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Na coletânea de ensaios Política e Educação, em artigo intitulado “Educação de Adultos hoje”, Paulo 
Freire afirmou que “a Educação de Adultos é melhor percebida quando a situamos hoje como 
Educação Popular” (FREIRE, 1992a, p. 16). O autor defendia que a educação de adultos vinha se 
modificando ao longo do tempo e que a realidade impôs aos educadores e educadoras o 
desenvolvimento de uma nova sensibilidade a respeito do cotidiano dos setores populares. Alertava 
sobre a necessidade de os educadores não se ocuparem apenas com os conteúdos e a didática, mas 
incorporarem a reflexão crítica sobre a realidade dos seus educandos como forma de ampliar o 
sentido político das práticas educacionais. 

A prática educativa, reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se aprisionar na 
estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de conhecer, a 
prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua 
conscientização (FREIRE, 1992a, p. 16). 

Nesse mesmo artigo, Freire chama a atenção para o fato de que os ganhos de consciência dos 
setores oprimidos se fariam não por uma ação vertical de educadores sobre educandos, como se 
fosse possível inculcar informações e posturas políticas sem uma ação cognoscente autônoma 
daquele que aprende. O ato de conhecer, como ação humana, não se realiza de fora para dentro, 
mas sim por meio de uma atitude de busca, de curiosidade daquele que aprende, estimulado por 
quem ensina. Dessa forma, é possível aos educandos a superação do senso comum na direção de 
uma compreensão científica e crítica da sua realidade. 

Ao tomar o senso comum como ponto de partida do processo educativo, os sentimentos e sonhos 
dos participantes, educadores e educadoras de adultos, estariam favorecendo a autonomia dos 
educandos nas aprendizagens, na compreensão de seu estar no mundo e na tomada de decisões 
quanto ao futuro, percebido sem determinismo, como tempo de possibilidades históricas e 
mudança. Na visão de Freire, esse seria o projeto de emancipação ao qual a educação de adultos, 
promovida por educadores progressistas, deveria servir. 

Embora a publicação das obras seminais do autor date da segunda metade dos anos 1960, grande 
parte do pensamento pedagógico de Paulo Freire foi constituído no período que antecedeu seu 
exílio, em 1964.1

Sua filosofia da educação foi sendo forjada no transcorrer das experiências de educação e cultura 
populares com adultos em que se engajou naquele período. Entre os vários aspectos desse 
pensamento original e complexo, dois referem-se mais especificamente ao campo da educação de 
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jovens e adultos: a não neutralidade do fazer pedagógico; e o imperativo de uma educação 
diferenciada da educação infantil, tanto no conteúdo quanto na metodologia. 

Freire sempre foi defensor crítico das escolas públicas, compreendidas por ele como um espaço de 
disputa política – um espaço que não era neutro, que comportava as contradições da sociedade em 
cada momento histórico. Diferentemente de alguns pensadores da pedagogia crítica, como Illich 
(1985), por exemplo – que entendia como limitada a possibilidade de a escola ser um instrumento 
de transformação social voltado aos setores populares –, Paulo Freire defendia que a escola poderia 
sim servir como instrumento para tal fim. No entanto, seria necessário superar o seu “caráter 
bancário” (FREIRE, 1975). 

É exatamente por isso que, ao lado da tarefa reprodutora que tem, indiscutivelmente, a educação, 
há uma outra, a de contradizer aquela. Aos progressistas é esta a tarefa que nos cabe, e não 
fatalistamente cruzar os braços (FREIRE, 1992b, p. 48). 

Para Freire, não há dicotomia entre a educação popular e a educação escolar de jovens e adultos. A 
grande questão, do passado e do presente, seria como aproximar esses dois campos de práticas 
educativas, como construir uma escola pública popular. 

Entre março e abril de 1957, o educador publicou três artigos no Diário de Pernambuco, os primeiros 
escritos por meio dos quais suas ideias e práticas começaram a se tornar públicas.2 Trabalhava no 
Serviço Social da Indústria (SESI) de Pernambuco, onde teve a oportunidade de desenvolver parte 
de sua experiência e concepção pedagógicas, trabalhando com operários e seus filhos. Em um dos 
artigos, abordou a experiência do Círculo de Pais e Professores que havia implantado naquelas 
escolas, nominando-a como um capítulo da educação de adultos e afirmando que seu objetivo era 
a formação e o desenvolvimento das responsabilidades social e política dos trabalhadores, por meio 
de metodologias participativas e decisões democráticas nas escolas. Nota-se aí que a educação de 
adultos não é reconhecida por ele apenas na sua dimensão escolar, mas como uma prática educativa 
que levava em conta a participação e a tomada de consciência dos trabalhadores sobre suas 
responsabilidades em relação à escolarização dos filhos.  

