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É preciso buscar o que há por detrás desses 

documentos, dessas propostas, desses relatórios, como 

posturas políticas e como visões de mundo. E é 

exatamente este o esforço que está sendo 

empreendido: esta “memória” é parte de um projeto 

maior de reconstrução e de análise das diversas 

experiências de cultura e educação popular realizadas 

no Brasil no início dos anos de 1960. Seu objetivo é 

buscar, naqueles anos, lições úteis à nova etapa da luta 

popular que marca o início dos anos de 1980.   

               Osmar Fávero, 1982, p. 11. 
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RESUMO 
 
Neste trabalho, discutimos o modo pelo qual o Movimento de Cultura Popular (MCP) do 
Recife desenvolveu suas idéias e práticas que pretendiam contribuir para a transformação das 
relações socioeducativas de Pernambuco, na área da cultura, da arte e da educação popular a 
serviço dos setores populares do município. O Movimento foi criado no Recife, em 1960, e 
seu precoce fim ocorreu com o golpe militar de 1964. A fundamentação teórica para embasar 
o desenvolvimento dos principais conceitos deste estudo contou com a contribuição de 
Verena Alberti (história oral); Paulo Freire (educação e cultura popular); Ginzburg 
(circularidade cultural); Le Goff (memória), entre outros. Nossa abordagem foi respaldada na 
metodologia da história oral na qual trabalhamos com fontes escritas e orais. Nesta tese, 
buscamos ainda trazer para o debate o MCP no Recife, revisitando a sua história e memória, 
abordando aspectos que julgamos significativos de sua trajetória como movimento que, 
atuando entre as camadas populares, possibilitou ampliar não só as oportunidades de 
alfabetização de adultos como também da educação básica para crianças. O estudo mostra a 
importância do Movimento de Cultura Popular do Recife pelo que integrava a educação, a 
arte e a cultura, envolvendo a relação entre os intelectuais dos setores médios da sociedade e 
dos setores populares. A proposta resultou na criação da Secretaria Municipal de Educação e 
no crescimento substancial de novas escolas. Mas, como as elites tradicionais já se 
encontravam insatisfeitas, após a instauração da ditadura militar, elas influenciaram para o 
término do Movimento.   Para atingirmos nossos objetivos, entrevistamos 30 pessoas, 
colhemos documentos e pesquisamos em vários livros e jornais. Em síntese, analisamos, 
refletimos e registramos a história do MCP a partir da cultura popular, destacando a sua 
importância no cenário educacional do Recife, no período de 1960 a 1964, razão por que se 
mostra relevante o resgate de sua história/memória e o estudo de sua trajetória tanto pela 
importância do próprio Movimento quanto pela contribuição dada na área da cultura, arte e 
educação. Pudemos também fazer o resgate de documentos inéditos e a retomada de alguns 
fatos até então pouco esclarecidos. 
 
 
Palavras-chave: Movimento de Cultura Popular, educação popular, educação de adultos, 
cultura popular, história oral. 
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RÉSUMÉ 
 
Dans ce travail, nous discutons la manière par laquelle le Mouvement de Culture Populaire 
(MCP) de Recife a développé ses idées et ses pratiques qui prétendaient contribuer à la 
transformation des relations socio-éducatives de Pernambuco dans le domaine de la culture, 
de l´art et de l´éducation populaire au service des secteurs populaires de la Municipalité. Le 
Mouvement a été créé à Recife en 1960 et s´est clôturé en 1964 suite au coup d´État militaire. 
La base théorique qui donne les assises aux principaux concepts de cette étude a compté sur la 
collaboration, entre autres, de Verena Alberti (histoire orale) ; Paulo Freire (éducation et 
culture populaire); Ginzburg (circularité culturelle; Le Goff (mémoire). Notre lecture prend 
appui sur la méthodologie de l´histoire orale qui travaille les sources orales et écrites. Dans 
cette thèse, nous apportons également au centre du débat le MCP de Recife; nous revisitons 
son histoire et sa mémoire, démontrant des aspects que nous jugeons significatifs de sa 
trajectoire en tant que mouvement et qui, actuant parmi les couches populaires, a rendu 
possible non seulement des occasions d´alphabétiser des adultes, mais aussi une éducation de 
base pour les enfants. L´étude démontre l´importance du Mouvement de Culture Populaire de 
Recife par le fait d´intégrer l´éducation, l´art et la culture, favorisant la relation parmi les 
intellectuels des couches moyennes de la société et des secteurs populaires. Cette proposition 
a eu comme résultat la création du Secrétariat Municipal de l´Éducation et une croissance 
substantielle de nouvelles écoles. Mais, comme les élites traditionnelles étaient déjà en 
désaccord avec le mouvement, après l´instauration de la dictature militaire, elles ont précipité 
la fin du mouvement. Pour atteindre nos objectifs, nous avons fait l´entrevue de 30 personnes, 
nous avons cueilli des documents et analisé plusieurs livres et journaux. En résumé, nous 
analisons, réfléchissons et récupérons l´histoire du MCP à partir de la culture populaire, 
mettant em exergue son importance dans la scène éducationnelle de Recife, durant les années 
60 à 64, motif principal qui nous a porté à en faire non seulement l´étude de son histoire et de 
sa mémoire, de sa trajectoire, comme également de l´importance du propre Mouvement et de 
la contribution rendue par celui-ci dans le domaine de la culture, de l´art et de l´éducation. 
Dans cette même étude, nous avons encore profité pour récupérer des documents inédits et 
même élucider certains évènements jusqu´alors peu mis en lumière.  
 
Mots clés: Mouvement de Culture Populaire, éducation populaire, éducation d´adultes, 
culture populaire, histoire orale. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
O Movimento de Cultura Popular nasceu da miséria do povo do Recife.  De 
suas paisagens mutiladas. De seus mangues cobertos de mocambos. Da 
lama, dos morros e alagados, onde crescem o analfabetismo, o desemprego, 
a doença e a fome. Suas raízes mergulham nas feridas da cidade degradada. 
Fincam-se nas terras áridas do Nordeste. Refletem o seu drama, como síntese 
dramatizada da estrutura social inteira (Germano Coelho)1 

 
 

Esta tese busca trazer para o debate o Movimento de Cultura Popular (MCP) no 

Recife, revisitando a sua história e memória e abordando aspectos que julgamos significativos 

de sua trajetória como movimento que, atuando entre as camadas populares, possibilitou, 

através de uma abordagem centrada na educação e cultura populares, através do conceito de 

circularidade cultural de Ginzburg, não só a alfabetização de adultos, como também a 

educação básica para crianças e a criação da Secretaria Municipal de Educação. Assim, ela se 

insere no conjunto de estudos que se voltam para a compreensão e re-significação das 

iniciativas de educação básica e educação de adultos, a partir da cultura popular, que se 

multiplicaram em quase todo o território nacional (1960-1964). 

O MCP - cujo espaço social de origem foi a cidade do Recife no início da década de 

60, mais precisamente em 19612 - recebeu apoio dos intelectuais e da comunidade recifense 

que buscava mudança na estrutura social da época, entre eles, do Governador Cid Sampaio e 

do então Prefeito Miguel Arraes de Alencar, o qual teve fundamental importância para a sua 

criação. Daí, teve um campo fértil de propostas na área de Educação, as quais deram 

visibilidade às necessidades educativas das camadas populares, com o apoio de setores da 

classe média. Concordamos com Décio Saes (1984) e Aida Bezerra (1987) em relação às 

camadas médias da sociedade, representada por grupos de profissionais, bastante diversos 

cuja unidade ideológica, política e social seria no mínimo complicada, consoante se vê no 

trecho: 

Importa, todavia, deixar claro 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 dos quadros 
das citadas instituições em torno da força potencial das camadas populares. 
Sem querer com isso negar o estímulo que significou e o peso que teve, para 
o movimento popular, a presença atuante desses diversos grupos. 

                                                 
1 Texto escrito por Germano Coelho, entrevistado em 24 de outubro de 2003 no CIEE-PE, na qualidade de um 
dos fundadores do Movimento de Cultura Popular e seu primeiro presidente, por ocasião do lançamento do Livro 
de Leitura para Adultos, da autoria de Josina Godoy e Norma Porto Carreiro Coelho, a Cartilha do MCP. 
 2 O Estatuto do MCP data de 19 de setembro de 1961, conforme Registro Especial de Títulos e Documentos, 
expedido pelo Cartório Emílio dos Anjos, situado no Recife. 



 16 

Parece-nos que a história da educação popular dessa época está muito mais 
ligada às tentativas de afirmação política das camadas médias da sociedade 
do que à luta pela conquista de um espaço político maior pelos setores 
populares. (AIDA BEZERRA, 1987, p. 21-22). 

 

 É possível refletirmos que o Método Paulo Freire surge no conjunto de outras 

atividades culturais, marcadas por preocupações de formação política e participação popular, 

como instrumento essencial de conscientização, politização e ação educativa entre as camadas 

carentes, para a educação de adultos. A utilização de tal método propiciou, através da 

articulação entre a educação e a cultura, modos e formas de alfabetizar, em que um mosaico 

de elementos expressava as estratégias adotadas, a exemplo das praças de cultura, em que se 

desenvolviam atividades, como: círculos de cultura, teatro, artes plásticas, música e dança. Tal 

fazer educacional inovador revelava um jeito de ser educativo em que os sujeitos do 

conhecimento eram partícipes de sua própria história. 

 O movimento, ao trazer, no seu bojo, para o universo do educando, formas de 

ensinar que se identificavam com o ambiente em que ele estava inserido, procurou 

empreender uma prática educativo-político-pedagógica que abria um leque de possibilidades 

de aprendizagem através da cultura. Isso contribuía no sentido de apontar um modo diferente 

de fazer educação, superando o modelo tradicional de ação educativa vigente à época, pautado 

numa “educação bancária”. Centrava-se, ainda, no pressuposto de que a tematização das 

determinações responsáveis por tais condições ensejava, ou deveria ensejar, a tomada de 

consciência para a luta por sua superação. Para tanto, utilizava, entre outros, o Método Paulo 

Freire de Alfabetização de Adultos, que articulava os mecanismos simbólicos da linguagem 

escrita ao universo sociocultural e político, o que justifica estudos como este.  

 Diante da importância histórica que desempenhou no cenário político, educacional e 

cultural do Brasil e do Nordeste, especialmente em Recife (PE), ainda é escassa a produção 

acadêmica sobre o MCP, que surge como fonte de referência para uma educação popular 

cujos conteúdos se embasavam na realidade de vida do homem comum. 

Convidado a falar sobre a dificuldade de se obter material sobre o MCP, assim se 

pronunciou Germano Coelho: 

 

Tenho a impressão que durante um tempo se condenou em bloco tudo que se 
fez no país durante uma época. E na medida em que os espíritos vão 
serenando, no plano nacional, você vai vendo, o que ocorre em toda parte do 
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mundo, se vai vendo com mais isenção, que muita coisa positiva, também se 
teve no país em todos os tempos. (GERMANO COELHO, 1986, p. 79)3 
 
  

É possível afirmar, até os dias atuais, que é escasso o número de trabalhos acadêmicos 

que estudam e analisam o MCP. Alguns autores que escreveram sobre ele fizeram referências 

em livros e comunicações. Paulo Rosas escreveu, em 1980, logo após a “abertura política” do 

país, uma comunicação apresentada na 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), no Rio de Janeiro, com o título: O Movimento de Cultura 

Popular – MCP. Mais tarde, em 1986, esse artigo foi publicado com o nome de Movimento de 

Cultura Popular - Memorial –MCP/26 anos, numa iniciativa conjunta da Prefeitura do Recife 

e Secretaria de Educação e Cultura do Estado – esse é o único material dedicado 

exclusivamente ao MCP. Como seu título sugere, o texto traz depoimentos de Anita Paes 

Barreto, Germano Coelho, Paulo Freire, Abelardo da Hora, Paulo Rosas, Maria Antonia Mac-

Dowell, Norma Porto Carreiro Coelho, Giselda Fonseca e Josina Godoy, figuras do 

Movimento. 

Em 1984, Silke Weber publicou um artigo na Revista de Ciências Sociais, intitulado 

Política e Educação: o Movimento de Cultura Popular no Recife, cujo principal objetivo era a 

divulgação do MCP entre os estudantes universitários. Paulo Rosas (2000) destaca o MCP 

entre os movimentos sociais mais representativos da década de 60, com suas experiências no 

tocante à educação popular, principalmente nas áreas da cultura e da educação de crianças e 

de adultos. Germano Coelho (2003), além de ratificar o que foi dito por Paulo Rosas, recupera 

a questão da organização das escolas municipais do Recife em rede de ensino, a partir do 

MCP, ressaltando também uma característica do movimento que considera avançada para a 

época, qual seja a de congregar pessoas de religiões e de partidos políticos e ideológicos 

diversos. 

Diante desse quadro e tendo em vista as sugestões de alguns professores que haviam 

atuado no movimento – como Paulo Rosas, Argentina Rosas, Silke Weber e Germano Coelho 

– e que, por diversas vezes, enfatizaram a necessidade de poder contar com uma produção 

mais aprofundada sobre o MCP, definimo-nos por enfrentar a tarefa com o objetivo de 

pesquisar, investigar e produzir, dessa forma, uma nova visão do MCP em Pernambuco, a 

partir de Recife, no início dos anos 60.  

                                                 
3 “Batemos em muitas portas e encontramos boa vontade das pessoas em nos ajudar, mas ninguém tinha 
documentos, ninguém tinha mais nada, alguns se fizeram de esquecidos, uns queimaram, outros enterraram os 
documentos com medo”. Entrevista concedida por Germano Coelho no Centro de Integração Escola e Empresa, 
no Recife, no dia 23 de outubro de 2003. 
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Buscamos, com isso, reaproximarmo-nos não só do conhecimento teórico produzido 

sobre ele, como também da sua prática registrada nas próprias histórias e memórias, ou seja, 

estudá-lo desde os seus embriões até o precoce fim, determinado pelo golpe militar de 1964, 

instaurador da ditadura no país, e influenciado pelas elites insatisfeitas com as novas 

propostas desenvolvidas na educação e cultura após o golpe. Não se trata de buscar reeditar o 

MCP, e sim mostrar a sua importância como um movimento popular que integrava a 

Educação e a Cultura, criando uma proposta pedagógica inovadora, que, através do dialogo e 

da conscientização atendiam os menos favorecidos.  

