza da História Oral, “uma vez que por esse aspecto da pesquisa qualitativa é possível 

explorar as relações entre história e memória”. Ademais, o referencial teórico está apoiado 

nos estudos de Luisa Massarani, Ideu de Castro, Wilson Bueno, José Reis, Lévy-Leblon, John 

Durant, Paulo Freire, Glória Gohn, entre outros. Destarte, nas conclusões a autora destaca que 

“os programas de rádio Alimentação é Vida e A Saúde da Nossa Gente constituíram-se 

importantes instrumentos de educação não-formal”. 

 No Quadro-10, apresentaremos as produções encontradas no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal da Bahia- UFBA, vejamos: 

 

QUADRO 10- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFBA 

Nº AUTOR(A) TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 
PENILDON, 

Silva Filho 

 

CURSOS PRÉ-

VESTIBULARES 

POPULARES EM 

SALVADOR: 

experiências 

educativas em 

movimentos sociais 

Dissertação 
Movimentos 

Sociais 
2003 

2 

ROCHA, 

Denise 

Abigail Britto 

Freitas 

 

FORMAÇÃO E 

MONITORAMENTO 

DE JURISTAS 

LEIGOS: a 

experiência de uma 

ONG com educação 

popular na região 

sisaleira da Bahia 

Dissertação ONG 2004 

3 

SILVA, 

Rilma Lopes 

da 

 

O TEATRO-

EDUCAÇÃO 

ENQUANTO 

ELEMENTO 

CURRICULAR NO 

MEIO RURAL: o 

caso da Escola 

Dissertação Teatro 2005 
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Comunitária Brilho 

do Cristal 

4 

CHAGAS, 

Rita de Cássia 

Santos 

 

PORTA 

GIRATÓRIA 

ENTRE O ESPAÇO 

DA PEDAGOGIA 

DA ALTERNÂNCIA 

DA ESCOLA 

FAMÍLIA 

AGRÍCOLA MÃE 

JOVINA E O 

CAMPO: um diálogo 

possível? 

Dissertação 
Pedagogia da 

Alternância 
2006 

5 
CARVALHO, 

Rita de Cássia 

 

JOGOS TEATRAIS: 

um caminho para a 

expressão de valores 

com adolescentes 

Dissertação Teatro 2008 

6 

PINHEIRO, 

Carla 

Cristiane de 

Oliveira 

 

A ATUAÇÃO DO 

PROFESSOR NA 

CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

DOS ESTUDANTES 

DURANTE O 

PROCESSO 

TUTORAL NO 

CURSO DE 

MEDICINA DA 

UESB: a visão do 

professor-tutor 

Dissertação Conhecimento 2009 

7 

ARAÚJO, 

Djacira Maria 

de Oliveira 

 

A PEDAGOGIA DO 

MOVIMENTO SEM 

TERRA E 

RELAÇÕES DE 

GÊNERO: 

incidências, 

contradições e 

perspectivas em 

movimento 

Dissertação 
Movimentos 

Sociais 
2011 

8 

CARVALHO, 

Diumara 

Fátima 

 

A CULTURA 

POPULAR PARA 

DENTRO DOS 

MUROS DA 

ESCOLA. AÇÃO 

GRIÔ NACIONAL: 

indicando 

Dissertação Cultura Popular 2013 
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possibilidades 
Fonte: Primária, 2015 

Ao analisarmos o Quadro-10, identificamos que as maiores produções advêm de 

mulheres, assim, percebemos 7 produções para o feminino e 1 produção para o masculino. 

Ademais, constatamos que os anos 2000 (2003, 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009) foram os 

mais fecundos nas produções que articulavam-se com o tema da Educação Popular. Por 

conseguinte, percebemos que as produções trouxeram em seu escopo, as seguintes 

perspectivas: crítico freireana (5), crítico marxista (2) e conservador (1). Na vertente crítico 

freireana, destacaram-se os seguintes autores: Rocha (2004), Silva (2005), Santos (2006), 

Carvalho (2008) e Pinheiro (2008). 

As temáticas, apresentaram-se diversas, logo, obtivemos 2 produções que discutiam 

sobre o Teatro, 2 que abordavam acerca dos Movimentos Sociais, enquanto, as demais, 

versaram entre a Cultura Popular, Conhecimento, ONG e a Pedagogia da Alternância, ambas 

com apenas 1 produção. 

 Acerca da categoria temática Movimentos Sociais, destacamos os seguintes autores, 

Penildon (2003) e Araújo (2011). Analisando os resumos de ambas produções, percebemos 

que os objetivos foram bastante divergentes, apesar de estarem em uma mesma categoria, 

notemos: “Identificar e pesquisar as experiências educativas dos cursos pré-vestibulares 

populares em Salvador...”. (Penildon, 2003), enquanto, Araújo (2011) descreveu que iria 

“Investigar a Pedagogia construída pelo MST e suas incidências, contradições e perspectivas 

na construção de relações de gênero”. No que tange a metodologia das produções, 

observamos que estas se caracterizaram como qualitativa, contudo, no trabalho de Penildon 

(2003) à um destaque para o quantitativo, pois, conforme o mesmo, essa perspectiva foi 

baseada na “pesquisa survey, utilizada para perceber a relação entre frequência em cursos 

preparatórios...”. Destaca-se ainda, nesse contexto metodológico que, os dados foram obtidos 

através de pesquisa bibliográfica, documental e eletrônica. Quanto ao referencial teórico, o 

estudo de Penildon (2003) não fez menção, já o de Araújo (2011) foram: Perrot, Safiotti, 

Engels, Melo de Sabbato, Amorim, Pavan, Graças e Abramovay, Quijano, Cury, Martins, 

Stédile, Bordieu, Freire, Gramsci, Chauí, Brandão, entre outros. Destarte, examinamos as 

conclusões dos estudos. Sob este prisma, é oportuno destacar que ambos trabalhos trouxeram 

as suas considerações como resposta ao que foi proposto em seus estudos.  

Na categoria Teatro, apontamos os estudos de Silva (2005) e Carvalho (2008). 

Examinando os objetivos dos dois estudos, percebemos a variação existente dentro da mesma 

categoria, vejamos: “sistematizar a prática pedagógica de Teatro-Educação enquanto 
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componente curricular da Escola Comunitária Brilho do Cristal” (Silva, 2005); conquanto, 

Carvalho (2008) descreveu, “investigou como estado de plenitude pela ludicidade durante a 

execução de jogos teatrais propicia a expressão de valores habitualmente relacionados à 

autotranscedência”. Por conseguinte, na metodologia, os estudos fizeram o uso de uma 

abordagem qualitativa por meio de estudo de caso (Silva, 2005), e de uma pesquisa-ação 

(Carvalho, 2008).  Ademais, no referencial teórico, foi possível observamos os seguintes 

autores: Freire, Enrique Pichon-Rivière, Viola Spolin e Augusto Boal. Quanto as conclusões, 

não conseguimos observar a delineação dos resultados de ambas as pesquisas.  

Na categoria ONG, encontramos o estudo de Rocha (2004). No resumo a autora 

destacou que a dissertação “investiga a efetividade da educação popular enquanto um 

instrumento de transformação social e democratização das relações sociais no campo”. Para 

tal alcance, “o caminho metodológico seguido teve como ponto de partida aqueles que se 

encontram atingidos pela problemática, por isso, os planos de estudo e projeto elaborado 

foram sendo traçados com base no processo”. Dado o exposto, é oportuno frisarmos que a 

autora não deixou claro, a nosso ver, o objetivo traçado da pesquisa, da metodologia, do 

referencial teórico e até mesmo das conclusões de seu estudo.  

Na categoria Pedagogia da Alternância, temos o estudo de Chagas (2006). Ao 

analisarmos o seu resumo, foi possível constatarmos a ausência do referencial teórico e das 

conclusões; contudo, o autor descreveu o objetivo, sendo este o de “contribuir para a reflexão 

acerca do papel do currículo na relação escola e mundo do trabalho”, e a metodologia da 

pesquisa, sendo esta, a etnográfica com “um viés mutirreferencial”.   

Na categoria Conhecimento, destacamos o estudo de Pinheiro (2009). Examinando o 

seu resumo, verificamos a ausência do objetivo. Todavia, a autora descreve a sua metodologia 

a partir de uma abordagem qualitativa, “com a realização de entrevistas abertas”. No quesito 

referencial teórico, a mesma destacou: Freire, Piaget e Ausubel. Por fim, as conclusões giram 

em torno das observações feitas nas falas dos entrevistados, assim, “a análise das falas 

desenvolvidas durante as entrevistas pelos professores revelou elementos sobre a 

compreensão que os mesmos possuem a respeito da construção do conhecimento...”. 