Sobre o trabalho dos educadores, argumentou que impor opiniões, não admitir discordâncias e não 
estimular o debate era, ao final, algo improdutivo. Considerando um de seus autores favoritos à 
época, o psicólogo romeno Zevedei Barbu, escreveu no artigo: 

A aceitação das coisas impostas gera uma falsa adesão a elas. Debate, crítica, desacordo que são 
bem orientados e levam a conclusões, ganham a aprovação dos grupos e despertam a necessidade 
de novos encontros e novos debates. O processo de democracia começa aí. É no coração dos grupos, 
na dinâmica de suas discussões, que nasce, sem dúvida, a democracia, não como uma manifestação 
externa, mas como uma disposição mental (Diário de Pernambuco, 1957). 

Paulo Freire argumentava que a população nunca aprenderia suas responsabilidades social e política 
por meio apenas de discursos de pessoas bem-intencionadas, mas sim vivenciando-as. Dessa forma, 
o educador ressaltava a unidade da prática com as disposições mentais. Os educadores deveriam 
apostar na participação da comunidade, mesmo que, no início, fossem recebidos com rejeição, 
porque, segundo Freire, a sociedade estava acostumada a posturas autoritárias e paternalistas. 
Criticou aqueles que subestimavam o outro – especialmente quando esse outro era um trabalhador 
–, convictos de que apenas eles podiam pensar e agir. 

Naqueles primeiros escritos, em que refletia sobre sua prática no SESI, podemos notar a emergência 
de alguns conceitos que permaneceriam em sua obra nas décadas posteriores, ao longo da sua 
história: a educação de adultos compreendida como uma prática social escolar e não escolar; o 
imperativo ético da promoção da alfabetização e da escolarização de jovens e adultos, contrapondo-
se ao caráter assistencial que lhe era atribuído à época e que ainda permanece aqui e ali nos tempos 
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atuais; a responsabilidade do poder público pela oferta dessa escolarização, reconhecendo a 
dimensão do direito à educação escolar em qualquer etapa do ciclo de vida; a participação dos 
atores sociais como elemento fundamental para a construção da democracia em sociedades 
autoritárias como a nossa; e o diálogo e o respeito pelo conhecimento do outro como constitutivos 
dos processos de ensino e aprendizagem. 

Naqueles tempos, a expressão educação popular não era utilizada por Freire. O educador 
empregava comunicação popular para designar o trabalho educacional que ocorria por meio do 
encontro de saberes, no diálogo entre educadores e educandos. Tal diálogo se realizava nos 
chamados círculos de cultura – onde ocorria a alfabetização de adultos – ou no Movimento de 
Cultura Popular, impulsionado pelo Prefeito de Recife, posteriormente Governador de Pernambuco, 
Miguel Arraes, que fomentou experiências no âmbito da sociedade civil por meio de pastorais da 
Igreja Católica, de estudantes, de artistas e intelectuais, de militantes de partidos políticos e de 
movimentos sociais e populares, em sua maioria inspirados no pensamento filosófico e educacional 
de Paulo Freire. 

Quais seriam essas características? A intencionalidade política inerente aos processos educativos 
deveria traduzir-se de modo coerente na metodologia e nos valores difundidos. Em Educação como 
Prática para a Liberdade, publicado em 1965, um ano após Freire sair do Brasil – livro que 
sistematizava sua experiência realizada no país –, o autor propunha que a educação deveria ter um 
papel fundamental na promoção dos setores populares com vistas à sua participação nos destinos 
da sociedade brasileira. Pregava, no livro, que essa participação somente poderia ser realizada de 
maneira plena se a metodologia fosse também participativa, respeitadora dos conhecimentos dos 
educandos, horizontalizada. Finalmente, afirmava que processos educacionais deveriam afirmar 
compromissos éticos de respeito às diferentes culturas, valorizando o ser humano na sua vocação 
para liberdade, vida plena e responsabilidade para com os demais. Essas características de lidar com 
o poder e o saber, afirmando valores, vão demarcar o campo de atuação da educação de adultos, 
seja ela escolar ou não escolar. 