 Como assinala Silke Weber4 (2006), os “estudantes [de hoje] necessitam conhecer os 

fatos, os acontecimentos e a verdadeira história que a ditadura não permitiu ou omitiu da 

juventude”. É nesta perspectiva que situamos, portanto, o presente trabalho, registrando 

também que o fato de fazê-lo possui grande significado para nós no campo pessoal e 

profissional. 

Neste primeiro momento, devemos acrescentar que a decisão de nos debruçarmos 

sobre o MCP está relacionada, também, à nossa história de vida, pontuada por forte referência 

a tal movimento. Quando criança, residíamos no bairro de Casa Amarela, perto do Sítio da 

Trindade, sede do movimento, local de referência histórica para Pernambuco, onde 

participávamos dos festejos populares por ele promovidos. Portanto, a proximidade física da 

nossa casa, naturalmente envolvida por um clima de animação e festividades relacionadas às 

expressões da nossa cultura popular, aguçou a nossa curiosidade e interesse pelo MCP. Havia, 

ainda, a proximidade física que tivemos com alguns dos seus principais protagonistas, em 

especial a figura de Paulo Freire, também fundador do MCP.  

Freqüentávamos a igreja de Casa Amarela, aonde também ia o educador Paulo Freire, 

que exerceu forte atuação como diretor da Divisão de Pesquisa do Departamento de Formação 

da Cultura (DFC), além de ser o coordenador do Projeto de Educação de Adultos na década 

de 60, do século passado (ROSAS, 2003). Estudávamos no Colégio Santa Catarina, situado ao 

lado da casa de Anita Paes Barreto, outra fundadora do movimento a qual, junto com Paulo 

Freire, dirigia o Departamento de Educação de Adultos e o de Educação de Crianças do MCP.  

Em 1964, vivenciamos fatos que, até então, não compreendíamos: o desaparecimento 

de Paulo Freire das missas aos domingos; a presença constante de soldados à frente da casa de 

                                                 
4 Silke Weber, colaboradora do MCP e entrevistada no dia 10 de fevereiro de 2006, relembra: “...eu cheguei ao 
MCP, o Paulo Rosas (meu prof. na FAFIRE) um dia em plena sala disse: Bom, vai ser criado o MCP e quem 
quer ir. E eu claro que me candidatei, foi assim. Quer dizer, foi assim que eu cheguei no MCP por causa de 
Paulo Rosas”. Silke, na década de 1960 egressa de liderança da Juventude Universitária Católica (JUC) 
atualmente socióloga e professora da Pós-Graduação da UFPE. 



 19 

Anita Paes Barreto; assim como o desaparecimento temporário de um tio que trabalhava na 

Prefeitura do Recife. Embora ele assistisse às missas aos domingos, na mesma igreja que nós, 

depois ficamos sabendo que ele estudava russo, era filiado ao Partido Comunista do Brasil 

(PCB) e também freqüentava as reuniões na casa de Abelardo da Hora, líder do partido 

comunista e um de nossos entrevistados. Crescemos sem compreender esses fatos, pois nada 

nos era explicado: a Ditadura Militar (1964-1983) desencorajava que se falasse sobre os 

acontecimentos, com repercussão até mesmo na intimidade do lar. Tudo se nos apresentava 

pouco claro, num misto de curiosidade e de ingenuidade. 

Adulta, fundamos o Colégio e Curso Paulo Freire, em Olinda, nome que contou com 

a permissão do homenageado, justamente por ser uma instituição educacional de reconhecida 

orientação freireana. Durante o período de 1994 a 1997, nele eram atendidos alunos da 

educação infantil, das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental e do Curso de Magistério. 

Apesar de ter funcionado apenas durante um curto período, assemelhava-se a um laboratório 

didático, pois recebíamos alunos estagiários de diversas universidades, faculdades, escolas 

públicas e privadas, interessados em conhecer a educação na perspectiva freireana. 

Ao longo do tempo, estabelecemos contatos com Paulo Freire, seja por intermédio de 

sua secretária, Lílian Contreira, seja pessoalmente. A turma Educar para Transformar, 

concluinte do Magistério do nosso colégio, em 1996, teve Paulo Freire como patrono e, 

posteriormente, a placa comemorativa da turma foi doada por nós ao Centro Paulo Freire – 

Estudos e Pesquisas (CPF). Mantivemos relações com a sua família até o seu falecimento, 

quando fechamos o colégio por questões financeiras, pela inadimplência Antes disso, 

encaminhamos à Prefeitura de Olinda um abaixo-assinado da comunidade escolar, sugerindo 

que fosse dado o nome de Paulo Freire à praça situada em frente ao Colégio e Curso Paulo 

Freire, em Ouro Preto (Olinda). O pleito foi acatado pela Câmara Municipal. 

No rol dos nossos “encontros com Paulo Freire”, devemos, ainda, assinalar a nossa 

trajetória de formação profissional, quando estudamos com Paulo Rosas5, fundador do MCP, 

na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e convivemos com Eliete Santiago, uma 

freireana convicta, colega de turma. Esta última, juntamente com Argentina Rosas6, Paulo 

Rosas, Silke Weber, Germano Coelho, Maria Adozinda Monteiro Costa7, João Francisco de 

Souza, Jomard Muniz de Brito – membro do Serviço de Extensão Cultural (SEC) e 

                                                 
5 Professor no Curso de Pedagogia da UFPE, criador do projeto Meios Informais de Educação. Não só fazia 
parte da estrutura do MCP, como foi o primeiro presidente do Centro Paulo Freire - Estudos e Pesquisa. 
6 Viúva de Paulo Rosas, também fundadora do MCP, foi entrevistada em 27 de janeiro de 2006. 
7 Fazia parte do Departamento de Teatro do MCP, como colaboradora. Também participava da equipe de 
Metodologia do SEC-UR (Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife). Entrevistada em 15 de 
fevereiro de 2006, faleceu em 19/04/2007. 
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colaborador do MCP –, e outros professores fundaram o Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas, em 1998, do qual hoje fazemos parte, fato que reforçou nosso interesse em estudar 

o MCP, destacando, em particular, a contribuição de Paulo Freire nesse movimento. 

Partindo dessa justificativa, com nossa tese buscamos apresentar depoimentos, notícias 

de jornais e documentos vários que contribuem para ajudar a pensar o que o MCP 

representou. na área da cultura e da educação popular, analisando o pensamento a prática e as 

idéias com que setores de classe média pretendiam contribuir, assegurando as condições 

necessárias para a transformação das relações socioeducativas, a partir de Recife. Nessa 

perspectiva, esta classe social falava em nome da justiça, da democracia e do atendimento aos 

desejos e às necessidades populares. 

Quanto ao objetivo geral da nossa pesquisa, estabelecemo-lo em revisitar a trajetória 

histórica e a memória do MCP, tendo como foco a educação popular, a partir da cultura 

popular. Como fios condutores a delinear este estudo, temos os seguintes objetivos 

específicos: 

� re-significar aspectos históricos marcantes da trajetória do MCP no Recife, através 

do registro das falas dos entrevistados participantes do movimento, focalizando a 

contribuição deste para a educação e cultura populares; 

�  verificar, através da análise das falas e de documentos, de que maneira se 

organizavam as atividades nos campos da educação e cultura populares no MCP, 

estabelecendo nexos entre estas atividades e a introdução da modalidade de 

alfabetização de adultos e crianças, assim como os conflitos e divergências 

existentes no movimento; 

� examinar a repercussão do MCP em âmbito regional e nacional, notabilizando sua 

projeção e apresentando os rumos tomados pelo movimento até a sua extinção após 

o golpe militar de 1964. 

 

Então definimos como problemática do nosso estudo os seguintes questionamentos: 

como iniciou, se desenvolveu e terminou o MCP? Até que ponto o MCP atuou no campo da 

cultura e da educação popular, no período de 1960 a 1964? Qual a singularidade da 

contribuição do MCP à educação popular, em especial no Recife? Até que ponto ocorreu a 

participação das camadas populares no MCP e como aconteceu essa participação? Quais os 

desafios enfrentados pelo MCP para atingir os objetivos pretendidos? Em seguida este 

trabalho tem como objeto de estudo o MCP e visa estudá-lo desde o seu nascimento, 

procurando ouvir, através das entrevistas, não só seus fundadores, mas também seus 



 21 

colaboradores para, dessa forma, verificar como vêem o que aconteceu no seu 

desenvolvimento, identificando e registrando como e por que terminou.  

Para trabalharmos tais questões, foi necessário ouvir cerca de 30 pessoas que fizeram 

parte do MCP. Importa dizer que quase todas explicitaram o desejo de vê-lo retomado, 

produzindo um novo significado na história do mesmo. Além das entrevistas, colhemos 

documentos e pesquisamos em vários livros e jornais. Entretanto, a nossa visão é como 

pedagoga que procurou o MCP a partir de sua feição do lado educacional; porém perpassa 

pela história, por ser multidisciplinar, o que bate com o próprio movimento, embora as 

questões educacionais estejam mais nítidas no trabalho, assim como a Metodologia da 

História Oral. 

A fundamentação teórica para embasar o desenvolvimento dos principais conceitos 

desta temática, respaldou-se em estudos dos principais autores: Paulo Freire (Educação e 

Cultura Popular); Ginzburg (Circularidade Cultural); Antônio Montenegro e Verena Alberti 

(História Oral); Le Goff (Memória), entre outros autores. 

O conceito de cultura popular é uma das principais categorias a serem discutidas 

nessa temática, assim como o conceito de educação popular.  A primeira, segundo Fávero 

(2001, p. 23), “leva o homem a assumir sua posição de sujeito da própria criação cultural e de 

operário consciente do processo histórico em que se acha inserido”. Portanto, só passa a ter 

sentido a partir da libertação do homem como um ser criador. A segunda, conforme Paulo 

Freire (1993) salienta que é como “um nadar contra a corrente”: é democrática, não separa o 

ensino dos conteúdos da realidade e proporciona o desvelamento desta. Assim, estimula a 

presença das classes populares de maneira organizada, no sentido de enfrentamento das 

injustiças sociais oriundos das desigualdades, respeitando os educandos e, por isso mesmo, 

levando em consideração o saber, a vivência e a experiência deles. 

Ao privilegiar a utilização de entrevistas orais, valorizamos também o debate da 

memória e as múltiplas relações de outras fontes documentais. Foi o paradigma da “Nova 

História” ou “história do tempo presente8” que se mostrou como caminho adequado para o 

estudo que trabalha a oralidade e a memória. Ademais, valemo-nos de fontes escritas variadas 

(livros, jornais, revistas, folhetos, cartazes), de linguagens gráficas, assim como de fotos - 

estas últimas não apenas como linguagem mas também como fonte documental fornecedora 

                                                 
8 “Nova História” ou “História do tempo presente” ainda é um debate em aberto, convém explicitarmos 
considerando-a como um conceito em construção, que, por sua vez, expressa uma história também em 
construção. (...) Podemos afirmar que a história do presente se identifica aqui com a história escrita por 
historiadores que testemunharam os acontecimentos do seu tempo e que esta participação nos acontecimentos é 
enriquecedora, na medida em que a atualidade é restituída em suas raízes. (ARAÚJO SÁ, 2006). 
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de informações para produzir um novo significado à trajetória desse movimento, cujo cenário 

histórico é o período de 1960 a 1964, embora a ele não se restrinja. 

 Isso nos leva a discutir o conceito de memória, que, segundo Le Goff (2003), é 

compreendida como algo reconstruído em função das experiências vividas pelos atores sociais 

– lembranças, subjetividades –; é um refazer de percursos através dessas lembranças, trazendo 

à tona momentos vividos. Na memória estão inseridas nossas lembranças individuais e 

coletivas vivenciadas na nossa vida pessoal e entre o grupo social no qual estamos inseridos. 

A presente tese está constituída por uma introdução, quatro capítulos, pelas conclusões 

e referências bibliográficas. 

 No primeiro capítulo, intitulado Opções teóricas, percurso metodológico e eixos 

teóricos, contextualizamos historicamente o Movimento de Cultura Popular no Recife, 

analisando a conjuntura nacional entre 1960 e 1964 e observando fatos históricos na esteira 

das transformações ocorridas no período. Optamos pela abordagem teórico-metodológica da 

“história oral”, pois é uma metodologia que trabalha com os depoimentos orais, recordações e 

lembranças dos entrevistados. Também trabalhamos a categoria “memória”, com seu modelo 

de rememorização, pois a história oral e a memória se confundem no mais das vezes. Por fim, 

discutimos e analisamos as categorias “cultura popular”, “educação popular”, “história oral” e 

“memória”, partindo dos seus pressupostos e fazendo articulação com o MCP, procurando 

estabelecer um diálogo entre teoria (os conceitos) e a prática, pelas ações do MCP. Para isso, 

procuramos argumentar como os teóricos abordam tais categorias e como essa discussão era 

tecida pelos membros do movimento. 

 No segundo capítulo, cujo título é A educação e a cultura popular: uma abordagem 

a partir do Movimento de Cultura Popular no Recife, discutimos a organização do MCP sob 

os aspectos social, econômico, cultural, político e educacional. Abordamos, também, alguns 

aspectos que culminaram com o nascimento do MCP, a criação do seu estatuto e a 

apresentação de suas primeiras atividades. 

 No terceiro capítulo, denominado O Movimento de Cultura Popular no Recife: 

desenvolvimento das áreas, revisitamos a trajetória e memória do MCP e suas propostas de 

lazer desenvolvidas pelos intelectuais dos setores da classe média nas diversas áreas de 

atuação, assim como a forma de eles atuarem e o que trouxeram de inovador em termos de 

educação e cultura. Apresentamos, ainda, as atividades desenvolvidas no MCP, através do 

projeto Meios Informais de Educação, tais como Praças de Cultura, Bibliotecas, entre outros, 

além da construção, análise e organização da cartilha do MCP, seus conteúdos e 

receptividades pelos participantes e educadores. 
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No quarto capítulo, intitulado Caminhos e descaminhos do MCP de Pernambuco: 

análises da projeção ao declínio em 1964, discorremos a respeito das divergências em relação 

às atividades desenvolvidas no MCP, com ênfase nos seus avanços, conflitos e retrocessos. 