Finalizando as categorias, temos então a Cultura Popular, sob os escritos de Carvalho 

(2013). Em seu resumo, a mesma ressalta que o seu trabalho pretendeu discutir “a partir do 

acompanhamento e compreensão das propostas do projeto Ação Griô Nacional, de que 

maneira uma aproximação entre os saberes populares e os saberes institucionalizados podem 

interferir nos processos de construção do conhecimento e nas relações sociais...”. Para isso, 

teve como metodologia, a observação participante. Além disso, utilizou alguns autores para 
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compor o seu campo teórico, a saber: Abib, Brandão, Caria, Bauman, Canclini, Queiroz, entre 

outros. Destarte, a autora explana que o seu estudo permitiu que “além de (re) descobrir novas 

(e outras) práticas de produção e transmissão de saberes mais criativas e efetivas, alcançar 

sentidos significativos que contribuem com a elaboração de uma educação voltada para as 

questões de vida”.   

No Quadro- 11, apresentaremos sobre as produções encontradas no Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira (PPGEB) da Universidade Federal do Ceará-UFC, 

vejamos: 

 

QUADRO 11- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFC 

 

Nº AUTOR(A) TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 

 SIQUEIRA, 

Sandra Maria 

Marinho 

 

MATRIZES 

HISTÓRICAS DOS 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS: entre a 

cidadania nos limites 

do capital e a busca 

pela emancipação 

humana 

Tese 
Movimentos 

Sociais 
2006 

2 

 SILVA, 

Jamilastreia 

Alves da 

 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS: 

implicações da 

presença Freireana 

na prática 

pedagógica de 

alfabetizadores 

Dissertação EJA 2007 

3 
 SILVA, José 

Barbosa da 

 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS: o 

aprender a aprender 

e a prática 

pedagógica de 

professores na Rede 

Municipal de Ensino 

Tese EJA 2007 

http://lattes.cnpq.br/2016366817109691
http://lattes.cnpq.br/0535542648179195
http://lattes.cnpq.br/9679424768346922
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de João Pessoa 

4 

 MACEDO, 

Sheyla Maria 

Fontenele 

 

PRÁTICAS 

AVALIATIVAS NA 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS EM 

ESCOLAS DA 

REDE PÚBLICA 

DE FORTALEZA-

CE: fator de inclusão 

escolar? 

Dissertação EJA 2008 

5 

 COSTA, Rita 

de Cassia 

Marques 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR E 

EXTENSÃO 

RURAL: o caráter 

pedagógico das 

ações de ATER no 

Perímetro Irrigado 

Público Federal 

Baixo Acaraú 

Dissertação 
Desenvolvimento 

Local 
2009 

6 
 GALDINO, 

José Wilson 

 

EDUCAÇÃO E 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS NA 

PESCA 

ARTESANAL: caso 

da Prainha do Canto 

Verde, no litoral 

cearense 

Tese 
Movimentos 

Sociais 
2010 

7 

 MATTOS, 

Beatriz Helena 

Oliveira de 

Melo 

 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO E 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS DE 

CONVIVÊNCIA 

COM O 

SEMIÁRIDO: a 

escola Família 

Agrícola Dom 

Fragoso 

Tese Práticas Educativas 2010 

8 

 BANDEIRA, 

João Tancredo 

Sá 

 

JUVENTUDES, 

CULTURAS E 

CIDADANIAS: 

diálogos em 

perspectivas numa 

ONG na periferia da 

cidade de Fortaleza 

Tese ONG 2010 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do
http://lattes.cnpq.br/2533051935491446
http://lattes.cnpq.br/2418966272792649
http://lattes.cnpq.br/0580119804451350
http://lattes.cnpq.br/1876896987146587
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9 

NASCIMENTO

Isabel Cristina 

Cardoso do 

 

AUTOFORMAÇÃO 

COMO 

EXERCÍCIO DO 

TORNAR-SE 

EDUCADOR (A): 

uma reflexão sobre 

autoralidade e 

microestética do 

cotidiano 

Dissertação Autoformação 2011 

10 

CARMO, 

Magda Silony 

Maciel do 

 

As demandas 

Ambientais da 

Sabiaguaba na 

Perspectiva dos 

Marcadores Sociais 

do Lugar 

Dissertação Marcadores Socais 2011 

11 

FERREIRA, 

Karla Patricia 

Martins 

 

A FORMAÇÃO DE 

SENTIDO E O 

SENTIDO DA 

VIDA: o círculo 

ecobiográfico com 

educadores e as 

experiências afetivas 

formadoras em sua 

relação com o 

semiárido cearense 

Tese Subjetividade 2011 

12 

 FREITAS, Ana 

Claudia 

Fernandes de 

 

Valores Humanos 

como Prática 

Educativa no 

Cotidiano da Escola 

Yolanda Queiroz- 

Comunidade do 

Dendê 

Tese Práticas Educativas 2011 

13 

CAVALCANT

E, Jonanderson 

Machado 

 

Sociopoetizando a 

participação nos 

entre-lugares de 

Crianças, 

Adolescentes e 

Adultos/as 

Conselheiros/as do 

Orçamento 

Participativo de 

Fortaleza 

Dissertação 
Participação 

Popular 
2011 

14 

OLIVEIRA, 

Newton Kepler 

de 

Formação de 

Conselheiro para o 

Controle Social no 

Tese Formação 2011 

http://lattes.cnpq.br/9018451219219608
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Sistema Único de 

Saúde Ceará 

15 

 LEITE, Maria 

Jorge dos 

Santos 

 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS E 

PROCESSOS 

EDUCATIVOS: a 

constituição do 

sujeito coletivo na 

luta por direitos na 

comunidade de 

Conceição das 

Crioulas 

Tese 
Movimentos 

Sociais 
2012 

16 

CARDOSO, 

Ana Maria 

Ferreira 

 

Tessitura de Saberes 

Ambientais e 

Ecopráxis no 

Movimento Pró-

parque Lagoa de 

Itaperaoba, em 

Fortaleza 

Tese Saberes 2012 

17 

NASCIMENTO

, Elizangela 

Lima do 

 

SEMEANDO PAZ 

NAS ESCOLA DO 

BOM JARDIM: 

estudo de caso no 

curso Jovens 

Agentes da Paz 

(JAP) 

Dissertação Juventude 2012 

18 
BEDOYA, Luis 

Eduardo torres 

 

A FORÇA 

EMANCIPADORA 

DA 

ESPIRITUALIDAD

E E DA MÍSTICA 

NO MST: 

experiências 

formadoras na vida 

dos/as militantes e 

poder catalisador do 

movimento 

Tese 
Movimentos 

Sociais 
2012 

19 

NASCIMENTO

, Marilene 

Ferreira do 

 

Organização do 

Tempo e Espaço na 

proposta Curricular 

do Curso de 

Edificações do IFPA 

Dissertação Currículo 2012 

20 

 XIMENES, 

Ana Karolina 

Pessoa Bastos 

 

SABERES 

ANCESTRAIS 

Dissertação Saberes 2012 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4164491Y9
http://lattes.cnpq.br/0228694470557283
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INDÍGENAS DOS 

TAPEBAS DE 

CAUCAIA-CE.: 

contribuições e 

diálogos com a 

educação ambiental 

dialógica 

21 

 FRENCKEN, 

Claudete da 

Silva Morais 

 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS E 

EDUCAÇÃO 

POPULAR: 

pressupostos 

identificados na 

prática de 

educadores em sala 

de aula em Fortaleza 

Dissertação EJA 2013 

22 

BARBOSA, 

Eliábia de 

Abreu Gomes 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR: 

experiências 

participativas e 

formação da 

consciência crítica 

em espaços públicos 

no município de 

Eusébio (CE) 

Dissertação Formação 2013 

23 

 BESERRA, 

Raquel Carine 

Martins 

 

