
 
 
 

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO POPULAR 
 

CURSO DE PREPARAÇÃO DE PESSOAL PARA CAMPINA GRANDE 
 

De 24 a 28 de abril, 1963. 
 

PROGRAMA: 
 
dia 24 

19:30 hs. 

1. Introdução: justificativas 

objetivos 

técnicas a serem usadas 

horários de trabalho 

 

2. Questionário sobre realidade brasileira 

 

3. Exposição: Retrospectivo histórico da realidade brasileira 

a) formação capitalista 

b) não participação do povo 

c) a realidade brasileira atual 

 

4. Distribuição de textos 

 

dia 25 

8 às 11:30 hs. 

1. Grupos de estudo: Realidade brasileira 

a) fome 

b) desemprego 

c) analfabetismo 

d) prostituição 

e) mortalidade 

f) alienação 

Nota do Organizador: redigitado 
atualizando-se a grafia das palavras. 



Estudo e análise dos textos, causas. 

Distribuição de bibliografia. 

Soluções (relatórios). 

 

19:30 hs. 

1. Apresentação dos relatórios: Debate e conclusões 

 

2. Contradições da realidade brasileira 

a) latifúndio 

b) imperialismo 

Conseqüências. 

Soluções falsas e verdadeiras. 

Reflexo na cultura e na educação do povo. 

 

dia 26 

8 às 11 hs. 

Exposição e debate 

Sociedade em trânsito – educação crítica 

 

19:30 hs. 

1. Introdução: documentário Aruanda 

comentário 

 

2. Cultura Popular 

a) conceito 

b) características 

c) formação 

Exposição e debate 

 

3. Aula de cultura (1º da alfabetização) 

 

dia 27 

8 às 9:30 hs. 



CEPLAR – painel 

Discussão 

10 às 11:30 hs. 

Fundamentação teórica do Sistema Paulo Freire (Jarbas Maciel) 

a) perspectiva filosófica 

 

14 às 15:30 hs. 

Cont. Fundamentação teórica do Sistema 

b) perspectiva sociológica: realidade 

situação sociológica 

pesquisa 

trabalho no bairro (comunidade) 

pesquisa vocabular 

palavras geradoras 

c) perspectiva pedagógica: método 

 

16 às 17:30 hs. 

1. Grupos de estudo: aprofundamento da exposição 

 aplicação em Campina Grande 

 

19:30 hs. 

Aplicação: 1. aula prática: técnica 

2. exigências básicas 

a) papel do professor 

b) acompanhamento da turma nos seus diversos aspectos 

c) frequência, reações, rendimento 

d) politização 

e) supervisão 

f) relatórios 

 

dia 28 

8 hs. 

Reunião com os supervisores 



a) planejamento do trabalho 

b) divisão de equipes 

c) tarefas 

d) preparo de material 

e) preparo de pessoal 

  