Discutimos, ainda, a partir do Recife, a projeção regional e nacional por ele alcançada. Por 

fim, apontamos os rumos tomados pelo MCP com as mudanças políticas ocorridas na época, 

assim como tecemos comentários, partindo dos depoimentos dos entrevistados, acerca da 

percepção e do impacto da trajetória do MCP na sociedade e na vida das pessoas, estendendo-

nos até a sua extinção, com o golpe militar. Discutimos, também, as bases inspiradoras desses 

intelectuais, as vertentes teóricas por eles adotadas, as propostas que traziam e os principais 

representantes do movimento, dentre os quais destacamos Freire no MCP e no SEC, que 

influenciou no andamento do movimento. Abordamos, ainda, as bases que fundamentaram o 

Sistema Paulo Freire de educação brasileira. 

Em síntese, analisamos, refletimos e registramos a história do MCP, a partir da cultura 

popular, destacando a sua importância no cenário educacional de Recife, no período entre 

1960/1964, razão por que se mostra relevante o resgate de sua história/memória e o estudo de 

sua trajetória, tanto pela importância social e política do próprio movimento quanto pela 

contribuição dada na área da cultura e da educação, através do resgate de documentos inéditos 

e fatos até então inusitados. 
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1. OPÇÕES TEÓRICAS, PERCURSO METODOLÓGICO E EIXOS 

TEÓRICOS 

 

Neste capítulo, contextualizamos historicamente o Movimento de Cultura Popular no 

Recife, analisando a conjuntura nacional do início da década de 1960, ressaltando os 

acontecimentos históricos na decorrência dessa época. Apoiamo-nos na abordagem teórico-

metodológica história oral, em que colhemos e analisamos os depoimentos orais dos 

entrevistados, amparando-nos na Memória dos mesmos, além de debatermos e analisarmos as 

categorias “cultura popular”, “educação popular”. 

 

1.1 Configurando caminhos: contextualizando historicamente o Movimento de Cultura 

Popular do Recife e a delimitação espaço-temporal do objeto. 

 

Tomamos em consideração relevantes fatos históricos do período anterior. Dentre eles, 

sublinhamos os seguintes: a Revolução de 1930, a decretação do Estado Novo em 1937; a 

queda do governo de Getúlio Vargas em 1945; o seu suicídio em 1954; o desenvolvimentismo 

do governo Juscelino Kubitscheck (1956-1961); a renúncia de Jânio Quadros em 1961; a 

tumultuada posse, nesse mesmo ano, do seu vice, João Goulart, sob o regime parlamentarista, 

e a sua derrubada pelo golpe militar de 1964. Esses fatos repercutiram, direta ou 

indiretamente, no cenário sócio-histórico das grandes efervescências dos anos 1950 e começo 

dos anos 1960.  

De fato, o início dos anos sessenta do século passado explicitaria as conseqüências das 

mudanças que ocorreram no cenário mundial: a corrida armamentista envolvendo a questão 

nuclear e a conquista espacial gerada pela disputa de hegemonia mundial, a tendência à 

bipolaridade com a divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, herança do pós-guerra, o 

‘fantasma do comunismo’ na América Latina provocado pela Revolução de Cuba e os 

movimentos golpistas militares no continente. Tais mudanças explicitariam também algumas 

modificações pelas quais passou a sociedade brasileira a partir de 1930, as quais abarcaram a 

esfera sócio-político-econômica, cultural e educacional, produzindo no seu bojo 

desdobramentos no panorama regional e estadual (BARRETO; FERREIRA, 2004). 

Uma das regiões brasileiras mais afetadas pelas mudanças que estavam ocorrendo no 

plano nacional foi o Nordeste, região que, no período 1958-1964, constituía o cenário 

propício à elaboração de diferentes propostas e ações para a área econômica, política e socio 
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cultural, com o objetivo de superar o “atraso e o subdesenvolvimento da região” (WEBER, 

1984, p. 233). 

De acordo com Afonso Celso Scocuglia (1997), no cenário político dos anos sessenta, 

a importância dos programas de alfabetização estava relacionada ao projeto maior que o país 

se propôs, de ‘progresso e desenvolvimento’, o que exigiria ‘uma população minimamente 

escolarizada e apta a participar’ do mesmo. Dentre os principais movimentos de alfabetização 

do período 1960-1964, esse autor menciona aqueles localizados na região Nordeste: o 

Movimento de Cultura Popular em Recife; a campanha “De Pé no Chão Também se Aprende 

a Ler”, sob a orientação da Prefeitura de Natal (RN), instituída em fevereiro de 1961; o 

Movimento de Educação de Base (MEB), outro movimento liderado pela Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em convênio com o governo federal, instituído em 

março de 1960 em vários Estados.  

Todos esses movimentos, no início dos anos 60, consideravam que o contexto socio 

político vivenciado pelo país propiciava a conscientização do povo, tarefa que deveria 

começar pelo Nordeste, em razão das precárias condições econômicas e sociais reinantes. 

Com foco nos setores mais injustiçados das classes populares carentes, nos mais necessitados, 

nos mais pobres da sociedade, os movimentos estimularam a participação do povo no 

processo social, político, econômico, bem como no plano educacional, tendo como base a 

metodologia freireana.  

No período de surgimento do MCP, o estado de Pernambuco era governado pelo 

usineiro Cid Feijó Sampaio (1959-1962), que, dotado de visão política desenvolvimentista, 

contou com o apoio de Luís Carlos Prestes e Gregório Bezerra, ambos do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), e tinha como seu vice-governador Pelópidas Silveira, ex-prefeito do Recife 

por três mandatos (em 1946, em 1955 e em 1963), legenda da política pernambucana, filiado 

ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). No período de 1960-1962, a Prefeitura do Recife foi 

assumida por Miguel Arraes de Alencar, que contou com o apoio da Frente do Recife, 

formada pelo PSB, PCB e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Na mesma época, os 

intelectuais tinham um relevante papel nos movimentos sociais, exercendo influências em 

diversos campos, como na literatura, na arte, na educação, na política, na cultura, 

repercutindo, dessa forma, na área econômica e social do Brasil e, especialmente, do 

Nordeste. (CELSO FURTADO, 1989). 

Tudo isso parece reflexo da Revolução de Trinta, que despertara entre os brasileiros 

um enorme interesse em estudar o país e em compreender a sua formação; daí deu-se margem 

à intensificação da produção intelectual tanto em seu aspecto propriamente literário – poesia e 
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romance – quanto nos estudos sociais. Deixava-se de pensar o Brasil como uma Europa 

tropical e passava-se a admiti-lo como um país que recebera influências de múltiplas origens: 

a européia, a africana e a indígena. 

Nessa época, foram lançados livros considerados básicos para o conhecimento do 

Brasil: Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; Casa Grande & Senzala, seguido de 

Sobrados e Mocambos, de Gilberto Freyre; e Evolução Política do Brasil, seguido de 

Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Entre os três grandes ensaístas, 

Gilberto Freyre era pernambucano e escrevera o seu livro no Recife. Com uma obra que 

escandalizou as figuras mais conservadoras, o então jovem sociólogo tinha preocupações com 

o que chamamos hoje “estudo do cotidiano”, analisando problemas de habitação, de educação, 

de alimentação e de sexo, em vez de figuras de heróis e de feitos gloriosos. (Idem). 

Ao lado dessa contribuição, houve uma grande quantidade de publicações de livros os 

mais diversos, preocupados ora em retratar e interpretar a realidade brasileira, ora em 

esconder os traços negros e indígenas de nossa formação. Na prosa, houve grande difusão dos 

chamados romances nordestinos, com as obras da cearense Rachel de Queiroz, do paraibano 

José Lins do Rêgo, do alagoano Graciliano Ramos e do baiano Jorge Amado. Desses, José 

Luiz do Rego, que estudara e vivera muitos anos no Recife, se destacaria por retratar o ciclo 

da cana-de-açúcar na história do engenho de sua família. Há poesia, destacaram-se Manuel 

Bandeira, nascido na rua da União, Recife, e o alagoano Jorge de Lima (BARRETO; 

FERREIRA, 2004). 

O estímulo a uma leitura crítica da realidade brasileira daquela época era evidente 

nessa área; porém poucos tinham acesso a esse material não só por causa do valor do livro (as 

pessoas tinham um baixo poder aquisitivo) como também do índice de analfabetismo, já que 

metade da população era analfabeta. 

O ano de 1956, quando ocorreu a posse de Juscelino Kubitschek como 24º presidente 

do Brasil, tornou-se um marco também para as letras brasileiras: a publicação de Grande 

Sertão Veredas e Corpo de Baile, de Guimarães Rosa; o lançamento de Poesia Concreta: um 

manifesto, de Augusto de Campos; e a edição de Morte e Vida Severina, de João Cabral de 

MeIo Neto. (BARRETO; FERREIRA, 2004). 

Entre os estudiosos e pensadores pernambucanos que se destacaram nesse período, não 

podemos deixar de enumerar pessoas ligadas a vários setores, como o pedagogo Paulo Freire, 

o geólogo e médico Josué de Castro, o historiador e crítico literário Álvaro Lins. Todos 

deixaram obras de grande valor e tiveram bastante influência no meio onde viveram 

(PERNAMBUCO IMORTAL, n° 15, p. 232).  
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Josué Apolônio de Castro9 desenvolveu trabalhos de pesquisas em bairros operários da 

capital pernambucana, privilegiando os problemas ligados à alimentação e à habitação. Os 

seus estudos levaram-no a descobrir a fome como verdadeira catástrofe social, em um país 

que era apontado como rico. Ele não admitia que o Brasil fosse vítima de condições físicas, de 

problemas climáticos, como a seca, e, sobretudo, de problemas étnicos, como o mito da 

inferioridade racial aceitos, entre grupos de estudiosos. Josué de Castro, porém, viveu 

pesquisando, visitou casas operárias e mocambos e concluiu que o problema da região e do 

país não era climático nem étnico, mas social. O desnível social resultava das estruturas 

econômicas e sociais impostas no período colonial e mantidas nos períodos Imperial e 

Republicano. As camadas situadas na base da pirâmide social estavam inferiorizadas, porque 

moravam mal, comiam mal, ou não comiam, e não tinham acesso aos serviços essenciais 

(CASTRO, 2001). 

Josué de Castro passou a ensinar interinamente Geografia Humana, mas efetivou-se 

com o concurso de cátedra realizado em 1957, com a tese sobre Fatores de Localização da 

Cidade do Recife. Com isso, demonstrou que os seus conhecimentos geográficos não se 

limitavam apenas aos ligados à fome, como diziam os seus detratores (FIGUEIREDO, 1993). 

Ele, através de seus escritos, contribuiu para a compreensão da questão da fome no mundo, a 

partir dos moradores da cidade de Recife, mostrando que o problema da fome é social, e não 

climático. 

Nessa época, Pernambuco já recebia várias influências estrangeiras, seja pela cultura 

inglesa, pela filosofia pragmática dos americanos, seja por Paris, a grande atração da 

intelectualidade pernambucana. Podemos verificar isso entre alguns intelectuais integrantes 

do MCP que haviam estudado na França e conhecido o Movimento Povo e Cultura10, dentre 

os quais Germano e Norma Coelho, Argentina e Paulo Rosas11, Silke Weber, Magdalena 

Arraes e outros. 

O Recife era um dos centros da intelectualidade do Nordeste de onde saíram várias 

idéias e decisões políticas importantes como também algumas conspirações. Dessa forma, 

Recife era o palco que atraía estudantes que vinham, inclusive, de outras cidades ou Estados 

para estudarem aqui, assim como professores, padres, funcionários públicos, comerciantes, 
                                                 
9 Josué Apolônio de Castro – nasceu em 05 de setembro de 1908, no Recife e estudou Medicina no Rio de 
Janeiro.  Indicado em 1954 para o Prêmio Nobel de Medicina e nos anos de 1963 e 1970 para o Nobel da Paz. 
10 O Movimento Povo e Cultura, coordenado por Dumazedier, considerava importante a criação de animadores 
profissionais, paralelamente, apoiando o trabalho de animadores voluntários. Criou-se mais tarde um diploma ou 
certificado de aptidão atestando que o interessado possuía os conhecimentos e o saber fazer requeridos de um 
bom animador popular. (CHOSSON, 1967). 
11 Argentina (2006) lembrou em entrevista que a sua bolsa de estudo foi negada por motivos políticos e Paulo 
Rosas vendeu a casa deles para poderem viajar. 
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industriais. O grupo de estudantes que se levantou contra o nazi-fascismo de alguns e o 

indiferentismo de muitos ficou conhecido como “geração de 45”, porque naquele ano, seria 

assassinado o seu principal líder, Demócrito de Souza Filho, bacharelando em Direito12. 

A partir desse incidente, a polícia começou a controlar os comícios estudantis. A 

morte de Demócrito, cujo enterro foi acompanhado por estudantes, professores e grande 

número de populares, causaria desgaste ao governo Vargas, ao mesmo tempo em que marcou 

a história de Pernambuco e do Brasil e tronou-se referência para os anos posteriores. 

Com a morte de Getúlio, assumiu o Vice-presidente Café Filho; depois veio Juscelino 

Kubitschek. O Brasil vestia-se com as cores do progresso, esperando sempre pelo amanhã. 

Juscelino não hesitava; queria aprofundar a modernização - "50 anos em 5" era o lema que o 

guiava. O fascínio pela industrialização somava-se à grande abertura para o capital 

estrangeiro. Os planos para a construção de uma capital, efetivamente, foram concretizados. 

Brasília, com todo o seu simbolismo, edificou-se e passou a ser a capital do país (JC, n°09, p. 

68).  

Nesse período, a situação do Nordeste se tornava cada vez mais difícil. A ocorrência 

de duas grandes secas em uma década –– 1952 e 1958 –– fez com que o Governo Federal 

alertasse para o fato de que o problema não era apenas regional, mas também nacional. 