EDUCAÇÃO 

POPULAR E 

PRÁTICAS 

EXTENSIONISTAS 

NA COOPERAÇÃO 

NO CAMPO: a 

Associação de 

Cooperação Agrícola 

do Ceará (ACACE), 

em Canindé 

Dissertação EJA 2013 

24 
LIMA, Nara 

Lúcia Gomes 

 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS NO 

CAMPO E A 

PERMANÊNCIA 

ESCOLAR: o caso 

do assentamento 25 

de Maio, Madalena, 

Ceará 

Dissertação EJA 2014 

25  AQUINO,  Dissertação EJA 2014 

http://lattes.cnpq.br/0456414772317252
http://lattes.cnpq.br/0082246515932168
http://lattes.cnpq.br/0221236759201752
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Alles Lopes de O PROEJA: avanços 

e retrocessos entre a 

lei e os resultados 

vivenciados na 

atualidade, no IFCE 

- Campus Fortaleza 

26 
COSTA, Nivia 

Maria Vieira  

 

A qualificação 

profissional e a 

elevação da 

escolaridade nos 

cursos do PROEJA 

FIC, em Tucuruí-PA 

Tese EJA 2014 

27 

NASCIMENTO

,Reginauro 

Sousa  

 

O DIÁLOGO 

ENTRE ATOR E 

PERSONAGEM NO 

TEATRO 

ESPÍRITA: a 

experiência 

espiritual e artística 

dos atores e atrizes 

do Grupo Espírita de 

Teatro Leopoldo 

Machado 

Dissertação Teatro 2014 

Fonte: Primária, 2015 

 

Analisando as produções que tratam da Educação Popular na Pós-graduação em 

Educação da UFC, constatamos um total de 27 produções, assim, estas estão divididas em:  15 

dissertações e 12 teses. Ademais, percebemos que a segunda década, deste século, propiciou 

uma maior produção, se comparado a década anterior. De tal modo, aferimos que o ano em 

que se obteve uma maior produção foram: 2011 (6 produções) e 2012 (5 produções), 

enquanto, o ano com menor produção, encontraram-se em: 2006, 2008 e 2009, ambos com 

somente 1 produção.  

O Quadro-11 demonstra que o gênero feminino predominou nas produções, assim, 

tivemos 19 produções para este gênero, enquanto, para o gênero oposto tivemos 8 produções. 

Fazendo um cruzamento das categorias gênero e nível, constatamos que: 12 dissertações são 

do gênero feminino, enquanto, 3 são do gênero masculino. Além do mais, identificamos que o 

gênero feminino produziu 7 teses e o gênero masculino 3 teses. Desse modo, ao cruzarmos 

estas categorias, aferimos que o gênero masculino produziu em maior quantidade as teses, se 

compararmos ao quantitativo de dissertações.   

http://lattes.cnpq.br/1036524729265967
http://lattes.cnpq.br/1036524729265967
http://lattes.cnpq.br/5007494299474525
http://lattes.cnpq.br/5007494299474525
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Analisando os resumos das produções, verificamos que estas, subscreveram-se nas 

vertentes: crítico freireana (19), crítico marxista (2), conservador (2) e não foi possível 

identificar (4). Ao que concerne as produções na perspectiva crítico freireana, destacamos os 

seguintes autores:   Frencken (2013), Barbosa (2013), Beserra (2013), Costa (2009), Galdino 

(2010), Leite (2012), Silva (2007), Lima (2007), Macedo (2008), Mattos (2010), Ximenes 

(2012), Bandeira (2010), Nascimento (2014), Cardoso (2012), Nascimento (2011), Carmo 

(2011), Ferreira (2011), Cavalcante (2011), Nascimento (2012). 

Por conseguinte, identificamos que as 27 produções versaram em 14 categorias 

distintas, logo, obtivemos: os Movimentos sociais (4); EJA (8); Desenvolvimento local (1); 

Práticas educativas (2); ONG (1); Autoformação (1); Marcadores sociais (1); Subjetividade 

(1); Participação popular (1); Formação (2); Saberes (2); Juventude (1); Currículo (1) e Teatro 

(1). 

Na categoria EJA, encontramos os estudos de Silva (2007), Silva49 (2007), Macedo 

(2008), Beserra (2013), Frencken (2013), Lima (2014), Aquino (2014) e Costa (2014). 

Observando e analisando os resumos, constatamos que o foco central diversificou, vejamos: 

formação continuada dos alunos; prática do aprender a aprender; processo de permanência do 

aluno; educação popular e práticas dos profissionais da ATER; legislação e realidade escolar; 

educação popular, e por fim, educação profissional no ensino fundamental.  Dado o exposto, 

os objetivos podem ser assim sintetizados:  

 

estudar quais os aspectos da escola de Ensino Fundamental 25 de Maio II 

influenciavam a permanência escolar na turma de EJA da Vila do Quieto, 

assentamento 25 de Maio, cidade de Madalena, Ceará. (LIMA, 2014);  

investigar a relação entre a legislação e como o PROEJA se concretiza hoje 

no IFCE – Campus Fortaleza, de 2007 a 2012. (AQUINO, 2014) 

objetivo analisar a possível relação entre concepções freireanas que 

fundamentam a formação continuada dos alfabetizadores de jovens e adultos 

no Programa Alfabetização é Cidadania. (SILVA, 2007) 

objetivo fornecer subsídios teóricos para reflexão no campo da avaliação 

educacional frente às práticas adotadas na educação de jovens e adultos das 

séries iniciais do ensino fundamental e se estas favorecem ou não o exercício 

do direito à educação. (MACEDO, 2008) 

identificar e analisar pressupostos da educação popular, presentes na prática 

de educadores de jovens e adultos, em uma escola municipal de Fortaleza, 

identificando a proximidade dessas práticas às demandas dos educandos. 

(FRENCKEN, 2013) 

                                                           
49 José Barbosa 
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estudar a relação entre a educação popular e as práticas dos profissionais de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) da Associação de Cooperação 

Agrícola do Ceará (ACACE).  (BESERRA, 2013) 

investigar quais as contribuições do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e Continuada com Ensino 

Fundamental - PROEJA FIC, para a qualificação profissional e elevação da 

escolaridade dos alunos do IFPA/Campus Tucuruí. (COSTA, 2014). 

 

Ressalta-se que o estudo de Silva50 (2007) não apresentou o objetivo da pesquisa. Por 

conseguinte, as metodologias dos demais estudos foram embasadas na abordagem qualitativa 

através de: pesquisa-ação, pesquisa-intervenção, bibliográfico, documental, diário de campo, 

entrevistas, observação direta, dinâmicas grupais, estudo de caso e grupo focal. Ademais, os 

principais autores que compuseram, o referencial teórico, foram: Paulo Freire,  Faundez, 

Nogueira , Shor, Paiva, Beisiegel, Paludo, Fávero, Brandão,  Góes, Torres, O’Cadiz e Wong,  

Rosas Haddad e de Pierro, Giroux, Libâneo, Saviane, Di Pierro e Haddad, Medeiros, 

Vendramini, Arroyo, Caldart e Molina, Dourado, Lenskij, Ens, Oliveira, Carvalho,  Furtado, 

Souza, Barreto, Apple, Ball e Mainardes, Ciavatta, Ciavatta & Ramos Colontonio & Silva, 

Fávero, Freitag, Frigotto Kuenzer Pierro, Jóia e Ribeiro Saviani e MacLaren, entre outros.  É 

oportuno destacarmos que os estudos de Silva (2007), Silva (2007), Macedo (2008) e Costa 

(2014), não apresentaram o referencial teórico. Destarte, verificamos que todos os resumos 

apresentaram as suas devidas conclusões.   