Nos anos seguintes à partida de Freire para o exílio, o governo civil-militar atuou para responder às 
demandas por uma escolarização de adultos, confrontando as práticas freirianas e implantando o 
MOBRAL3 e o Ensino Supletivo4. Enquanto isso, parcelas da sociedade civil brasileira investiram na 
reconstrução do tecido social rompido com o golpe de 1964, bem como na organização e na 
mobilização da população para a luta por direitos e liberdade e contra o autoritarismo vigente. O 
trabalho educativo não escolar que permeava tais ações da sociedade civil passou a ser chamado 
educação popular. Tal corrente (que ganhou expressão também nos demais países da América 
Latina) foi nutrida e encontrou fundamentos ético-políticos e pedagógicos nas obras que Freire 
escreveu no exílio chileno, sobretudo Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do 
Oprimido, publicadas no Brasil, respectivamente, em 1967 e 1970. 

A Educação Popular foi se enraizando na sociedade brasileira em espaços de resistência e 
reconstrução do tecido social; enraizou-se onde ocorreu vontade política de ensinar e aprender e 
nos espaços da vida dos setores populares, partindo-se da discussão e da tomada de consciência 
sobre seus problemas e sobre a realidade em que tais setores viviam, somando-se a isso a 
organização e a mobilização políticas. Era ali que se plantavam pequenas sementes de atuação 
contra o regime militar. 

Nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão: 

projeto utópico de uma Educação não tanto “para o povo”, mas “com o povo” e “a partir de suas 
vidas, saberes e culturas” [...] locais sempre abertos a quem queira chegar e conviver com a aventura 
do partilhar o aprender e o saber. Remando na contracorrente de uma ilusória filosofia do aprender, 
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baseada no “sucesso” individual, e no “estude para ser o melhor e conseguir para você mesmo o 
melhor”. Locais em que chegam para aprender ou para aperfeiçoar a sua leitura de palavras e 
acabam aprendendo também a ler, crítica e criativamente, o seu próprio mundo e a sua própria vida 
(BRANDÃO, 2009, p.12. 

Foi nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, nos grupos de mulheres das periferias 
urbanas, nos movimentos contra a carestia, no novo sindicalismo, nos movimentos de 
trabalhadores rurais e em tantos outros espaços da vida da população que a ideia de se reunir para 
partilhar problemas, dialogando com diferentes saberes e culturas, viria a se constituir em ações 
voltadas a um projeto de transformação social emancipatória. 

A literatura sociológica sobre os movimentos sociais analisou diversas dessas práticas das décadas 
de 1970 e 1980 (ROSSIAUD; SCHERER-WARREN, 2000; SADER, 2001, entre outros), algumas das 
quais foram registradas também pelas metodologias de pesquisa-ação participativa e de 
sistematização difundidas pela corrente da Educação Popular (JARA, 1996; JARA; FALKEMBACH, 
2013; SOUZA, et al., 2006). Esses estudos amiúde reportam a influência do pensamento freiriano (e 
muitas vezes também da Teologia da Libertação) nas práticas formativas dos movimentos sociais 
que resistiram ao regime autoritário e contribuíram para seu declínio.  

Apesar do controle imposto pelo Estado autoritário, espaços foram sendo conquistados não só nos 
movimentos sociais, mas também no interior de instituições públicas e privadas, para o 
desenvolvimento de experiências orientadas pelo pensamento da educação popular. À medida que 
a sociedade foi se democratizando, um número crescente de pessoas alinhadas a essa corrente de 
pensamento (muitas oriundas de experiências alternativas desenvolvidas no seio da sociedade civil) 
passou a ocupar posições em instituições públicas, transformando suas práticas educativas.  
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1.Em entrevista concedida a um órgão da imprensa escrita em 1994, Freire afirmou: “A tese 

acadêmica que escrevi em 1959, ‘Educação e Atualidade Brasileira’, já era um anúncio da Pedagogia 

do Oprimido, de 1968. Era o núcleo central de todo esse pensamento que eu desenvolvi também no 

livro Educação como Prática da Liberdade” (FREIRE, 1994). 

2.Os artigos publicados no Diário de Pernambuco em 1957 chamavam-se: “Círculo de Pais e 

Professores – um capítulo da educação de adultos” (31 de março); “Ainda a propósito de Círculo de 

Pais e Professores” (7 de abril); e “Ainda os Círculos de Pais e Professores: sua preparação e sua 

realização” (21 de abril). 

3.O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi instituído pelo decreto n. 62.455, de 22 de março de 

1968. 

4. Estabelecido pela Lei n. 5.692, de 1971. 
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