Consciente disso, o Governo Federal passou a criar órgãos regionais que tinham ação em 

todos os Estados do Nordeste, o que pôs de sobreaviso os governadores, temerosos de 

perderem poder e influência. Entre esses órgãos, devem ser destacados o Banco do Nordeste 

do Brasil, criado em 1952, com sede em Fortaleza e dirigido, inicialmente, por Rômulo de 

Almeida; e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que foi criada 

em 1958, tendo como sede Recife e diretor Celso Furtado (DP, n° 13, p. 04).  

Assim, enquanto o Brasil avançava nas reformas, a região Nordeste crescia, 

principalmente com a criação da SUDENE13 e, em particular, Pernambuco/Recife conforme 

matéria do Jornal do Commercio à época: 

 

                                                 
12 Na noite de 02 de março de 1945, depois de saírem do Diário de Pernambuco, os estudantes de Direito 
dirigiram-se ao bar Lero-Lero, que ficava no térreo do edifício. Lá, foram mal recebidos pelo dono do bar a 
quem acusavam de pelego. Dentro desse clima de exaltação ele tirou o retrato de Vargas da parede do bar, 
jogando-o na rua, onde passou a ser pisoteado. Demócrito foi baleado e morto, assim como o carvoeiro Manuel 
Elias dos Santos, de Bezerros. Seu nome foi dado ao diretório acadêmico da Faculdade de Direito e ele eleito 
orador da turma. No lugar do discurso foi lida uma mensagem da sua mãe. O Diário de Pernambuco foi fechado 
por mais de um mês e só voltou a circular por força de mandado de segurança. Secretaria de Cultura/Fundarpe 
Pernambuco são outros 500, Fascículo nº 14, p.07.  
13 A Sudene foi um dos resultados da ação de Juscelino na luta pela aceleração do desenvolvimento, numa hora 
em que o Brasil atravessava uma grande crise. 
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[...] A questão regional ganhava espaço nas discussões sobre a implantação 
de um modelo econômico que tirasse o Brasil do "atraso". A criação da 
SUDENE contribuiu para aprofundar os debates, depois do relatório do 
Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Nordeste (GTDN14) sugerir 
saídas para resolver questões econômicas, antes vistas só na perspectiva 
climática, que condenava a região ao subdesenvolvimento. Havia esperança 
no ar, muita movimentação cultural, projetos, cinema novo, bossa nova, 
delírios nacionalistas, a televisão anunciando novos tempos, futebol 
campeão do mundo em 1958. Quem iria segurar este país?15 
 
 

A Sudene encontrou resistência não só de governadores e de políticos influentes da 

região, que temiam a perda de poder por causa das pressões por recursos federais, como 

também de outros ligados à utilização pessoal dos serviços públicos, como os chamados 

“industriais da seca” (CALLADO, 1960). Assim, mesmo entregue a técnicos jovens e não 

ligados às estruturas políticas dominantes, sofreu um intenso combate e uma propaganda de 

desmoralização, inclusive com acusação de estar infiltrada por comunistas. Em vista dessas 

acusações, com o golpe de 64, ela foi duramente atingida e desviada dos rumos traçados por 

Celso Furtado. 

Na época, conforme registros disponíveis, a discussão básica era a procura de um 

caminho para o Brasil: a maioria dos estudiosos, dos profissionais liberais, dos militares e dos 

religiosos se dividia entre os que simpatizavam com o sistema socialista, quase sempre 

soviético, e os que eram a favor do sistema integralista, corporativista e simpático aos países 

do Eixo (DP, n° 12, p. 03).   

Com o término do mandato de Juscelino, Jânio Quadros assumiu o poder, mas por 

pouco tempo, pois renunciou. Em seu lugar, ascendeu ao poder João Goulart. O parlamento 

brasileiro apoiou o novo presidente, assim como os projetos de reforma de base e o 

reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética e o apoio à Revolução 

Cubana. Foi aprovada a campanha em favor da reforma agrária, em um momento em que a 

luta no campo era crítica. Foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, que garantia aos 

trabalhadores rurais os direitos já conquistados no período Vargas pelos trabalhadores urbanos 

(DP, n° 15, p. 235).  

 

 

                                                 
14 GTDN inovou ao salientar que a causa fundamental do subdesenvolvimento da região não era de ordem 
climática, não era a seca, mas a falta de adaptação da economia tradicional às condições naturais e o 
esclerosamento do sistema de posse e uso da terra. Demonstrou que o Nordeste era viável e que a sua balança 
comercial era positiva, mas era prejudicada pela transferência de recursos da região para o Centro Sul 
(BACELAR, et alli. 1995)(Pernambuco Imortal, A história atual, fascículo 13, p. 4). 
15 O Recife, Jornal do Commercio, cap. 09, p. 68). 
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1.2 Abordagem teórico-metodológica 

 

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para servidão dos 
homens. (LE GOFF, 2003, p. 471). 

 

Para José Carlos Reis (1994), a Nouvelle Histoire recebeu influência das ciências 

sociais, realizando uma “revolução epistemológica” em relação ao conceito de tempo 

histórico e produzindo uma mudança profunda na maneira que o compreendemos. 

No campo econômico-social-mental, o tempo histórico se revela como permanência, 

constância, resistência, necessidade social. Ele é constituído por ações coletivas, massivas, 

que são repetições dos mesmos gestos eficazes de produção, distribuição, troca e consumo: 

ele é constituído por comportamentos inconscientes, normas, regras, leis, ordens sociais 

(REIS, 1994). 

 
 

O trabalho com a história oral se beneficia de ferramentas teóricas de 
diferentes disciplinas das Ciências Humanas, como a Antropologia, a 
História, a Literatura, a Sociologia e a Psicologia, por exemplo. Trata-se, 
pois, de metodologia interdisciplinar por excelência. Além dos campos 
mencionados, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas do 
conhecimento: na Educação, na Economia, nas Engenharias, na 
Administração, na Medicina, no Serviço Social, no Teatro, na Música... Em 
todas essas áreas já foram desenvolvidas pesquisas que adotaram a 
metodologia da História oral para ampliar o conhecimento, sobre 
experiências e práticas desenvolvidas, registra-las e difundi-las entre os 
interessados. (VERENA ALBERTI In: CARLA PINSKY, 2005, p. 156). 
 

A memória do entrevistado é parte fundamental da reconstrução histórica,  porém o 

entrevistador deve tentar manter uma atitude neutra e não interferir no discurso dos 

entrevistados. 

 
A entrevista de história oral – seu registro gravado e transcrito – documenta 
uma visão do passado. Isso pressupõe que essa versão e a comparação entre 
diferentes versões tenham passado a ser relevantes para estudos na área das 
ciências humanas. Trata-se de ampliar o conhecimento sobre 
acontecimentos e conjunturas do passado através do estudo aprofundado de 
experiências e versões particulares; de procurar compreender a sociedade 
através do indivíduo que nela viveu; de estabelecer relações entre o geral e 
o particular através da análise comparativa de diferentes testemunhos, e de 
tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado por indivíduos 
e grupos como dado objetivo para compreender suas ações. (VERENA 
ALBERTI, 2004, p. 19). 
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É interessante ressaltar que as pessoas entrevistadas tinham em comum a idade, 

superior a sessenta anos; os mais novos na época eram estudantes e os outros, já profissionais 

no momento da fundação do MCP. Observamos, nos depoimentos dos nossos entrevistados, 

um forte sentimento de desabafo em relação aos fatos relatados. Dessa forma, a reconstituição 

o passado é marcada por um misto de emoções, anseios, desejos e aspirações, o que durante o 

período da pesquisa, criou entre nós um vínculo de amizade e confiança.  

Apesar de a “Nova História” ter começado a ser divulgada no Brasil somente a partir 

dos anos 1960, Lucien Febvre, segundo Le Goff (2003, p. 23), já discutia o tema no final da 

década de 1940, ressaltando a função social da História, ao afirmar que “a história recolhe 

sistematicamente, classificando e agrupando os fatos passados, em função das suas 

necessidades atuais [...] Organizar o passado, em função do presente: assim se poderia definir 

a função social da história”. Segundo Verena (2004, p. 183), “como toda fonte histórica, a 

entrevista de História oral deve ser vista como um ‘documento-monumento’, conforme 

definido pelo historiador francês Jacques Le Goff”. 

Por serem os nossos entrevistados pessoas com idades avançadas, buscamos entender 

o papel desses, quando e como olham para o passado. 

 

Quando a sociedade esvazia seu tempo de experiências significativas, 
empurrando-o para a margem, a lembrança de tempos melhores se converte 
num sucedâneo da vida. E a vida atual só parece significar se ela recolher de 
outra época o alento. O vínculo com outra época, a consciência de ter 
suportado, compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e uma 
ocasião de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade de 
encontrar ouvidos atentos, ressonância. (BOSI, 1979, p. 40).  
 
 

Dessa forma, tendo a memória como função social, foi possível observar o interesse 

dos depoentes de se voltarem para o passado que eles procuravam interrogar cada vez mais, 

ressuscitando detalhes, discutindo motivos, confrontando com opiniões de outros, até mesmo 

com jornais e documentos da época. 

A História, nessa perspectiva, deixou de ser considerada “a ciência do passado” para 

ser “a ciência dos homens no tempo”, na visão de Marc Bloch (1941-1942, In: LE GOFF, 

2003), um dos mais influentes historiadores do século XX. Em outras palavras, o escopo da 

História seria tornar as coisas contemporâneas e, ao mesmo tempo, reconstituir a distância e a 

profundidade de lonjura histórica. Ricoeur (1961, In: LE GOFF, 2003) radicaliza, afirmando 

ser a História “o reino do inexato”, por não oferecer uma explicação única para a questão, o 
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que remete à discussão da História como ciência, debate que foge ao foco deste trabalho, mas 

que, no âmbito da “Nova História”, encontra respaldo. 

Antônio Montenegro salienta a questão da importância da memória na história oral, 

que pode ser estimulada de forma voluntária ou involuntária: ambas levam a rememoração. 

 
A história oral tem como matéria a memória, que pode vir à tona através de 
estímulos diretos, que comumente denominamos memória voluntária. No 
entanto, a própria experiência de entrevistar aponta a força da memória 
involuntária. Estímulos os mais diversos desencadeiam processos de 
associação e de rememoração que fogem ao controle efetivo do 
entrevistador. Nesse aspecto é que desenvolver sempre a entrevista a partir 
da história possibilita um extenso campo de estímulos involuntários e de 
associações. O fato de o pesquisador ter um perfil da história de vida do 
entrevistado aumenta, de forma significativa, a compreensão da própria 
memória do depoente. (MONTENEGRO, 2001, p. 151). 

 

Concordamos com Montenegro: seria bem mais interessante conhecermos o perfil dos 

entrevistados, porém, no nosso caso, desconhecíamos a maioria deles, isso, no entanto, não 

dificultou o nosso trabalho. 

Para reconstituirmos a história e a memória do MCP, recorremos principalmente a 

Verena Alberti (2004; 1989) e a Le Goff (2003), que abordam a questão da “distinção entre 

passado/presente na consciência coletiva, em especial na consciência social histórica”. Para 

este, torna-se necessário, antes de tudo, chamar a atenção para “a pertinência desta posição e 

evocar o par passado - presente sob outras perspectivas que ultrapassam as da memória 

coletiva e da história”. Essa posição diverge do pensamento de Eric Hobsbawm (1972, In: LE 

GOFF, 2003, p. 217), para quem “o passado é o período anterior aos acontecimentos de que 

um indivíduo se lembra diretamente”; portanto, esse período anterior se refere ao tempo 

presente. Em resumo, Le Goff faz a junção passado - presente na consciência coletiva, 

enquanto Hobsbawm trata a questão passado - presente do ponto de vista da memória do 

indivíduo, ou seja, na consciência individual. 

Sobre a memória coletiva, Pierre Nora, citado por Le Goff (2003, p. 467), a define 

como sendo “o que fica do passado no vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do 

passado”, o que pode, à primeira vista, parecer que se opõe à memória histórica, da mesma 

forma que se opunham memória afetiva e memória intelectual. Até os nossos dias, “história e 

memória” se confundem, uma vez que a História praticamente se desenvolveu sob “o modelo 

da rememoração, da anamnese e da memorização”, indo “da história à memória coletiva”. 

Para explicar também a história oral, recorremos, ao mesmo tempo, a Verena Alberti, 

que nos dá segurança na escolha do método de pesquisa: 
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[...] a história oral é um método de pesquisa (histórica, antropológica, 
sociológica etc.) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que 
participam de ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões de 
mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. Como 
conseqüência, o método da história oral produz fontes de consulta (as 
entrevistas) para outros estudos, podendo ser reunidas em um acervo aberto 
a pesquisadores. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, 
grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, conjunturas etc. à luz 
de depoimentos de pessoas que deles participaram ou os testemunharam. 
(VERENA ALBERTI, 2004, p. 08). 
 
 

Segundo Verena, só a partir da década de 1980, os departamentos de História 

começam a admitir dissertações e teses que discutem e analisam as chamadas ‘fontes orais’ 

(p.163), que é outro nome dado às entrevistas de história oral, investigados no ‘tempo 

presente’(Idem). Essa metodologia foi criada como solução para ‘dar voz’ às minorias e 

possibilitar a existência de uma História ‘vinda de baixo’ (p.157). Mas, de acordo com 

Antonio Montenegro, devemos ter o cuidado para não distorcer o que o entrevistado fala, pois 

ele não tem a obrigação de atender às nossas esperanças, de ouvir o que desejamos e o que 

queremos. 

 
Um dos postulados fundamentais, que deve balizar todo profissional que se 
disponha a trabalhar com a memória, registrando-a através de entrevistas, é o 
fato de que a fala do entrevistado deve ser absolutamente respeitada. Ao 
entrevistador cabe a obrigação profissional e ética de ouvir tudo que é 
descrito com a maior atenção, consciente de que o entrevistado não deve ou 
não tem obrigação de atender a quaisquer que sejam as expectativas 
teóricas/metodológicas da pesquisa que então se realiza. (MONTENEGRO, 
2001, p. 150). 

 

Para uma abordagem mais pertinente do nosso objeto de estudo a história e a memória 

do MCP, já que partimos da memória individual para a construção da memória coletiva, é 

preciso ressaltar que a memória tem a propriedade de “conservar certas informações”, o que 

nos remete à compreensão de que existe “um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas” (LE GOFF, 2003, p. 419). Para abordar as questões do tempo e da história, 

devemos ter em mente, contudo, que a memória social está em constante movimento, “ora em 

retraimento, ora em transbordamento”. 