Na categoria Movimentos Sociais, destacamos os estudos de Siqueira (2006), Galdino 

(2010), Leite (2012) e Bedoya (2012). Examinando os resumos, pudemos constatar que o 

enfoque dos mesmos versaram sobre: novos movimentos sociais, movimento social da 

Prainha, movimento social quilombola e espiritualidade e mística no MST; conforme os 

objetivos, descritos a seguir: “estudar o papel do movimento social da Prainha do Canto 

Verde no processo educativo de comunidades tradicionais de pescadores artesanais 

litorâneos” (Galdino, 2010); “analisar como ocorre a constituição do sujeito coletivo 

movimento social quilombola na luta por direitos na comunidade de Conceição das Crioulas” 

(Leite, 2012); e por fim, “averiguar e compreender a importância emancipadora das 

experiências de espiritualidade e da mística dos/as militantes do Movimento dos 

Trabalhadores/as Rurais Sem Terra (MST)” (Bedoya, 2012). Destacamos nesse contexto, a 

ausência do objetivo no resumo de Siqueira (2006), bem como, a metodologia e as conclusões 

de seu estudo. Ademais, visualizamos que nos estudos de Galdino (2010), Leite (2012) e 

                                                           
50 José Silva 
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Bedoya (2012), as metodologias trataram de uma abordagem qualitativa, através de estudo de 

caso, estudo etnográfico, pesquisa-ação, história oral, estudo (auto)biográfico e tendo como  

utilização os seguintes instrumentos: entrevistas, círculos de culturas, observação participante, 

círculos narrativos, pesquisa documental e diário de campo. No que tange ao referencial 

teórico, percebemos a presença de alguns autores, tais como: Freire, Larrosa, Josso, Ferrarotti, 

Croatto, Boff, Marx, Lukács, Mészáros, Lessa, Touraine, Mellucci, Gorz, Kurz, Offe e 

Habermas. É oportuno destacar que o estudo de Leite (2012) não apresentou o referencial 

teórico. Por fim, todos os autores apresentaram suas conclusões, com exceção de Galdino 

(2010).  

Na categoria Práticas Educativas, encontramos os estudos de Mattos (2010) e Freitas 

(2011). Analisando os resumos, percebemos que estes tiveram como foco central, a 

convivência com o semiárido, e os valores humanos, vejamos: “compreender como o projeto 

político pedagógico da Escola Família Agrícola Dom Fragoso, [...] , relaciona e incorpora os 

princípios e os fundamentos da proposta de convivência com o semiárido da Articulação no 

Semiárido Brasileiro – ASA” (Mattos, 2010); e também, “ investigar de que forma acontece o 

processo de construção de valores humanos no cotidiano da escola de Aplicação Yolanda 

Queiroz” (Freitas, 2011). Dado o exposto, a metodologia de ambos os estudos versaram sobre 

a abordagem qualitativa por meio de observação participante e entrevistas semiestruturada. 

Além disso, tiveram como referencial teórico, os seguintes autores: Freire, Max Scheler, 

Celso Antunes, Xésus Jares, Jean Piaget, entre outros. Quanto as conclusões, destacamos que 

ambos os estudos apresentaram.  

Na categoria Formação, detectamos os estudos de Oliveira (2011) e Barbosa (2013). 

Ao analisarmos os resumos, constatamos que Oliveira (2011) apresentou tão somente as 

conclusões, enquanto Barbosa (2013) apresentou todos os pontos (objetivo, metodologia, 

referencial teórico e conclusões). Acerca da metodologia, a autora descreve que sua 

abordagem é qualitativa e que as estratégias utilizadas foram de cunho etnográfico, a saber: 

“observação participante; entrevistas semiestruturadas; diário de campo; fragmentos de 

história de vida dos sujeitos; dinâmicas de grupo e o grupo focal, [...] análise de documentos 

oficiais dos espaços, e de um questionário”. Além disso, o seu referencial teórico foi 

embasado nas concepções Paulo Freire e Martins. Quanto as conclusões do seu estudo, 

verificamos que foi de acordo com o que havia proposto. 

Na categoria Saberes, identificamos os estudos de Cardoso (2012) e Ximenes (2012). 

Observando e analisando os resumos, verificamos que o foco central de ambos foram 

divergentes, vejamos: os saberes ambientais em movimentos populares e os saberes ancestrais 
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indígenas. Desse modo, os objetivos versaram em “compreender como ocorre a constituição 

de saberes ambientais em movimentos pela revitalização de lagoas em Fortaleza” (Cardoso, 

2012); e também, em “discutir como os saberes ancestrais dos Tapeba de Caucaia (CE) 

podem contribuir e dialogar com a Educação Ambiental Dialógica”. (Ximenes, 2012). Para 

tanto, utilizaram de uma abordagem qualitativa através de pesquisa participante e etnográfica, 

e como instrumentos: entrevistas, círculos de cultura, círculo ecobiográfico, dinâmicas e 

grupo focal. Quanto ao referencial teórico, visualizamos que apenas o resumo de Ximenes 

(2012) apresentou, sendo estes: Freire, Minayo, Geertz, Figueiredo, Ferreira, Ciampa, 

Quijano, Walsh, Fleuri, entre outros. Por fim, os dois estudos apresentaram as conclusões.  

Na categoria ONG, Juventude, Teatro e Subjetividade, encontramos os estudos de 

Bandeira (2010), Nascimento (2012), Nascimento (2014) e Ferreira (2011), respectivamente. 

Analisando os resumos, verificamos que Nascimento (2014) não apresentou os objetivos. 

Ademais, percebemos que as metodologias dos estudos versaram sobre uma abordagem 

qualitativa, bem como, uma pesquisa-ação, estudo de caso e histórias de vida; para tanto, 

utilizaram-se de alguns procedimentos, vejamos:  

 

A metodologia eleita para responder as questões propostas foi a Pesquisa-

ação por nos possibilitar uma relação de maior envolvimento, onde transitei 

entre a condição de pesquisador e sujeito da própria pesquisa realizada. Foi 

utilizada ainda a metodologia de Evangelização de Espíritos, que permitiu 

articular os círculos de cultura freireanos com os princípios espíritas. 

(NASCIMENTO, 2014) 

 

Optamos pelo estudo de caso, tendo a fenomenologia como princípio 

norteador. Para a coleta de dados utilizamos a observação participante, 

durante o curso, além de entrevistas semi-estruturadas e grupos focais com 

jovens formadores. (NASCIMENTO, 2012). 

 

Trabalhei com a abordagem Histórias de Vida e Formação que é, ao mesmo 

tempo, teoria, método e intervenção graças a seu aspecto formador. [...] 

utilizei várias estratégias de linguagens tais como desenho, poesia, música, 

fotografia, relatos orais gravados e narrativas escritas. (FERREIRA, 2011). 

 

Destacamos, nesse contexto, que o estudo de Bandeira (2010) não apresentou a 

metodologia. Ademais, percebemos que os principais teóricos encontrados nos resumos, 

foram: Habermans e Freire, Matos, Járes, Dayrell, Sawaia, Damásio, Figueiredo, Bonfim, 

Lani-Bayle, Barbier, Josso, Amui, Koudela, Kardec, Denis, Frankl e Burnier. Dado o exposto, 

ressaltamos que somente o estudo de Nascimento (2012) apresentou as devidas conclusões.  

Nas categorias Desenvolvimento Local, Marcadores Sociais, Participação Popular e 

Curriculo, destacamos os estudos de Costa (2012), Carmo (2011), Cavalcante (2011) e 
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Nascimento (2012), respectivamente. Examinando os resumos, reparamos que o estudo de 

Carmo (2011) não apresentou os objetivos, enquanto o estudo de Cavalcante (2011) não 

deixou claro. Quanto a metodologia, observamos que alguns estudos tiveram como 

abordagem a qualitativa, por meio de notas de campo, observação participante, pesquisa 

bibliográfica, questionários, grupos focais e a sociopoética. Por conseguinte, verificamos que 

os principais referenciais teóricos utilizados foram: Freire, Boal, Sanches, Munoz, Arroyo, 

Moura e Frigotto. Destacamos, neste interim, que os estudos de Costa (2012) e Carmo (2011), 

não evidenciaram os referenciais teóricos. Destarte, aferimos que todos os estudos 

apresentaram as conclusões.    

