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Derivado parcialmente  da tese de doutorado do autor, defendida em 1997, no Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, o livro tem inicio 
com uma relativamente breve introdução sobre o que o autor designa “alfabetização 
política” nos anos 60, as opções e escolhas metodológicas, apresentadas como “história do 
tempo presente”, assim como os conceitos inspiradores. Segue-se um primeiro capítulo 
intitulado “Educação e política (1961-64)”,  no qual apresenta os aspectos fundamentais da 
política do estado da Paraíba, inclusive a política de educação de adultos, e os movimentos 
de alfabetização e cultura popular do período. O segundo capítulo, o mais longo,  é 
inteiramente dedicado à CEPLAR – Campanha de Educação Popular, apresentando 
historicamente sua criação e ações primeiras,  a opção pelo Sistema de Alfabetização de 
Adultos Paulo Freire e os mecanismos de sua implantação no estado da Paraíba, sua 
política cultural e as tensões e conflitos ante e pós o golpe militar de 1964.  Utiliza parte 
das entrevistas contidas no livro-depoimento de Maria das Dores Paiva de Oliveira Porto e 
Iveline Lucena da Costa Lage, complementadas com outros depoimentos obtidos na 
pesquisa realizada. Em particular, explora bastante os documentos constantes do IPM/70/64 
(designado “Autos-findos 151/69”), ao qual foi a primeira pessoa a ter acesso irrestrito no 
Supremo Tribunal Militar, em Brasília.  O quarto capítulo contém uma primeira abordagem 
do autor sobre a Cruzada ABC – Ação Básica Cristã, que veio a substituir as ações da 
CEPLAR na Paraíba e posteriormente estendeu-se à maioria dos estados  nos quais havia 
sido iniciado o Plano Nacional de Alfabetização coordenado por Paulo Freire e onde as 
“ligas camponesas” tiveram expressão política, com substancial apoio do governo estadual, 
no caso da Paraíba,  do governo federal nos outros estados, e substancial apoio financeiro 
da Aliança para o Progresso, com farta distribuição de material didático e alimentos. O 
capítulo quarto e as considerações finais exploram as contradições da CEPLAR e a reação 
implantada por meio da Cruzada ABC. O autor desenvolve posteriormente uma análise 
mais completa da Cruzada ABC e do SIREPA – Sistema Radioeducativo da Paraíba, 
contemporâneo da CEPLAR, no livro A educação de jovens e adultos; histórias e memórias 
da década de 60  (Brasília: Plano Editora; Campinas: Autores Associados, 2003). 

Pode ser considerado um livro complementar ao livro-depoimento CEPLAR, história de um 
sonho coletivo, de Maria das Dores Paiva de Oliveira Porto e Iveline Lucena da Costa 
Lage.  É, no entanto, bastante crítico, talvez por querer marcar, até em demasia, a opção
esquerdista da CEPLAR, explorando inclusive com base numa “anunciada” disputa de 
hegemonia entre o grupo fundador da campanha, provindo da JUC – Juventude 
Universitária Católica, mas já em grande parte filiados à AP – Ação Popular, movimento 
político dela derivado, e quadros pertencentes ao PC – Partido Comunista Brasileiro. Em 
alguns momentos, a argumentação revela-se não é suficiente justifica e revela-se mesmo 
quase preconceituosa.  Estranha-se também o autor considerar duas seções  da CEPLAR, 
uma com sede em João Pessoa e outra em Campina Grande, quase independentes. 