Devemos ainda assinalar que, em termos metodológicos, o presente estudo está 

concernido marcadamente no que se chama de “história oral”, “uma metodologia histórica 

que trabalha com depoimentos orais, realizando entrevistas a partir das quais o historiador 

constrói suas análises” (SILVA e SILVA, 2006, p. 186). Como forma de construção do 
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conhecimento, devemos ir além dos registros de depoimentos e nos voltarmos para a reflexão 

teórica e metodológica. 

 

A entrevista de história oral permite também recuperar aquilo que não 
encontramos em documentos de outra natureza: acontecimentos pouco 
esclarecidos ou nunca evocados, experiências pessoais, impressões 
particulares etc. Nos dias atuais, em que é mais fácil dar-se um telefonema, 
passar um e-mail, ou viajar rapidamente de um lugar para outro, muitas 
informações são trocadas prescindindo-se da forma escrita (ou então, no caso 
da troca de e-mails, deixando-se de preservá-los) – informações inéditas que 
podem ser resgatadas durante uma entrevista de história oral e confrontadas 
com outros documentos escritos e/ou orais. (ALBERTI, 2004, p. 22-23). 

 

Sobre essa questão, Amado e Ferreira (2005. p. xv) consideram a História oral não 

uma simples técnica, mas “uma metodologia abrangente e complexa, por se tratar de uma área 

de estudo com objeto próprio e capacidade de gerar, no seu interior, soluções teóricas para as 

questões surgidas na prática”: imbricações entre história e memória; sujeito e objeto de 

estudo; história de vida, biografia e autobiografia. Para essas autoras, entretanto, no Brasil, a 

História oral ainda se limita a “gravar entrevistas e editar os depoimentos, sem explorá-los 

suficientemente”, na perspectiva de aprofundar as questões teórico-metodológicas. Já segundo 

Alberti (2005, p. 155), “a história oral permite o registro de testemunhos e o acesso às 

“histórias dentro da História” e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do 

passado”. 

A “nova História” trouxe consigo o uso de novas fontes e tecnologias, ensejando a 

ampliação dos horizontes de análise, conforme salienta Afonso Celso Scocuglia (1997, p. 8), 

quando ressalta que “o próprio arquivo escrito perdeu sua condição de exclusividade, 

enquanto fonte histórica. Além disso, em termos de abundância de fontes (escritas, orais, 

visuais, sonoras etc.), a história do tempo presente é, geralmente, das mais privilegiadas”. 

No caso do presente estudo, não nos detivemos apenas na coleta dos depoimentos 

obtidos mediante entrevistas gravadas com pessoas que participaram ou testemunharam 

acontecimentos e as conjunturas pretéritas. Mais do que isso, procuramos dialogar com os 

entrevistados, conhecer a sua vida e a sua história, registrando suas emoções e inquietações, 

construindo, analisando, interpretando e atualizando o passado através dos fatos orais e 

documentais. 
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Para Bloch (2001, p. 60),  

 

[...] nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do estudo de 
seu momento.  Isso é verdade para todas as etapas da evolução.  Tanto 
daquela em que vivemos como das outras. O provérbio árabe disse antes de 
nós: “Os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais”. 
Por não ter meditado essa sabedoria oriental, o estudo do passado às vezes 
caiu em descrédito [...] O passado é, por definição, um dado que nada mais 
modificará.  Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que 
incessantemente se transforma e aperfeiçoa. 

 

Concordamos com o autor acima, uma vez que o estudo do passado deve ser analisado 

também em busca do seu momento; se o passado é um dado, o conhecimento passado é 

aperfeiçoável, pois, dessa forma, poderemos aprofundar e compreendê-lo melhor. Sendo 

assim, articulamos diversas áreas: as histórias da cultura popular (artes plásticas, música, 

dança, teatro, cinema), da educação popular (fundamental, adultos até a universidade); saúde 

popular; habitação popular; transporte coletivo; alimentação etc. 

Dessa maneira, produzimos um conhecimento que envolveu a cultura com a educação, 

o social, o político, o econômico; como também o envolvemos de toda a sociedade. Nessa 

articulação coletiva, não houve separação das áreas, pois todas tiveram a sua devida 

importância, apesar de nosso foco ter sido a educação popular a partir da cultura popular, a 

fim de que, além de rever a história e memória do MCP, pudéssemos proporcionar uma leitura 

crítica que ajudasse as pessoas a compreenderem o momento histórico, político, social e 

cultural no sentido da libertação popular. 

Para atingirmos esse objetivo, recorremos, dentre outros procedimentos 

metodológicos, à entrevista semi-estruturada, que foi muito importante, porque dela derivam 

as leituras inscritas, fatos orais e documentais da história oral. Essa remete a um conjunto de 

depoimentos que, a princípio, deve abarcar, de maneira ampla, os problemas centrais da 

investigação. Daí nossa opção por um roteiro básico de entrevista, o qual se constituiu em um 

guia. O roteiro permitiu percorrer um caminho que define a entrevista como sendo de cunho 

temático dentro da história oral. 

O fato de termos estabelecido um roteiro não nos deixou presa a ele, porque, ao 

mesmo tempo, nos possibilitou o aspecto da novidade que o discurso do informante pôde 

trazer. Além disso, sendo o MCP um movimento muito amplo e abrangente, acreditamos ter 

sido essa a metodologia mais adequada para atender aos objetivos deste trabalho. 

Iniciamos, então nossas entrevistas em 2003 com Germano Coelho, porque ele tinha 

sido o presidente do MCP. Além dele, entramos em contato com mais 29 pessoas que 
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participaram diretamente ou indiretamente, daquele movimento, o que totalizou 30 

entrevistados. Esses, de modo geral, na época, eram jovens estudantes da Universidade do 

Recife, ou seja, intelectuais de classe média, de diversas áreas, os quais faziam parte de 

grupos estudantis e partidos progressistas e, no MCP, haviam ocupado posição de destaque. 

No período das entrevistas, entre 2003 e 2007, os entrevistados estavam numa faixa de 64 a 

92 anos de idade. 

O início das entrevistas foi marcado por uma conversa de esclarecimento, para que o 

entrevistado compreendesse o motivo do registro de suas memórias. Fizemos uma ficha com 

os dados pessoais, além dos questionamentos feitos inicialmente, não só sobre o nascimento, 

o desenvolvimento e o término do MCP como também sobre a sua atuação e o que significou 

ter participado desse movimento. As perguntas ajudaram a provocar o processo de lembrar, 

relembrar e contar determinados fatos e detalhes que nos levaram a encontrar outras figuras 

importantes ligadas ao MCP que não tinham sido contatadas no primeiro momento. 

Alguns entrevistados, ao serem convidados a participar da pesquisa, apresentaram 

atitudes e expressões diversas, como: silêncios, risos e inquietações, procurando, assim, 

interpretar emoções internas existentes sobre o movimento. Outros, ao serem contatados, 

reagiram de forma alegre, pois ficaram felizes por saber que a história e a memória do MCP 

iriam ser recuperadas. Quanto à transcrição das falas, essas foram realizadas de forma 

minuciosa, para que pudéssemos recuperar literalmente o depoimento de cada entrevistado. A 

maioria autorizou a divulgação das entrevistas após a transcrição das falas; outros, porém 

autorizaram só por e-mail. 

Com o resultado os depoimentos, buscamos estabelecer uma metodologia de análise 

que pudesse dar conta de responder a algumas indagações apresentadas na introdução deste 

estudo e que apareceram ao longo desse processo, o que está em sintonia com o tema e os 

objetivos deste trabalho. Formulamos, ainda, algumas categorias de análise que pudessem 

esclarecer algumas questões importantes mencionadas nos depoimentos. Dessa forma, 

estabelecemos categorias temáticas, como: Cultura Popular, Educação Popular, História e 

Memória. Tais categorias resultaram, sobretudo, do que aparecia com mais freqüência os 

depoimentos.  

Sabíamos, de antemão, que algumas pessoas que fizeram parte do MCP estavam 

morando em outros Estados ou países; outros já haviam falecido, como foi o caso de Célia 

Arraes de Alencar (sócia - fundadora e primeira esposa de Miguel Arraes). Outras pessoas 

faleceram durante o período de contato: Miguel Arraes, Anita Paes Barreto (que já estava 

doente) e Paulo Rosas, que, embora não tenha sido entrevistado oficialmente (faleceu em 
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novembro de 200316), deu uma imensa contribuição a este estudo, ao ceder seus livros 

(Xerox). Bernardo Dimenstein, entrevistado no dia 07 de março de 2006, colaborador do 

Movimento de Cultura Popular, faleceu dias depois, em 1º de abril do mesmo ano, em Recife 

(PE), Adozinda Costa faleceu em 19 de abril de 2007. 

Os entrevistados foram escolhidos não só a partir do Estatuto do MCP (registrado no 

Cartório Emílio dos Anjos)17, no qual, dos 112 sócios - fundadores, encontramos uma relação 

de apenas 102 nomes, como também a partir de jornais da época, nos quais pudemos 

descobrir outras pessoas que colaboraram, direta ou indiretamente, com o movimento. 

A escolha dos entrevistados não foi “orientada apenas por critérios quantitativos, por 

uma estrita preocupação com amostragens, e sim a partir da posição do entrevistado no grupo, 

do significado de sua experiência” (p.31). assim, selecionamos primeiro aqueles “que 

participaram, viveram, presenciaram ou se inteiraram de ocorrência ou situações ligadas” 

(p.32) ao MCP e que puderam fornecer depoimentos significativos. (VERENA ALBERTI, 

2004, p. 31-32). 

Das pessoas contatadas, algumas não aceitaram participar como informantes desta 

pesquisa, alegando não desejarem falar daquele momento, pois lhes trazia recordações 

desagradáveis. Diante disso, fechamos um grupo de 30 pessoas cuja faixa etária estava entre 

64 e 92 anos. Todos os entrevistados tiveram papel importante no MCP e permitiram serem 

identificados.  

Fizemos os primeiros contatos por meio de membros do Centro Paulo Freire – Estudos 

e Pesquisas. Contamos, também, com ajuda de pessoas da Câmara dos Vereadores do Recife e 

da Assembléia Legislativa de Pernambuco. Os contatos iniciais foram feitos por telefone, e-

mail e pessoalmente, no entanto a maioria dos informantes foi entrevistada na própria 

residência e outros no local de trabalho. Isso facilitou o estabelecimento de uma relação mais 

próxima entre entrevistadora e entrevistados, criando um clima propício à realização desta 

pesquisa, que exigia o estabelecimento de uma boa relação entre ambos, pesquisadora e 

informante. Mas dois depoentes responderam à entrevista através de correio eletrônico; dois 

responderam de forma manuscrita, na própria ficha da entrevista, e os demais tiveram suas 

memórias gravadas. Convém salientar que na fase de contatos, percebemos, nos informantes, 

certa surpresa, alegria, desconfiança, medo, como foi o caso de alguns dos participantes do 

movimento que, ao serem contatados, se negaram a falar, porque as recordações lhes 

abalavam a saúde.  

                                                 
16 Durante uma viagem à França. 
17 O Estatuto foi retirado do livro Memorial do MCP, datado de 1986. 
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Durante a pesquisa, mesmo nos depoimentos orais gravados, percebemos diversos 

tipos de sentimentos: saudosismo, como o caso do artista plástico que era líder do Partido 

Comunista; disponibilidade, como, por exemplo, a do padre que, na época, fazia parte da JOC 

(Juventude Operatória Católica); emoção, como o caso do médico que liderava a JUC 

(Juventude Universitária Católica); em outros casos, houve choro, entusiasmo, nervosismo ou 

esperança. 

Todos os entrevistados deram grande colaboração. Mesmo os que não participaram 

ativamente do MCP e aqueles que tiveram uma participação indireta, e que faziam parte do 

SEC, apresentaram suas visões sobre a época e sobre o movimento. Os poucos que se 

negaram alegaram ter discordado de algumas questões inicialmente ou afirmando que seu 

nome no estatuto, mas logo desistiram, não tiveram uma participação ativa. Quanto aos 

militares que contatamos, nenhum concordou em ser entrevistado - ainda hoje têm muito 

medo: Eles conversaram sobre o período, mas informalmente, sem gravação. 

Portanto, esta pesquisa aponta uma junção de fatos orais e documentais, assim como 

fotos, cartazes e outros. Foram utilizados documentos escritos, 30 depoimentos orais, além de 

várias referências jornalísticas. 

Os documentos (livros, jornais, revistas, fotos, cartazes) pesquisados e selecionados 

foram encontrados nos diversos arquivos públicos, como o Arquivo Público do Estado de 

Pernambuco Jordão Emerenciano; Fundação Joaquim Nabuco; Centro Paulo Freire – Estudos 

e Pesquisas; Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade 

Federal da Paraíba; Biblioteca Pública Municipal de Olinda; Biblioteca da Assembléia 

Legislativa de Pernambuco; Biblioteca/SAJ - Prefeitura do Recife, assim como em bibliotecas 

particulares dos próprios entrevistados. Alguns documentos foram digitalizados, outros 

fotocopiados, todos com pertinência ao tema.  

           Achamos necessário ter em mão “... o depoimento oral e as fontes documentais 

escritas”, pois, segundo Montenegro, eles “se complementam, embora requeiram tratamento 

técnico/metodológico específico” (MONTENEGRO, 2001, p. 21). Ele salienta que “o 

processo de relembrança é importante para alcançamos visões, opiniões, análises sobre o 

passado, surgindo de forma inusitada” (Idem, p. 22). Para isso, é preciso que saibamos 

elaborar as perguntas e, com as respostas, possamos reelaborar novas questões. Por essa 

razão, acreditamos ter sido a melhor metodologia para o nosso trabalho de pesquisa, pois 

trabalhamos, a partir da cultura, com as artes plásticas, música, teatro, dança, cinema, rádio, 

televisão e com a educação, tanto de crianças como de adultos. 
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1.3 Eixos teóricos necessários à compreensão: educação popular, cultura popular, 

história oral e memória 

 

Na construção deste estudo, algumas categorias e conceitos foram essenciais para que 

compreendêssemos nosso objeto, o MCP. Nesse sentido, dentre as categorias elencadas para 

discutirmos, estão cultura popular, educação popular, história oral e memória. 