No Quadro-12 serão apresentadas as produções encontradas no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Piauí-UFPI, vejamos: 

QUADRO 12- Produções que abordam a Educação Popular na Pós-graduação de 

Educação da UFPI 

Nº AUTOR (A) TÍTULO NÍVEL 

 

TEMAS 

ARTICULADOS 

A EDUCAÇÃO 

POPULAR 

ANO 

1 
MEDEIROS, 

Luciane de 

Barros 

 

A Federação das 

Associações de 

Moradores e Conselheiros 

Comunitários do Piauí- 

FAMCC e o Orçamento 

Popular de Teresina-OPT, 

revelando-se a natureza 

de classe do Estado e das 

práticas sociopolíticas 

emergentes no processo 

de educação política 

Dissertação Currículo 2004 

2 
MEIRELES, 

Eliete Silva 

 

ESCOLA TÉCNICA 

POPULAR NOSSA 

SENHORA DA PAZ: 

Oásis de uma 

comunidade, visão de 

uma construção curricular 

Dissertação Currículo 2005 

3 

SANTOS, 

Ângela 

Regina dos 

Reis 

 

A alfabetização científica 

nas séries iniciais do 

ensino fundamental nas 

escolas públicas 

municipais de Teresina-PI 

Dissertação Alfabetização 2005 
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4 
QUEIROZ, 

Marta Maria 

Azevedo 

 

PROJETO ESCOLA 

ATIVA: os desafios de 

ensinar Ciências Naturais 

em classes multisseriadas 

da zona rural de Teresina-

Piauí 

Dissertação 
Práticas 

Pedagógicas 
2006 

5 
SANTOS, 

Ana Célia de 

Sousa 

 

RELAÇÕES DE 

GÊNERO E 

EMPODERAMENTO 

DE MULHERES: a 

experiência da associação 

de produção ‘Mulheres 

Perseverantes’ 

Dissertação 
Práticas 

Educativas 
2008 

6 
FONTELES, 

Marcelino de 

Oliveira 

 

O REENCANTAMENTO 

DO MUNDO: educação 

não-formal e o 

protagonismo dos novos 

movimentos sociais 

Dissertação 
Educação não-

formal 
2008 

7 
SILVA, 

Elizete Dias 

da 

 

POVO BOM DA 

CANCELA- 

IDENTIDADE E 

AFRODESCENDÊNCIA: 

o que a escola tem com 

isso? 

Dissertação Identidade 2012 

8 
SANTOS, 

Antônia 

Maria dos 

 

A FORMAÇÃO DE 

PRAÇAS DA POLPICIA 

MILITAR DO PIAUÍ:  

uma análise a partir da 

prática pedagógica do 

oficial formador 

Dissertação 
Práticas 

Pedagógicas 
2012 

9 

COELHO, 

Raimundo 

Ferreira 

Gomes 

 

As educações escolar e 

social na formação da 

identidade racial de 

jovens nos quilombos de 

São João do Piauí 

Dissertação Identidade Racial 2013 

Fonte: Primária, 2015 

 

Os dados do Quadro- 12 nos mostram que o estado do Piauí apresentou 9 produções. 

Neste sentido, destacamos que as maiores produções concentram-se na primeira década do 

século XXI. Ainda neste interim, constatamos que 7 produções advêm do gênero feminino e 2 

do gênero masculino. Um outro dado elementar, intrínseco nesta tabela, consistem nas 
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análises do referencial teórico-metodológico, desse modo, destacamos: crítico freireana (5), 

conservador (1) e não foi possível identificar (3). 

 Ademais, as produções encontradas que articulavam a Educação Popular, 

apresentaram-se em 7 categorias distintas, vejamos: Currículo (2); alfabetização (1); prática 

pedagógica (2); prática educativa (1); educação não-formal (1); identidade (1); e identidade 

racial (1). 

Na categoria Práticas Pedagógicas, achamos os estudos de Queiroz (2006) e Santos 

(2012). Observando e analisando os resumos, verificamos que o foco central de ambos eram 

divergentes, assim temos: prática pedagógica voltada para o professor e a prática pedagógica 

voltada para o Oficial da PM. Diante do exposto, os objetivos encontrados são: “investigar as 

práticas pedagógicas do professor, em Ciências Naturais...” (Queiroz, 2006); e “investigar 

qual é a prática pedagógica do Oficial da PM que atua como formador nos cursos de formação 

de praças e como esta prática interfere na formação”. (Santos, 2012). Para tal alcance, os 

autores utilizaram da abordagem qualitativa, a partir da observação sistemática, entrevistas, 

questionários e análise documental. Ademais, constatamos que os principais referenciais 

teóricos utilizados foram: Dewey, Freire, Vygotsky, Bardin, Lucke e André, Triviños, 

Alarcão, Zabala, Vera, Mendes Sobrinho e Souza, Pimenta, Chizzoti, entre outros. Destarte, 

as conclusões dos resumos versaram sobre o enfoque dos estudos. 

Na categoria Identidade e Identidade Racial, destacamos os estudos de Silva (2012) e 

Coelho (2013), respectivamente. Examinando os resumos, pudemos constatar que os 

objetivos e as conclusões foram apresentadas, além disso, percebemos que os dois versaram 

por uma abordagem qualitativa através de observação participante e entrevistas. Ademais, 

verificamos que estes dialogaram com os seguintes autores: Boakari, Boakari e Gomes, 

Brandão, Castro, Abramoway, Caudeiro, Cunha Jr., Frabini, Freire, Fanon, Leite, Lima, 

Munanga, Moura, Santos, Guimarães, Lopes, Hasenbalg, André, Bento, entre outros. 

Na categoria Política e Educação, encontramos o estudo de Medeiros (2004). 

Analisando o resumo da autora, constatamos a ausência do referencial teórico, da metodologia 

e das conclusões, desse modo, fora perceptível tão somente o objetivo, sendo este: “Visamos 

verificar como se constitui uma cultura política participativa, que possibilite a educação 

política dos agentes sociais que tomam parte da gestão de recursos públicos”. (Medeiros, 

2004). 

Na categoria Currículo, nos deparamos com o estudo de Meireles (2005). Verificando 

o resumo da autora, pudemos constatar que os objetivos e as conclusões coadunavam com o 

que foi proposto, assim, esta fez uso da abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso. 
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Dado o exposto, verificamos também que os principais referenciais teóricos foram: Pacheco e 

Silva, Freire e Vygotsky. 

Nas categorias, Alfabetização, Práticas Educativas e Educação Não-formal, 

destacamos os estudos de Santos (2005), Santos (2008) e Fonteles (2008), respectivamente. 

Ao analisarmos os resumos destes autores, pudemos perceber que todos os objetivos foram 

traçados, contudo, nem todos apresentaram as devidas conclusões, a exemplo de Fonteles 

(2008). Além desses dados, percebemos também que os estudos versaram por uma abordagem 

qualitativa e quantitativa, por meio de observações, análises bibliográficas e documentais, 

pesquisa-ação, observação participante e entrevistas. Ademais, verificamos que os principais 

autores que compuseram o referencial teórico foram: Freire, Bachelard, Kuhn, Ausubel, 

Piaget, Vygotsky, Barbier, Certeau, Giard, Mayol, Fich, Gatti, Gohn, Larrosa, Louro, 

Maturana, Rodrigues, Saffioti, Singer, Tiriba, entre outros. Convêm, destacarmos que o 

estudo de Fonteles (2008) não apresentou quaisquer teóricos.  

 

 

 

4.2: CRUZAMENTOS DAS PRODUÇÕES: análises e interpretações das obras 

encontradas na região Nordeste 

 

 Neste tópico, apresentamos o mapeamento geral das produções advindas da região 

Nordeste. Para tal alcance, dividimos as categorias: gênero, níveis, temáticas e referencial 

teórico-metodológico em 6 tabelas e 1 quadro. Assim, temos: Tabela 01- Gênero dos 

pesquisadores; Tabela 02- Distribuição das produções conforme o nível (mestrado ou 

doutorado); Tabela 03- Cruzamento entre os níveis e o gênero; Tabela 04- Temáticas 

articuladas a Educação Popular; Tabela 05- Tema da Educação Popular; Tabela 06- Análise 

do referencial teórico-metodológico das produções; Tabela 07- Cruzamento dos anos das 

produções e por fim, o Quadro 13- Categorias encontradas no referencial teórico-crítico 

(perspectiva freireana).  

 Antes de adentrarmos nas análises e interpretações dos dados, é mister salientarmos 

que as Tabelas (1,2,3,4,5 e 7) apresentam um total de 155 produções, enquanto a Tabela-06 e 

o Quadro-13 apontam um quantitativo diferente. Desse modo, destacamos que o total de 

produções da Tabela- 06, consistem em 100 produções. Tal fato, pode ser explicado pelas 

fontes de pesquisas, ou seja, os estudos de Chaves (2012) Souza (2013), Kiss (2013), Souza 
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(2014) e Santos (2014) não denotam um maior aprofundamento no referencial teórico-

metodológico. Por fim, o Quadro-13 apresenta os dados concernentes ao referencial teórico-

metodológico, na perspectiva crítico freireana. 

 

Tabela 01: Gênero dos pesquisadores 

GÊNERO 
AL 

(N°) 
BA 

(N°) 
CE 

(N°) 
MA 

(N°) 
PB 

(N°) 
PE 

(N°) 
PI 

(N°) 
RN 

(N°) 
SE 

(N°) 

PER 

(%) 

 

Masculino 00 01 08 02 21 03 02 05 03 29% 
Feminino 05 07 19 02 47 06 07 10 07 71% 
TOTAL 155 100% 
  Fonte: Primária, 2015. 

 

Ao analisarmos a Tabela-01, percebemos que as maiores produções advêm de autores 

do gênero feminino (71%), enquanto, o gênero masculino apresentaram apenas 29% destas. 

Ademais, é possível identificarmos mais dois dados inerentes na tabela: o quantitativo do 

gênero masculino em cada estado e o quantitativo do gênero feminino. Assim, as maiores 

produções no que tange ao gênero masculino, se inscreveram-se no estado da Paraíba, 

enquanto, as menores produções concentram-se no estado de Alagoas, seguido da Bahia e 

Piauí. Por outro lado, intuímos que não obstante aos dados anteriores, no que se refere ao 

maior número de produções, o estado da Paraíba se sobressai com 47 produções advindas do 

gênero feminino, e o estado do Maranhão é o que produz em menor quantidade. 

 

Tabela 02: Distribuição das produções conforme o nível (mestrado ou doutorado) 

PRODUÇÃO 
AL 

(N°) 
BA 

(N°) 
CE 

(N°) 
MA 

(N°) 
PB 

(N°) 
PE 

(N°) 
PI 

(N°) 
RN 

(N°) 
SE 

(N°) 

PER 

(%) 

 

Dissertações 05 08 15 04 54 06 09 09 07 75% 
Teses 00 00 12 00 14 03 00 06 03 25% 
Total por 

estado 
05 08 27 04 68 09 09 15 10 100% 

TOTAL 155 
Fonte: Primária, 2015. 

 

Considerando a totalidade de 155 produções (dissertações e teses), advindas dos nove 

estados da região Nordeste, percebemos que há uma maior produção em dissertações com 

relações a teses, visto que os níveis de mestrado sempre surgem anos antes do nível de 
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doutoramento, o que explica todas as pós que possuem doutorado terem mais dissertações do 

que teses. Assim, conforme a tabela exposta, as dissertações apresentaram um total de 117, o 

que corresponde a 75%, enquanto, as teses um total de 38, ou seja, 25% das produções.  

Além desses dados, observamos que o maior número de produções advém do estado 

da Paraíba (54 dissertações e 14 teses), enquanto, os menores números de produções incidem 

no estado do Maranhão (4 dissertações e nenhuma tese). Desse modo, a incipiência das teses 

nessa região pode ser compreendida devido o ano de existência dos doutorados. Diante disto, 

é interessante rememorarmos que o primeiro curso de Doutorado na região Nordeste só foi 

consolidado no ano de 1992; além disso, não podemos deixar de lado, o problema das pós-

graduações do país, no que tange a assimetria regional. Balbachevsky (2005, p. 284) descreve 

que o apoio direto oferecido por algumas agências de fomento aos programas de pós-

graduação “criou ambientes favoráveis que atraíam os melhores pesquisadores”, logo, o 

sucesso de cada universidade “em desenvolver um amplo setor de pós-graduação converteu-se 

em um importante fator de estratificação das universidades públicas brasileiras”. A respeito 

dessa estratificação, autora afirma: 

 

No topo dessa estratificação, encontra-se um número reduzido de 

universidades fortemente motivadas por critérios acadêmicos e onde a 

pesquisa é uma atividade institucionalizada e permanente. Essas instituições 

conseguem oferecer um ambiente de trabalho mais gratificante e, por isso, 

têm mais facilidade para atrair professores qualificados e motivados. [...] No 

presente, as instituições com essas características são responsáveis pela 

grande maioria dos programas de doutorado no Brasil. (BALBACHEVSKY, 

2005, p. 284). 

 

Além disso, a autora acrescenta que a estratificação também tem um componente 

regional. Assim, ao confrontar alguns dados (total de matrícula na pós-graduação por região, e 

total de matrículas por dez mil habitantes) das regiões do país, percebeu que os piores 

resultados estavam concentrados na região Nordeste, com apenas “0,2 estudantes de pós-

graduação para cada dez mil habitantes” e na região Norte com “0,7 estudantes para cada dez 

mil habitantes”. 

Dado o exposto, vejamos, a seguir, o cruzamento entre as produções em nível de 

mestrado e doutorado com relação ao gênero dos autores. 

 

Tabela 03: Cruzamento entre os níveis e o gênero 

GÊNERO E 

NÍVEL 

QUANTIDADE 

(N°) 
PERCENTUAL 

(N°) 
Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 
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Feminino 83 24 54% 15% 
Masculino 33 15 21% 10% 
TOTAL 155 100% 
  Fonte: Primária, 2015 

 

A Tabela-03 apresenta o cruzamento dos níveis (mestrado e doutorado) com o gênero 

(feminino e masculino). Neste sentido, fora perceptível que 54% advêm do gênero feminino, 

em nível de mestrado, enquanto, 15% dos autores das produções advêm do mesmo gênero, no 

âmbito do doutorado. Por conseguinte, as produções de autores do gênero masculino 

apresentaram-se incipientes, se tomarmos como referência os dados do gênero oposto. Assim, 

as produções em nível de mestrado foram um total de 21%, enquanto, o nível de doutorado 

apresentou 10%.    

Na Tabela-04, expomos as temáticas articuladas a Educação Popular, as quais foram 

encontradas nas 155 produções, vejamos: 

 

Tabela 04: Temáticas articuladas a Educação Popular 

N° TEMÁTICAS 
AL 

(N°) 
BA 

(N°) 
CE 

(N°) 
MA 

(N°) 
PB 

(N°) 
PE 

(N°) 
PI 

(N°) 
SE 

(N°) 
RN 

(N°) 
GERAL 

(N°) 

1 
Animação 

Cultural 
     1    1 

2 Alfabetização       1   1 

3 
Autonomia e 

Emancipação 
   1      1 

4 Autoformação   1  1     2 

5 Biologia     1     1 

6 
Comunicação e 

Educação 
        1  

7 Currículo   1    1   2 

8 Cultura  1  2 1     4 

9 
Conhecimento 

Popular 
 1        1 

10 
Criança e 

Adolescente 
    1     1 

11 Criatividade     1     1 

12 
Desenvolvimento 

Local 
  1  2     3 

13 EJA 4  8  5 2  1 2 22 

14 Educadoras        1 1 2 

15 Ensino        1  1 

16 Educação  1    1     2 

17 
Educação 

Informal 
        1 1 
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18 
Educação do 

Campo 
    4   2  6 

19 
Educação não-

formal 
      1   1 

20 
Economia 

Solidária 
    1     1 

21 Filosofia     1 1    2 

22 Formação   2  5 1   1 9 

23 
História e 

Cultura 
        2 2 

24 Identidade     1  1   2 

25 
Identidade 

Racial 
      1   1 

26 Juventude   1  1     2 

27 
Movimento 

Feminista 
    1     1 

28 
Movimentos 

Sociais 
 2 4  3     9 

29 
Marcadores 

Sociais 
  1       1 

30 
Organização e 

Mov. Popular 
    7 1   1 9 

31 
Organização do 

Trabalho 
        1 1 

32 ONG  1 1       2 

33 
Práticas 

Pedagógicas 
    1 2 2 2  7 

34 
Práticas 

Educativas 
  2 1 12  1  1 17 

35 
Projetos 

Educativos 
        1 1 

36 Pedagogia  1        1 

37 
Política e 

Educação 
    1  1   2 

38 
Participação 

Popular 
  1  3   3  7 

39 
Reforma 

Institucional 
        1 1 

40 Saberes   1  3     4 

41 
Saberes 

Populares 
     1    1 

42 Saúde     7     7 

43 Subjetividade   1  1     2 

44 Teatro  2 1      1 3 

45 
Tecnologia da 

Informação 
    4     4 

 TOTAL POR 

ESTADO 
5 8 27 4 68 9 9 10 15 155 

  Fonte: Primária, 2015 
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Os dados da Tabela- 04 revelam que das 155 produções há um total de 45 temáticas 

articuladas a Educação Popular, as quais, variam de 1 produção à 22 produções. Por meio das 

temáticas apresentadas é possível aferirmos que 62% concentram-se nas seguintes categorias: 

EJA (15%); práticas educativas (13%) formação (7%); movimentos sociais (7%); 

organização e movimento popular (7%); práticas pedagógicas (5%); participação popular 

(5%) e saúde (5%). Além desses dados, constatamos também que as produções do estado do 

Alagoas foram encontradas em apenas 2 temáticas, enquanto, as produções do estado da 

Paraíba, estiveram presentes em 25 temáticas. Destaca-se ainda que os demais estados 

estiveram entre o intervalo de 6 a 14 temáticas. 