Encaramos a concepção de “cultura popular” e “educação popular”, levando em conta 

a compreensão de autores que vivenciaram o momento histórico do início dos anos 1960 ou 

que escreveram sobre esse período. Entre os principais teóricos que escreveram naquele 

período, podemos citar: Carlos Estevam, Ferreira Gullar, Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, 

Osmar Fávero, entre outros. 

  

 a) Cultura popular 

 
A expressão “cultura popular” surge como uma denúncia dos conceitos 
culturais em voga que buscam esconder o seu caráter de classe. Quando se 
fala em cultura popular acentua-se a necessidade de pôr a cultura a serviço 
do povo, isto é, dos interesses efetivos do país. Em suma, deixa-se clara a 
separação entre uma cultura desligada do povo, não-popular, e outra que se 
volta para ele e, com isso, coloca-se o problema da responsabilidade social 
do intelectual, o que obriga a uma opção. Não se trata de teorizar sobre 
cultura em geral, mas de agir sobre a cultura presente, procurando 
transformá-la, estendê-la, aprofundá-la. (FÁVERO, 1983, p. 49 e 50). 
 
 

Osmar Fávero (1983) evidencia que, nessa época, o uso da expressão “cultura 

popular” era uma novidade no Brasil, enquanto em países da Europa, como a França, e países 

socialistas, como China e até Cuba, o termo já era utilizado havia bastante tempo, nas 

discussões sobre elitização da cultura e o acesso do povo aos bens culturais. Ademais os 

setores de classe média tiveram uma importância fundamental ao conquistarem espaços nas 

universidades, através de seus estudos e pesquisas, introduzindo a denominação ‘cultura 

popular’, que, inclusive, era estranha para as pessoas dos meios populares. 

 Para Aida Bezerra (1987, p. 20), “o movimento popular, por sua vez, não chegava a 

delinear uma proposta alternativa à crise. Era ao mesmo tempo palco e audiência daqueles 

setores que nele buscavam força e justificativa para as suas respectivas propostas”. Ela 

esclarece a existência das convergências essenciais, que representavam os dois grupos 

fundamentais da época. 
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Entre as duas tendências principais – representadas, de um lado, pelo 
governo e algumas faixas da classe média (instituições representativas e 
grupos, sobretudo de estudantes e profissionais liberais), havia áreas em que 
o acordo de interesses vigorava e se faziam algumas alianças para o 
enfrentamento de problemas e ameaças comuns. Porém, havia aspectos 
onde esses interesses eram absolutamente conflitantes, visto que não 
deixava de existir uma clara contradição entre as duas disposições políticas: 
uns lutavam por se manter no poder, enquanto outros lutavam por uma 
mudança na estrutura do poder vigente. (BEZERRA, 1987, p. 20). 

 

 A mesma autora salienta, ainda, que “... o primeiro grupo sabia muito claramente o 

que estava querendo obter com o apoio das massas. O segundo grupo, com uma proposta de 

transformação mas sem projeto definido, tinha a ingenuidade dos não afeitos ao jogo de 

afrontamento com o poder”. Contudo, em ambos os grupos, havia o entusiasmo criador e a 

prática populista: “a barganha pelo apoio das camadas populares para uma proposta que tinha 

a sua origem em outros interesses em jogo na sociedade e não naqueles explicitamente 

revelados pelas camadas populares”. O poder de decisão continuava nas mãos dos 

colaboradores do governo ou representantes das classes populares, mas nunca deliberada 

pelas classes populares. A maior distinção existente entre ambas as tendências “era a de que 

uns já se consideravam representantes dos interesses do povo (em tudo mantendo a 

hegemonia capitalista), enquanto os outros tinham uma postura diferente, declarando-se, em 

função de sua proposta, solidários com os interesses e a luta das camadas populares...” (AIDA 

BEZERRA, 1987, p. 20), isto é, em vista de uma transformação social para uma melhor 

qualidade de vida e de existência.   

A verdade é que os conhecimentos tidos pela maior parte da população passaram a ser 

entendidos como uma forma de cultura, considerada inferior, atrasada e superada. Surgia, 

assim, o conceito de “cultura popular”. Não se pode esquecer, porém, que quem elaborou 

inicialmente a concepção de “cultura popular”, foram os intelectuais que participavam da elite 

cultural da sociedade. Veja-se que, no Brasil, o termo “cultura popular” começou a ser 

conceituado a partir dos anos 1960, o que propiciou a reinvenção de idéias e a proposição de 

novas práticas, como afirma Osmar Fávero (1983, p. 07): 

 
A partir do estudo dos problemas da consciência histórica, da cultura e da 
ideologia, de um lado, e das discussões, sobre a arte popular revolucionária e 
o papel das vanguardas artísticas e intelectuais, de outro lado, essas ideias 
foram retrabalhadas no Brasil. Procurava-se definir o papel da cultura na 
revolução brasileira. 
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Dessa forma, os intelectuais se integraram ao trabalho da cultura popular, constatando 

os problemas sociais e agindo, ou seja, seguindo para uma ação concreta tanto nas atividades 

culturais quanto nas educacionais. Daí, destacamos o papel e a relevância não só dos 

movimentos sociais, em especial do MCP, como também da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e dos centros populares de cultura (CPCs) 

          De acordo com Carlos Estevam, ao escrever no período em foco, a consciência política 

é parte imprescindível da cultura popular, colabora com o povo para um movimento em busca 

do poder. Isso complementa a idéia de Ferreira Gullar, que não acreditava na ação única dos 

intelectuais.   

 
A cultura popular, essencialmente, diz respeito a uma forma 
particularíssima de consciência: a consciência política, a consciência que 
imediatamente deságua na ação política. Ainda assim, não a ação política 
em geral, mas a ação política do povo. Ela é o conjunto teórico-prático que 
co-determina, juntamente com a totalidade das condições materiais 
objetivas, o movimento ascensional das massas em direção à conquista do 
poder na sociedade de classes. (ESTEVAM, 1983, p. 39). 
 
 

Nesse período, o termo “cultura popular” começou a tomar significações e a se 

intensificar de forma diversificada.  Em razão da mentalidade desenvolvimentista nos 

intelectuais da época, começaram a aparecer novos problemas. Um deles foi a questão da 

consciência da defasagem cultural entre as diversas classes, o que acelerou, ainda mais o 

processo político e a vontade dos intelectuais de participação desse processo. 

Álvaro Vieira Pinto salienta: “à luz de uma percepção rigorosa do processo do 

desenvolvimento biológico da espécie humana, particularmente na fase em que ingressa nas 

condições sociais de produção da existência, o termo que realmente importa é o denominado 

<cultura>” (1970, pp. 08-09). Nesse termo, reflete-se o processo graças ao qual a espécie 

humana, em vias de hominização e, mais tarde, plenamente integrada em comunidade social 

de trabalho, vem resolvendo as contradições que lhe são impostas por suas relações com o 

ambiente natural - de onde deve retirar os bens de que necessita para subsistir - e com o 

grupamento dos semelhantes, com os quais estabelece necessariamente relações sociais. Então 

só os seres humanos, através do meio ambiente, promovem cultura e são capazes de se 

criarem e se recriarem, proporcionando condições de sobrevivência.  

 Ainda, Álvaro Vieira Pinto (1970) compreende a cultura como uma criação do ser 

humano, como o resultado constante da sua atuação e tratamento da natureza. Para ele, o 

significado da cultura é, portanto, “toda manifestação existencial do homem pelo processo de 
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sua origem, de sua formação histórica, a partir das condições objetivas do ser que a produz, 

das necessidades e funções que possui e das relações com a natureza circunstante” (PINTO, 

1970, p. 151). Conseqüentemente, o homem pode agir em função da melhoria da sua 

qualidade de vida e dos outros seres humanos ou pode degradar a si e aos demais. 

Compreendemos, destarte, que Paulo Freire (1980) se aproxima do conceito de Vieira 

Pinto quando diz: “cultura é tudo o que é criado pelo homem e pela mulher. É o resultado do 

seu trabalho, do seu esforço criador e recriador (...)”. Concordamos, até certo ponto, com 

Freire, pois cremos que depende não apenas do esforço mas também das condições e 

oportunidades que os seres humanos têm ou seja, nas relações do indivíduo com o mundo, ele 

vai construindo a cultura. Podemos apreender nas suas palavras: 

   
Nas permanentes relações homem-realidade, homem-estrutura, realidade-
homem origina-se a dimensão do cultural que em sentido amplo, 
antropológico-descritivo, é tudo o que o homem cria e recria. (...) Cultura, 
no sentido que aqui nos interessa, é tanto um instrumento primitivo de caça, 
de guerra, como é a linguagem ou a obra de Picasso. (...) Todos os produtos 
que resultam da atividade do homem, todo o conjunto de suas obras, 
materiais ou espirituais, por serem produtos humanos que se desprendem do 
homem, voltam-se para ele e o marcam, impondo-lhe formas de ser e de se 
comportar também culturais. (FREIRE, 1979, p. 56-57). 
 
 

Ainda, questionado pelo repórter Ricardo Kotscho sobre “o que é cultura”, Paulo 

Freire respondeu que era um “debate que tinha a ver com as relações entre ser humano e o 

mundo; o papel do trabalho na transformação do mundo e o resultado dessa transformação se 

consubstanciando na criação de um outro mundo que, esse sim, é criado por nós: o mundo da 

cultura, que se alonga no mundo da História”. (BETTO; FREIRE, 1987, p. 15-16). 

 Freire, nos seus textos, não enfatiza a expressão cultura popular, e sim a palavra 

“cultura” de forma abrangente; porém compreendemos que a ela se refere, pois o seu conceito 

vem interligado com o povo, conforme descrição: 

 

Todos os povos têm cultura, porque trabalham, porque transformam o 
mundo e, ao transformá-lo, se transformam. A dança do povo é cultura. A 
música do povo é cultura, como cultura é também as formas como o povo 
cultiva a terra. Cultura é também a maneira como que o povo tem de andar, 
de sorrir, de falar, de cantar, enquanto trabalha. [...] Cultura são os 
instrumentos que o povo usa para produzir. Cultura é a forma como o povo 
entende e expressa o seu mundo e como o povo se compreende nas suas 
relações com o seu mundo. Cultura é o tambor que soa pela noite adentro. 
Cultura é o ritmo do tambor. Cultura é a ginga dos corpos do povo ao ritmo 
dos tambores. (FREIRE, 2003, p. 75-76). 
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Acreditamos que a cultura popular faz parte desse cotidiano das pessoas, ou seja, da 

vida dos seres humanos, independente da classe social. E, segundo Ginzburg (2006), é 

possível captar uma circularidade cultural existente entre a cultura das classes dominantes e a 

das classes subalternas18. No seu estudo sobre o moleiro italiano submetido à inquisição 

durante o período renascentista, evidenciou que havia um relacionamento circular feito de 

influências recíprocas, que se movia tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, ou 

seja, o povo se apropriava de elementos da cultura da elite, assim como a elite incorporava 

elementos da cultura popular. 

 
Em conseqüência, uma investigação que, no início, girava em torno de um 
indivíduo, sobretudo de um indivíduo aparentemente fora de comum, 
acabou desembocando numa hipótese geral sobre a cultura popular – e, 
mais precisamente, sobre a cultura camponesa – da Europa pré-industrial, 
numa era marcada pela difusão da imprensa e a Reforma Protestante, bem 
como pela repressão a esta última nos países católicos. Pode-se ligar essa 
hipótese àquilo que já foi proposto, em termos semelhantes, por Mikhail 
Bakhtin, e que é possível resumir no termo “circularidade”: entre a cultura 
das classes dominantes e a das classes subalternas existiu, na Europa pré-
industrial, um relacionamento circular feito de influências recíprocas, que se 
movia de baixo para cima, bem como de cima para baixo (exatamente o 
oposto, portanto, do “conceito de absoluta autonomia e continuidade da 
cultura camponesa” que me foi atribuído por certo crítico). (GINZBURG, 
2006, 10). 
 
 

O autor ainda ressalta (2006, p. 11): “mas o que temos em mãos já nos permite 

reconstruir um fragmento do que se costuma denominar ‘cultura das classes subalternas’ ou 

ainda ‘cultura popular’”. Assim sendo, por intermédio da cultura, estabelecemos relações 

sociais e práticas culturais, dando significado e sentido às ações humanas. Como bem adverte 

Freire, a cultura é a concretização do nosso trabalho: são necessárias a ação e a reflexão sobre 

este mundo onde nós vivemos, para concretizarmos de forma consciente. 

Escosteguy (2001), trazendo novamente a questão, lembra que as discussões em torno 

do popular dividiam-se entre duas visões representadas pelo estruturalismo e pelo 

culturalismo. Para o estruturalismo, a cultura popular ditava o pensamento do povo, enquanto, 

para o culturalismo, os interesses das classes subalternas construíam a cultura popular, ou 

seja, era o próprio povo. Já Gramsci19 se opunha a essa bipolaridade e, ao se deslocar do 

                                                 
18 Uso a expressão gramsciana classes subalternas por ser suficiente ampla e despida das conotações paternalistas 
de que estão imbuída classes inferiores. (GINZBURG, 2006, p. 199). 
19 Em Gramsci, hegemonia é não apenas direção política mas também cultural, isto é, obtenção de consenso para 
um universo de valores, de normas morais, de regras de conduta. Mas é preciso observar o seguinte: embora 
tenha ligado a cultura à "grande política", que definia como um momento de liberdade e de universalização, 
Gramsci sempre combateu a instrumentalização política da cultura, sempre respeitou sua autonomia, sua 
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conceito de dominação para a idéia de hegemonia, provocava “uma reformulação significativa 

das questões teóricas e políticas as quais estão em jogo no estudo da cultura popular” 

(BENNETT apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 109). 

Vejamos o conceito de hegemonia elaborado por Canclini e Roncagliolo (1995, p. 22): 
 

Entendemos por hegemonia – diferentemente da dominação, que se exerce 
sobre adversários e mediante a violência – um processo de direção política e 
ideológica em que uma classe ou setor logra uma apropriação preferencial 
das instâncias de poder em aliança com outras classes, admitindo espaços 
onde os grupos subalternos desenvolvem práticas independentes e nem 
sempre funcionais para a reprodução do sistema. 
 