Com vista nas temáticas apresentadas, é interessante deixarmos claro que a 

multiplicidade de temas que giram em torno da Educação Popular não é algo recente, elas 

perpassam e se estabelecem desde o período de seu surgimento51 e se ampliam no decorrer 

dos anos, como foi elucidado no tópico 2.3, desta dissertação. De tal modo, deixamos para 

esse momento, o pensamento de Gonh (2002) acerca da Educação Popular, vejamos: 

 

O campo da Educação popular se ampliou, ela deixou de ser algo alternativo, 

marginal à política estatal; ela ganhou centralidade nas políticas sociais. Mas 

sua natureza também se alterou, não se trata mais da EP conscientizadora 

do passado; suas práticas alteraram seu perfil político: de contestação à 

ordem, busca da igualdade via pressões e movimentos para obterem direitos 

sociais, passou-se a ter mais práticas legalistas, mais voltadas para incluir, 

ainda que precária e marginalmente, os excluídos pelo sistema econômico 

mais geral. (GOHN, 2002, p. 8, grifo nosso) 

 

Contudo, Freire apud Machado (2012, p. 166) “é preciso fazer da conscientização o 

primeiro objeto da educação, provocando uma atitude crítica de reflexão, que comprometa a 

ação”. Daí entendermos que se uma produção que se diz pautada na educação popular 

desconsidera essa relevante categoria “conscientização” não se trata de uma Educação 

Popular crítica sistematizada por Paulo Freire. 

Apesar do campo da Educação Popular ter se ampliado, ela não se tornou objeto 

primário das 155 produções encontradas na região Nordeste, conforme a Tabela-5, a seguir: 

 

 

 

 

                                                           
51 A Educação Popular que emerge nos anos de 1960, como foi apontado no tópico 2.2, desta dissertação. 



132 
 

 

Tabela 05: Tema da Educação Popular 

PRODUÇÃO 
AL 

(N°) 
BA 

(N°) 
CE 

(N°) 
MA 

(N°) 
PB 

(N°) 
PE 

(N°) 
PI 

(N°) 
RN 

(N°) 
SE 

(N°) 

PER 

(%) 

 

Primário 01 01 03 01 31 02 00 00 01 26% 
Secundário 04 07 24 03 37 07 09 15 04 74% 

Total 

(Primário e 

Secundário) 

05 08 27 04 68 09 09 15 05 100% 

TOTAL 155 
  Fonte: Primária, 2015 

 

A Tabela- 05 apresenta os dados referentes a Educação Popular, no bojo de uma 

temática primária ou secundária. Assim, obtivemos 26% como temática principal e 74% como 

temática secundária. Ademais, o estado que mais produziu sobre a EP como objeto de estudo, 

primário, ou seja, central, foi a Paraíba, com 31 produções, e os que menos produziram foram 

os estados do Piauí e Rio Grande do Norte, ambos com zero produções. Além disso, 

observamos também que as produções que abordaram sobre a EP como objeto de estudo 

secundário, incidiram em maior quantidade na Paraíba e em menor, no estado do Maranhão.  

Na tabela seguinte, encontraremos os dados obtidos das 100 produções52 pesquisadas, 

no tocante ao referencial teórico-metodológico, observemos: 

 

Tabela 06-  Análise do referencial teórico-metodológico das produções 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 
AL 

(N°) 
BA 

(N°) 
CE 

(N°) 
MA 

(N°) 
PB 

(N°) 
PE 

(N°) 
PI 

(N°) 
RN 

(N°) 
SE 

(N°) 
PER 

(%) 
Crítico 

(freireana) 
3 5 18 2 12 9 5 8  62% 

Crítico 

(marxista) 
1 2 2  2    2 9% 

Fenomenológico  1 2       3% 

Positivista 1      1   2% 

Não foi possível 

Identificar 
  4 2 7  3  8 24% 

TOTAL 100 100% 
  Fonte: Primária, 2015 

 

                                                           
52 Analisaremos um total de 100 produções pelo fato das fontes de pesquisas, ou seja, os estudos de Chaves 

(2012) Souza (2013), Kiss (2013), Souza (2014) e Santos (2014) não denotarem um maior aprofundamento no 

referencial teórico-metodológico. 



133 
 

A Tabela-06 aponta as análises do referencial teórico-metodológico das 100 

produções pesquisadas. Assim, constatamos que as produções culminaram em cinco vertentes 

distintas: crítico (freireana), com 62%; crítico (marxista), com 9%; Fenomenológico, com 

3%; Positivista com 2%, e não foi possível identificar, com 24%.  O estado que se faz 

presente em quatros vertentes é o Ceará. No mais, percebemos que as maiores produções 

concentraram-se na vertente crítico (freireana), com um total de 62 produções; no 

fenomenológico, com um total de 3 produções, no crítico (marxista), com apenas 2 

produções, seguido da vertente positivista, com 2 produções; e por fim, a última vertente, não 

foi possível identificar, com 24 trabalhos. Ademais, o estado que só apareceu em uma vertente 

foi o Rio Grande do Norte. Assim sendo, identificamos que a vertente crítico (freireana) 

predominou em quase todos os estados da região Nordeste, exceto no estado do Sergipe. 

É oportuno destacar, ainda, que a vertente não foi possível identificar foi denominada 

de tal forma, pela ausência de informações nos resumos, desse modo, corroboramos o 

pensamento de Duarte (2010) quando ressalta sobre a “imprecisão” advindas nos resumos, 

vejamos: “os resumos dos trabalhos se apresentam de tamanhos diferentes, completos, 

incompletos, com recortes de trechos da introdução e, às vezes, com redações 

incompreensíveis.” (DUARTE, 2010, p. 103). 

Destarte, é mister ressaltarmos que esta tabela não apresenta o quantitativo geral das 

produções encontradas, ou seja, 155 produções, uma vez que as fontes pesquisadas53 não 

apresentaram esse quesito (referencial teórico-metodológico). 

Examinando as categorias encontradas no referencial teórico-crítico (freireano), 

constatamos que das 62 produções temos 26 categorias distintas, vejamos no quadro a seguir: 

Quadro 13- Categorias encontradas no referencial teórico-crítico (perspectiva freireana) 

Nº CATEGORIAS Quantidade 

1 Educação de Jovens e Adultos- EJA 12 

2 Currículo 2 

3 Alfabetização, ensino e educação informal 5 

4 Prática Educativa 4 

5 Identidade Racial 1 

6 Prática Pedagógica 3 

7 História e Cultura e Cultura Popular 2 

8 Projetos Educativos 1 

9 Organização do Trabalho 1 

10 Comunicação e Educação 1 

11 Formação 3 

12 Educação do Campo 2 

                                                           
53 Os estudos de Chaves (2012) Souza (2013), Kiss (2013), Souza (2014) e Santos (2014). 
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13 Saberes 2 

14 Saúde 5 

15 Economia 2 

16 Subjetividade 2 

17 ONG 2 

18 Teatro 3 

19 Conhecimento 1 

20 Pedagogia 1 

21 Organização e Movimentos Sociais; Participação; Movimentos 

Sociais 

5 

22 Filosofia 1 

23 Animação 1 

24 Desenvolvimento Local 1 

25 Autoformação 1 

26 Marcadores Sociais 1 

Total  62 
 Fonte: Primária, 2015 

O Quadro-13 denota que as categorias que apresentaram um maior número de 

produções foram: EJA (12); Alfabetização, ensino e educação informal (5); Organização e 

Movimentos Sociais; Participação; Movimentos Sociais (5); saúde (5); prática educativa (4); 

formação (4); teatro (3), e por fim, a prática pedagógica (3); as demais categorias 

apresentaram as variáveis de 1 a 2 produções. 