 

Assim, cultura popular passou a ser vista como “uma área de negociação [...] onde 

estão misturados valores e elementos ideológicos e culturais dominantes, subordinados e de 

oposição, em diferentes permutações” (BENNETT apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 109). 

De acordo com essa visão, podemos ressaltar Hall (apud ESCOSTEGUY, 2001), 

afirmando que cultura popular pode ter diversos sentidos. Para exemplificar sua colocação, 

descreve três definições: a primeira delas diz que o popular pode ser associado com o 

mercado, ou seja, algo é popular, porque é muito consumido; a segunda identifica como 

popular o que o povo faz ou tem feito; a terceira opõe a cultura popular à cultura dominante, 

enfatizando as relações de poder. 

 No Brasil, para Marilena Chauí (1986, p. 25), cultura popular é “um conjunto 

disperso de práticas, representações e formas de consciência que possuem lógica própria (o 

jogo interno do conformismo, do inconformismo e da resistência), distinguindo-se da cultura 

dominante...”, que se diferencia, justamente, dessas lógicas acima citadas. 

 Intelectuais de diferentes campos do saber já buscaram compreender a razão da 

existência das culturas populares, como podemos observar: 

  

Para a maior parte da antropologia, existem culturas populares porque cada 
grupo dá respostas diferentes a suas necessidades vitais. Para o folclore, as 
culturas populares se formam pela conservação de tradições em que o povo 
condensa sua visão de mundo e encontra sua identidade. O marxismo 
clássico sustenta que as culturas populares são o resultado da divisão da 
sociedade em classes. A antropologia e o folclore, entendendo que os povos 
produzem suas culturas de forma autônoma, estudam cada sistema cultural 
independentemente. O marxismo fala quase sempre das culturas populares 
como um efeito da dominação e concebe sua existência autônoma como um 
processo posterior à liberação econômica e a desalienação ideológica, 

                                                                                                                                                         
especificidade. ou seja, a arte, assim como a cultura em geral, não se faz apenas com boas intenções políticas. 
(Folha de S. Paulo. Caderno Mais!, 21 nov. 1999). 
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subordina a explicação da cultura ao conhecimento da base econômica. 
(CANCLINI; RONCAGLIOLO, 1995, p. 48-49). 
 
 

A hipótese de Canclini e Roncagliolo (1995, p. 49) é que existem culturas populares, 

porque a reprodução desigual da sociedade gera 

 

Uma apropriação desigual dos bens econômicos e culturais por parte de 
diferentes classes e grupos na produção e no consumo; uma elaboração 
própria de suas condições de vida e uma satisfação específica de suas 
necessidades nos setores excluídos da participação plena no produto social; 
uma interação conflitiva entre as classes populares com as hegemônicas 
pela apropriação dos bens. 
 
 

Canclini parte, então, da teoria da reprodução, que diz que toda formação social, para 

subsistir, deve reproduzir suas condições de produção. A teoria que melhor explica tal sistema 

reprodutivo, o Marxismo, se detém nos aspectos econômicos. Por isso, ele agrega a sua 

análise às correntes contemporâneas da sociologia da cultura e da sociologia urbana, mais 

atentas aos processos desiguais de consumo e à formação de consenso que faz aceitar essa 

desigualdade. 

         Dessa forma, é possível percebermos aspectos pertinentes no MCP relativos aos autores 

citados, pois essa criação do ser humano não significa apenas criar por criar, e sim criar para a 

própria sobrevivência e, conseqüentemente, para melhor qualidade de vida, minimizando as 

desigualdades sociais através da cultura e da educação.    

 Para Ferreira Gullar (2001, In: FÁVERO, 1988, p. 49), a expressão “cultura 

popular” designa, na vida brasileira, um fenômeno novo cuja importância está na razão direta 

dos complexos fatores sociais que o determinam. E complementa: 

 

A cultura popular é, em suma, a tomada de consciência da realidade 
brasileira.  Cultura popular é compreender que o problema do 
analfabetismo, como o da deficiência de vagas nas Universidades, não está 
desligado da condição de miséria do camponês, nem da dominação 
imperialista sobre a economia do país. Cultura popular é compreender que 
as dificuldades por que passa a indústria do livro, como a estreiteza do 
campo aberto às atividades intelectuais, são frutos da deficiência do ensino 
e da cultura, mantidos como privilégios de uma reduzida faixa da 
população.  Cultura popular é compreender que não se pode realizar cinema 
no Brasil, com o conteúdo que o momento histórico exige, sem travar uma 
luta política contra os grupos que dominam o mercado cinematográfico 
brasileiro.  É compreender, em suma, que todos esses problemas só 
encontrarão solução se realizarem profundas transformações na estrutura 
sócio-econômica e conseqüentemente no sistema do poder. Cultura popular 
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é, portanto, antes de mais nada, consciência revolucionária. (GULLAR, 
2001, In: FÁVERO, 1983, p. 51, 52). 
 
 

Dentre as discussões sobre os conceitos a respeito de cultura, vale salientar o 

posicionamento de Raymond Williams (1992) de que, com o surgimento da sociologia da 

cultura, houve certa dificuldade na compreensão do termo que obviamente a define: “cultura”. 

Começando com o nome de um processo – cultura (cultivo) de vegetais ou (criação e 

reprodução) de animais e, por extensão, cultura (cultivo e ativo) da mente humana –, ele se 

tornou, em fins do século XVIII, particularmente no alemão e no inglês, um nome para 

configuração ou generalização do “espírito” que informava o “modo de vida global” de 

determinado povo. 

A sociologia da cultura, ao entrar na segunda metade do século XX, compunha-se 

largamente da atividade desenvolvida por Williams a qual  enfatizava o espírito formador de 

um modo de vida global, manifestado nas atividades sociais e, em especial, nas culturais, isto 

é, na primeira posição. Há segunda posição, enfatizavam-se a cultura específica e suas 

manifestações. A partir daí, houve maior parcela de contribuição do valor local. Cada uma 

dessas posições representou uma forma daquela convergência de interesses, exemplificada, de 

maneira notável, pelo próprio termo “cultura”, com uma constante e ampla gama de ênfases 

relacionais. Porém, nas obras contemporâneas, embora cada uma das posições anteriores 

ainda se mantenha e se pratique, vai-se tornando evidente nova forma de convergência. 

O trabalho da nova convergência tem sido feito com mais freqüência na teoria geral e 

em estudos de “ideologia” ou em suas áreas de interesse caracteristicamente novas: os “meios 

de comunicação de massa” e a “cultura popular”. Há, pois, não apenas uma lacuna 

correspondente a ser preenchida nesses novos termos, mas também, a julgar pela qualidade de 

alguns trabalhos sobre as artes realizados a partir de outras posições, há um verdadeiro 

desafio, um sentimento de que, talvez, sobretudo a área das artes, ainda mais importante é que 

as qualidades dos tipos de pensamento representados pela convergência contemporânea ainda 

não foram, em sua maioria, postas à prova (RAYMOND WILLIAM, 1992). 

No depoimento de Argentina Rosas, participante do movimento, ela reconstrói sua 

memória, permitindo-nos verificar a influência do MCP na vida das pessoas e, em particular, 

na sua própria vida, tanto social quanto política, econômica e cultural – ocorreram mudanças 

nos seus costumes relação à música e ao teatro. 

 
O MCP, para mim, foi de uma importância fundamental. Mudou a minha 
cabeça tanto política como socialmente. Passei a valorizar o que é nosso. 
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Passei a ver a renda, o bico feito na almofada com outros olhos. Passei a 
perceber a força da publicidade influenciando as pessoas. Nosso bordado 
feito à mão etc. O MCP recuperou a rede, recuperou os brinquedos infantis 
feitos por nós, o barco, a cerâmica decorativa. Precisava ver o entusiasmo 
com que as pessoas trabalhavam! O artesão se sentiu valorizado, seus 
produtos eram vendidos no Recife, eram expostos no MCP. Outra mudança 
muito grande foi abrir as portas do teatro Santa Isabel, e o povo foi ao teatro 
e gostou dos concertos. Desmoralizou o preconceito de que o povo não 
gosta de teatro nem de música clássica. O MCP fez concertos populares e o 
povo ia. Tereza Calazanhas, ainda como estudante, iniciou no MCP. Hoje, é 
uma cantora famosa, vive na Europa. Também, José Wilker, que é 
respeitado no cinema e na TV, começou no MCP. Dizia-se que o povo só 
queria saber de música da pior qualidade; não, o povo ia. O MCP inovou 
também nisso em levar o povo ouvir o clássico. Deu oportunidade ao povo 
e ele mostrou que não existe classe social que só goste de um estilo de 
música. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

 As mudanças ocorridas na sociedade aconteceram não só na área cultural e 

educacional como também na política e social. Assim nos lembra Argentina Rosas e Bernardo 

Dimenstain (participante das peças teatrais), destacando a brasilidade como a filosofia do 

MCP: 

E o MCP era um movimento de participação. Teatro era muito participativo. 
As peças que eles levavam, geralmente tinha um cunho político social sobre 
os migrantes, sobre os nordestinos, sobre a condição cultural brasileira, o 
bumba -meu -boi, o caboclinho, estas coisas. Houve uma montagem de uma 
peça de Benjamim Silva que eu fiz os cenários, Barca da Ajuda. Não, a peça 
é um clássico, mas foi Benjamim quem dirigiu. Que era uma coisa adaptada 
ao Nordeste. Era uma peça européia Barca da Ajuda, não sei se é um desses 
portugueses fantásticos que tem. Mas eles já não olhavam a coisa como uma 
cultura portuguesa, olhavam como cultura brasileira. Isso era muito a 
filosofia do MCP, era ver a brasilidade que tinha nas coisas. (...) O MCP 
valorizava muito a cultura popular, sem, no entanto, nunca deixar se alguém 
falasse em fazer um Romeu e Julieta, fazia, não havia nenhum preconceito. 
Se houvesse algum radical, porque sempre existe em alguns grupos. Mas eu 
não sentia isso. Eu ia e me sentia muito bem nas peças. Quando estreava, 
todo mundo ia. (BERNARDO DIMENSTAIN, 2006). 
 
 

 As observações de Bernardo Dimenstain demonstram a valorização da cultura 

popular e a participação do povo nas festividades populares como forma de lazer. 

 

Cultura Popular era o que era o mamulengo feito de pano pra o povo ver; o 
bumba-meu-boi, que era a única opção que o pobre tinha de lazer. Num 
podia ir ao cinema, num podia, porque não tinha, a condição financeira era 
pouca. Eu me lembro bem: na época, o próprio povo da cana-de-açúcar só 
teve vez também, quando Arraes foi governador, foi quando... foi quem 
interviu e o pobre ganhou salário. O pobre do cortador de cana não podia 
aprender a ler, porque era mesmo que nem escravo. A escravidão não 
acabou em 1888. A escravidão acabou em 64 quando Dr. Arraes foi 
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governador que deu a vez e voz ao povo do (...). (MARIA DAS GRAÇAS, 
2006).  
 
 

A descrição de Maria das Graças, professora do MCP, demonstra a atuação de Miguel 

Arraes em prol dos cortadores de cana. Ela lembra que eles tiveram, a partir de então, 

pequenos ganhos através da luta por melhores condições de vida. 

De acordo com Ferreira Gullar, o exercício desempenhado em cultura popular “é o 

trabalho de todos que desejam a desalienação da cultura e, conseqüentemente, a emancipação 

nacional”. (FERREIRA GULLAR, 1983, p. 213). Portanto, é importante “saber o que se quer 

e como fazer. Daí a necessidade de um aprimoramento técnico dos grupos que vão promover 

cultura popular, levar ao povo cultura popular, para que o trabalho seja realmente eficaz e 

dinâmico” (Idem). Por isso, entendemos que o movimento teve o devido espaço graças à 

qualificação e ao aperfeiçoamento dos especialistas que atuaram no MCP. 

Para finalizar este item, trazemos Carlos Estevam que adverte: fazem parte da “cultura 

todas as atividades relativas à formação da consciência política ativa das massas, levar cultura 

ao povo. Todos os objetivos, idéias, obras, organizações, símbolos, comportamentos, valores, 

atitudes...” (p. 39). Acrescenta ainda, que cultura popular é tudo mais que aponta, 

francamente, a aumentar o nível de entendimento da ação e expressão cultural da luta política 

do povo. Porem essa ação deve ser empreendida a partir do povo, e não apenas pelos 

intelectuais. Conseqüentemente “... só há cultura popular onde se produz o processo que 

transforma a consciência alienada em consciência revolucionária, ativamente engajada na luta 

política” (1983, p. 41). 

Portanto, só será possível modificação na sociedade através da consciência política 

revolucionária, e a cultura é uma construção histórica e social, seja como concepção, seja 

como dimensão do processo social. A cultura não é algo natural, não é uma decorrência de 

leis físicas ou biológicas; ela é um produto coletivo da vida humana. A cultura se realiza 

através da ação de homens e mulheres, tanto coletiva, quanto como individualmente. É uma 

realidade e uma concepção de que precisamos apropriar-nos, ao mesmo tempo, em favor do 

progresso social e da liberdade e em prol da luta contra a exploração de uma parte da 

sociedade por outra e pela superação da opressão e da desigualdade social. Ângela destaca 

essa questão social na sua fala: 

 
Poucas mulheres casadas estudavam numa universidade ou mesmo 
trabalhava, era um número reduzido, muito reduzido. Então, neste clima de 
desejo de democratização, desejo de um nacionalismo, de a gente encontrar 
as nossas origens. Conhecer mais a nossa cultura, dando valor a essa 
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cultura. A valorização da cultura do pobre. Que estava, sobretudo, que 
existia nas classes altas, mas que estava depositada, sobretudo naquelas 
camadas populares, que não tinham ainda perdido e nem se misturado, um 
movimento que é natural na cultura, que é você absorver traços de outras 
culturas, no momento em que você entra nessa intensa comunicação. 
(ANGELA VIEIRA, 2006). 
 
 

 Na fala de Ângela, percebemos a presença da aculturação, ou seja, a transformação 

da cultura de um grupo, decorrente da assimilação de elementos culturais de outro grupo 

social com quem mantém relação direta e regular. 