Destarte, na Tabela -07 apresentamos o cruzamento dos anos das produções nos nove 

estados da Região Nordeste, vejamos: 

 

Tabela 07- Cruzamento dos anos das produções  

ANOS/ESTADOS PB PE RN SE AL MA BA CE PI Total 

2000 3 - 1 - - - - - - 4 

2001 5 - - - - - - - - 5 

2002 4 - - - - - - - - 4 

2003 8 - - 1 - - 1 - - 10 

2004 1 - - - - - 1 - 1 3 

2005 3 - 1 - 1 - 1 - 2 8 

2006 8 1 1 - - - 1 1 1 13 

2007 9 - - - - 2 - 2 - 13 

2008 3 3 1 2 - - 1 1 - 11 

2009 3 2 2 3 1 - 1 1 2 15 

2010 - - 6 - 1 - - 3 - 10 
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2011 10 3 3 - 2 2 1 6 - 27 

2012 11 - - 1 - - - 6 2 20 

2013 - - - 1 - - 1 3 1 6 

2014 - - - 2 - - - 4 - 6 

TOTAL 68 9 15 10 5 - 8 27 9 155 

Fonte: Primária, 2015 

Analisando os dados da Tabela 07 constatamos que o ano mais fecundo para as 

produções foi o de 2011, com um total de 27 produções e o menos fecundo foi o de 2004, 

com apenas 3 produções. Destacamos ainda que a Paraíba (o estado que mais produziu) 

apresentou estudos em 11 anos diferentes, ficando de fora tão somente os anos 2010, 2013 e 

2014. Além disso, percebemos que o Maranhão (o estado que menos produziu) esteve 

presente em apenas dois anos, sendo estes, 2007 e 2011. Dado o exposto, vimos que a 

temática da Educação Popular veio crescendo a partir dos anos de 2006 e diminuindo nos 

anos de 2013 e 2014.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percorrer por caminhos (des) conhecidos não foi nada fácil. Exigiu de nós tempo, 

reflexões, cumprimento de metas, avanços e até mesmo recuos. É por este viés que iremos 

apresentar, de um modo geral, os caminhos trilhados (construção dos capítulos), a nossa 

chegada (resultados) e as pedras no meio do caminho (dificuldades). Assim sendo, vale 

relembrar que no nosso estudo buscamos analisar as produções acadêmicas (dissertações e 

teses) que abordaram sobre a Educação Popular nas Pós-graduações públicas em Educação da 

região Nordeste. Para tanto, partimos dos pressupostos do método dialético e da abordagem 

quanti-qualitativa.  

Rememorando sobre a construção do segundo capítulo é oportuno destacarmos alguns 

pontos: primeiro, os diálogos que giraram em torno dos conceitos de educação e popular, bem 

como, da junção dos dois termos; segundo, o surgimento da Educação Popular nos anos de 

1960, e os lugares estratégicos de sua atuação (movimentos de cultura popular, centros 

populares, entre outros); terceiro, o breve resgate histórico do Movimento de Cultura Popular, 

da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler e da Campanha de Educação Popular, 

ocorridos nas cidades do Recife, Natal e João Pessoa, respectivamente; e por fim, o processo 

de ressignificação/refundamentação da Educação Popular, em meados dos anos de 1990, a 

partir dos diálogos que ocorreram durante a realização dos seminários na Holanda, na Bolívia 

e no Chile. Diante desse trajeto, aferimos que esse arcabouço histórico da Educação Popular 

no país, nos permitiu entender/compreender que ela não se esgota na delineação de uma única 

definição/sentido ela vai além de um tempo, de um espaço, de um sujeito, e até mesmo de 

uma perspectiva teórica (como postulada no tópico 1.1, dessa dissertação). 

No terceiro capítulo trouxemos um diálogo sobre a história da Pós-Graduação no 

Brasil apontando um breve debate sobre a Educação; assim, partimos da leitura de algumas 

leis, a exemplo do no Decreto de nº 19.851 (primeiro Decreto que tratava da pós-graduação); 

do Parecer 977 (Parecer Sucupira) e do Decreto de nº 73.411 (criação do Conselho Nacional 

de Pós-Graduação). Sob este prisma, destacamos a utilização, pela primeira vez, do termo 

“pós-graduação”; além disso, apontamos sobre o estabelecimento da pós-graduação em dois 

níveis de conhecimento (mestrado e doutorado); trouxemos também, um resgate dos PNPG’s; 

elucidamos sobre o surgimento da pós-graduação em Educação no país, sendo as primeiras 

delas consolidadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ademais, reconstruímos, de 



137 
 

forma breve e sucinta, a historiografia da pós-graduação em Educação na região Nordeste, 

sendo estas: PPGE/UFPB, PPGE/UFPE, PPGEd/UFRN, NPGED/UFS, PPGE/UFAL, 

PPGE/UFMA, PPGE/UFBA, PPGEB/UFC  e por fim, o PPGED/UFPI.  Por conseguinte, 

delineamos sobre as instituições reguladoras da pesquisa científica no Brasil, destacando a 

Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível- CAPES e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq.  

No quarto capítulo, apresentamos o Estado da Arte acerca da Educação Popular nas 

pós-graduações em Educação da região Nordeste. Para este momento, utilizamos como 

pressuposto teórico os estudos de Haddad (2000), Ferreira (2002), Teixeira (2006) e a análise 

de conteúdo elucidada por Bardin (1977). Assim, para chegarmos ao resultado de 155 

produções encontradas, fizemos o uso das seguintes fontes: banco de teses da CAPES, 

relatório dos PIBIC’s, Trabalho de Conclusão de Kiss e os sites das pós-graduações de 

Educação. Dado o exposto, é mister ressaltarmos sobre os principais resultados da nossa 

pesquisa, assim temos: considerando as produções no quesito gênero, percebemos que as 

maiores produções advêm do feminino, e que essa predominância ocorreu em oito estados da 

região Nordeste, ficando apenas o estado do Maranhão de fora, pois apresentou dados iguais 

para ambos os sexos. 

Por conseguinte, identificamos que o estado que mais apresentou produções foi a 

Paraíba, com 68 produções, e o que menos produziu foi o Maranhão, com apenas 4 

produções. De tal modo, tais produções podem vir a ser explicadas pela consolidação dos 

cursos de mestrado e doutorado no país, conforme foi apontado no tópico 4.2, desta 

dissertação. 

Ademais, verificamos que a Educação Popular apareceu em 45 temáticas distintas, 

sendo as principais: EJA, Práticas educativas, Formação, Movimentos Sociais, Organização e 

Movimento Popular, Práticas Pedagógicas, Participação Popular e Saúde. Além disso, 

percebemos que 26 % das produções encontradas apresentaram-se como temática primária e 

74% como temática secundária. Por fim, constatamos que no referencial teórico-

metodológico, houve uma predominância do crítico (freireano) em relação ao crítico 

(marxista), ao fenomenológico, ao positivista e ao não foi possível identificar. 

Diante desses resultados, vale destacar sobre as pedras (dificuldades) que tivemos no 

caminho (construção dos capítulos), a saber: primeiro, a ausência de textos (disponíveis na 

internet e na biblioteca da UFPB) que abordavam sobre a história da pós-graduação no Brasil, 

bem como, a ênfase dada a área de Educação; segundo, os sites dos Programas de Pós-

graduação em Educação, sobretudo dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, 
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Pernambuco e Piauí, não apresentaram a história do Programa, ficando a cabo desta autora, a 

análise de leituras paralelas (regimento interno e dissertações), quando foi possível encontra-

las; terceiro, não foi possível analisar as 155 produções, no quesito (objetivos, metodologia, 

referencial teórico e conclusões), tendo em vista, a ausência desses dados nos relatórios dos 

PIBIC’s e TCC de Kiss; e por fim, as fragilidades que os resumos de algumas produções 

encontradas tiveram (alguns resumos apresentavam-se como recortes da introdução; nem 

todos os resumos apontavam o objetivo, a metodologia, o referencial teórico, e até mesmo as 

conclusões; e por fim, alguns destes traziam a discussão de conceitos), passando assim, a 

exigir uma leitura aguçada. Assim, corroboramos o pensamento de Duarte (2010) ao afirmar 

sobre a fragilidades existentes nos resumos, tanto por questão de tamanho, como pela 

imprecisão do que foi escrito. Embora reconheçamos as complexidades que envolvem as 

pesquisas denominadas “Estado da Arte”, não podemos deixar de frisar o quão valioso esse 

tipo de estudo pode ser para as pesquisas atuais e futuras, uma vez que reúne e organiza 

trabalhos, nos quais muitas vezes encontram-se em difícil acesso. Assim sendo, a nossa 

pesquisa vem a ser um importante aliado para aqueles que desejam conhecer as múltiplas 

“faces” da Educação Popular. 
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