 

 b) Educação popular 
 
Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de responder 
às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que pode funcionar o 
processo educativo, ora como força estabilizadora, ora como fator de 
mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de cultura. Outras, 
interferindo no processo histórico, instrumentalmente. De qualquer modo, 
para ser autêntico, é necessário ao processo educativo que se ponha em 
relação de organicidade com contextura da sociedade a que se aplica. 

Paulo Freire 
 

Segundo Gadotti (2000), os historiadores da educação, como Bárbara Freitag (1984), 

costumam dividir em três períodos distintos a história da educação brasileira, de acordo com 

os três modelos da economia brasileira. O primeiro vai do descobrimento até 1930. Nesse 

período, além de uma educação tradicional, centrada no adulto e na autoridade do educador, 

predominou o ensino privado e o religioso. O segundo período compreende os anos de 1930 a 

1964. Depois de uma fase de confronto entre o ensino privado e o ensino público, 

predominaram as idéias liberais na educação, com o surgimento da escola nova centrada na 

criança e nos métodos renovados, por oposição à educação tradicional. O terceiro, o período 

pós-64, iniciado por uma longa fase de educação autoritária dos governos militares, foi 

marcado pela predominância do tecnicismo educacional. 

Obviamente, vamo-nos ater ao período de 1960 a 1964, porém achamos necessário 

que recuemos no tempo, para melhor situarmos o contexto brasileiro. Na opinião de Eustáquio 

Romão (2000), nos fins dos anos 50, no Recife, a cultura era elitista, isto é, os 

questionamentos surgidos eram provenientes das elites, portanto, a passagem da valorização 

do saber das elites para o saber popular foi conflituosa, em termos de idéias e atitudes, entre 

os intelectuais dos setores de classe média. Apesar disso, não podemos negar que havia uma 

participação ativa de alguns intelectuais dos setores médios da sociedade que se misturavam 
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com o povo; e isso não era comum na época, causando um impacto assustador ao poder 

hegemônico. 

No início dos anos 1960, o panorama educacional, em Pernambuco e no Recife 

particularmente, não parecia ter sofrido modificações substanciais, embora seus problemas – 

baixa taxa de escolaridade, evasão e repetência escolar, falta de qualificação do professorado 

primário –, tratados sob os mais diversos ângulos, tenham sido objeto de freqüentes debates e 

publicações patrocinados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), pela 

Secretaria de Educação do Estado ou mesmo pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Neste período, segundo Vanilda Paiva (1986), o conceito mais amplo de Educação 

popular estava diretamente ligado ao trabalho educativo da Igreja na criação do MEB cujo 

setor progressista assumiu o programa de aproximação e participação nas lutas. A autora 

acrescenta: 

E, na medida em que o regime tornou-se mais duro e a Igreja não somente 
deixou clara sua oposição ao projeto político da “linha dura”, mas tornou-
se, na prática, a única instituição civil capaz de manter trabalhos educativos 
junto às camadas populares, aceitando neles a contribuição supervisionada 
de perseguidos pelo regime – católicos ou não – o trabalho pastoral foi se 
confundindo com o trabalho político-pedagógico mais amplo, com o 
movimento sindical e a organização dos mais variados setores da sociedade 
civil. Esta “confusão” refletiu-se sobre aquilo que se entendia como 
“educação popular”. (PAIVA, 1986, p. 32). 
 
 

 Portanto, o termo “popular” passou a ter uma conotação política na educação, em 

legitimidade apenas à educação “produzida pelas classes populares ou para as classes 

populares em função de seus interesses de classes e, de preferência, realizada através de um 

processo informal inserido e confundido com a vida quotidiana das camadas populares” 

(PAIVA, 1986, p. 33). Tornou-se, dessa forma, a vida das populações pobres mais 

significativa em termos de educação e qualidade de vida. Daí, concordamos com Paulo Freire: 

toda educação é política e não pode ser neutra. 

Ainda com relação a isso, Fávero (1983, p.23) afirma que é popular a cultura que leva 

o homem a assumir a sua posição de sujeito da própria criação cultural e de operário 

consciente do processo histórico em que se acha inserido. Nesse sentido, um movimento de 

cultura popular só será autêntico e terá sentido à medida que promover a elaboração da cultura 

com o povo, e não para o povo, levando-o, assim, para a sua libertação. Paulo Freire lembra 

essa questão e salienta: 
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A educação popular ganha uma força maior por várias razões. Comento 
algumas: penso naquele estilo de fazer política que era próprio do 
populismo. Nesse estilo de fazer política as massas e os movimentos 
populares “aparecem”; coloquei entre aspas “aparecem” e nós sabemos por 
que: os grupos e movimentos populares entravam em cena de forma 
tutelada e vigiada. No entanto, havia muita gente que trabalhava muito a 
sério essa participação de movimentos ou grupos populares; houve quem 
levasse a sério um país onde fosse possível e importante a participação e 
movimentos populares organizados. Surgiu uma compreensão sobre 
movimentos de classes populares. Não estou afirmando que isso se deu 
“graças’ ao populismo”. Não. Estou dizendo que o contexto e aquela 
maneira de fazer política permitiram que tomassem corpo preocupações 
desse gênero. Alguns grupos populares produziram os seus intelectuais e 
fizeram possível uma concepção “orientada” de educação. (FREIRE e 
NOGUEIRA, 1989, p. 16). 
 
 

Os movimentos populares, desenvolvidos antes do golpe militar de 1964 no Brasil, em 

especial, em Pernambuco, tiveram suas bases no populismo que vinha desde Getúlio Vargas. 

Além disso, a época em que esses movimentos surgiram foi marcada por um pensamento 

interessado no avanço social, graças, sobretudo, ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), criado em 1955. Tal instituto foi uma das organizações nacionalistas mais 

importantes e influentes no governo JK. Além de reunir intelectuais como Hélio Jaguaribe, 

Roland Corbisier, Guerreiro Ramos, Cândido Mendes Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck 

Sodré, tornou-se ponto de encontro dos deputados da Frente Parlamentar Nacionalista (FPN). 

Ligava-se ao Ministério da Educação e Cultura e buscava ser, nas palavras do Ministro Clóvis 

Salgado, um “órgão de vanguarda na formulação da ideologia do desenvolvimento”. Durante 

o governo de JK, o ISEB apoiou a política desenvolvimentista, embora essa propusesse a 

parceria com multinacionais para viabilizar a industrialização. Atuava, ainda, nos meios 

acadêmicos civis e militares, elaborando instrumentos teóricos (ideológicos) que permitissem 

a promoção do desenvolvimento nacionalista.  

O clima de discussão intensa e de realizações concretas em torno da problemática 

educacional e cultural, patrocinadas pela Prefeitura do Recife, dirigida por Miguel Arraes, 

levou o Governo do Estado, cuja meta básica era modernizar Pernambuco, a redefinir o seu 

programa educacional que, até então, teria dado seqüência às ações que derivavam da 

concepção liberal de educação como “direito de todos os homens” (SILKE WEBER, 1984). 

Até então, os governos não haviam ainda priorizado os problemas educacionais em 

Pernambuco.  Conforme Silke Weber (1984), a assessora técnica do Prefeito Miguel Arraes – 

professora Anita Paes Barreto –, logo ao assumir a direção de ensino do município, procurou 

justificar a situação calamitosa em que se encontrava a população recifense em idade escolar, 
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impossibilitada de estudar pela falta de unidades escolares, o que prejudicava mais de 50% 

das crianças na faixa etária entre 7 e 14 anos. A partir desta constatação, foi possível pensar 

em fazer funcionar novas escolas para o atendimento a essas crianças. Portanto, com o apoio 

das instituições públicas e privadas, no âmbito municipal e estadual, rapidamente as escolas 

de Recife proliferaram.  

 

 c) Cultura popular e educação popular: em busca da libertação do povo 

 
Dentre as formas de luta popular que surgiram naqueles anos, ou que neles 
conseguiram se fortalecer, uma delas se chamou cultura popular; e ela 
subordinava outra: a educação popular. 

Osmar Fávero 

 

 Percebemos que os que insistem no tema da cultura popular compreendem todos os 

problemas sociais, culturais, políticos, econômicos e educacionais, a partir da realidade do 

nosso país, em busca da libertação do povo. O Brasil despertava para a compreensão da 

função da cultura popular na educação brasileira, inclusive através das artes plásticas que 

estavam sendo desenvolvidas pelos intelectuais dos setores de classe média da sociedade. 

Segundo Moacir Gadotti (1998), a educação popular nasceu na América Latina, no calor das 

lutas populares, cujas sementes cresceram em numerosos grupos e organizações, unindo 

conscientização e organização popular. 

As propostas de educação popular nasceram nesse contexto, aparecendo como 

instrumento de emancipação das classes populares. Paulo Freire foi fruto e, ao mesmo tempo, 

ator daquele momento histórico, de profundo significado para a sociedade brasileira. 

Esperanças e decepções, avanços e retrocessos são faces da mesma moeda. A luta, o combate, 

as desavenças, as discórdias, as contradições e divergências são as bases da sociedade que se 

industrializa sob o modo de produção capitalista. Esse é o substrato das possibilidades e 

limites da pedagogia freireana gestada naquele período. A esse respeito, torna-se necessário 

transcrever o que disse Roger Chartier: 

 
[...] saber se pode chamar-se popular ao que é criado pelo povo ou àquilo 
que lhe é destinado é, pois, um falso problema.  Importa antes de mais nada 
identificar a maneira como, nas práticas, nas representações ou nas 
produções, se cruzam e se imbricam diferentes formas culturais (ROGER 
CHARTIER, 2002, p. 56). 
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 Nesse contexto, podemos falar do popular quando o povo manifesta seus desejos a 

partir das suas necessidades básicas, e não enquanto objeto da ação dos intelectuais, seus 

aliados. 

 Podemos perceber que a concepção de “cultura” desenvolvida por Álvaro Vieira 

Pinto e por Ferreira Gullar, entre outros, proporcionou condições de desenvolvimento e 

compreensão do MCP juntamente com o povo, e não para o povo. Dessa forma, as pessoas 

poderão compreender o seu papel e sua função na sociedade. 

De acordo com Ferreira Gullar (In: FÁVERO, 1983, p. 251), “a cultura popular é 

então conceituada como um instrumento de educação, que visa dar às classes 

economicamente (e ipso facto culturalmente) desfavorecidas uma consciência política e 

social”. Porém não concordamos com que, por meio da educação e da cultura, devemos ‘dar 

às classes’, e sim propiciar-lhes condições através do diálogo e da conscientização, para 

compreensão da sua atuação e participação.  

 Vale a pena entendermos que houve o apoio dos intelectuais de classe média de 

forma implícita ou explícita, não só pela educação comprometida com a mudança social, em 

oposição aos que viam a educação como uma forma de preservar as desigualdades que 

marcavam a ordem social vigente, como também pela abrangência de todos os aspectos da 

vida. Dessa forma, o sonho seria reivindicar uma sociedade mais justa e mais humana para a 

maioria da população marginalizada, ou seja, à margem dos recursos da sociedade, sem as 

mínimas condições necessárias de sobrevivência. 

Guita Charifker, que fazia parte da equipe de artes plásticas do MCP, mostra o quanto 

acreditava na cultura e na educação e que era possível um país com menos desigualdades 

sociais; porém salienta também que havia muito idealismo das pessoas que atuavam no MCP. 

 

Todos queriam mesmo fazer. Arte é um, um... dentro da educação, o 
desenho, o desenho é como a nossa escrita, qualquer pessoa pra desenhar, 
basta que queira, porque uma letra, aliás os chineses dizem isso, uma letra 
pode ser, uma letra pode ser a montanha, um M pode ser a montanha, quer 
dizer, se a pessoa sabe escrever o nome, ela provavelmente sabe desenhar. 
O movimento tinha essa coisa... Naquela época, a gente tinha uma fantasia 
que o Brasil podia ser mais justo, um país tão grande, tão maravilhoso, por 
que haver diferenças? Pode haver diferenças, porque elas existem 
naturalmente, mas a educação é um direito de todos, e, principalmente, se a 
gente acredita nisso, pode trabalhar nesse sentindo. (GUITA CHARIFKER, 
2006). 
 
 

Um outro depoimento referente à cultura popular, registrado por Ferreira Gullar, 

destaca o MCP como um dos movimentos mais significativo da época, pela sua atuação: 
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Como se vê, a cultura popular, abrangendo desde a crítica de idéias estéticas 
ao trabalho de alfabetização, da crítica das idéias políticas à ação de rua nos 
espetáculos de comício, da produção de poesia, teatro, cinema à luta para 
vencer os entraves econômicos e políticos, para dar condições de produção 
ao produtor de cultura popular, não cumpriria a sua missão sem a criação de 
organismos capazes de impulsioná-las. Esses organismos, surgidos por 
imposição da necessidade mesma do processo, são os centros e movimentos 
populares de cultura, os mais importantes dos quais, pelo pioneirismo e pelo 
trabalho já realizado, são o MCP do Recife e o CPC da UNE, na Guanabara 
(FERREIRA GULLAR, 1983, p. 54-55). 
 
 

O autor destaca o MCP pela sua importância e pelo trabalho desenvolvido não só pelas 

atividades ampliadas na cultura popular, na realização de obras literárias, teatrais ou 

cinematográficas, no espetáculo de rua, em comícios, em sindicatos, em faculdades ou 

grêmios, como também na educação, atingindo a população analfabeta. Nesse sentido, Paulo 

Freire muito contribuiu para o movimento, pois foi o responsável pela área de educação de 

adultos, trabalhando com sua equipe diretamente com o povo, ensinando a ler e transmitindo 

um mínimo de conhecimento básico para compreender a realidade social do país. Dessa 

forma, levou-se a cultura popular ao povo por meio dos intelectuais envolvidos com a causa 

popular. 

O MCP foi um movimento pioneiro a partir da cultura e surgiu em Recife, abrindo 

caminhos para todo o Brasil. Para Carlos Estevam (In. FÁVERO, 1983, p. 37), a cultura 

popular é “...uma reforma de sentido revolucionário porque sabe unir dialeticamente a 

possibilidade imediata ao objetivo final e porque assume como objetivo final a transformação 

material da sociedade” tanto na estrutura política quanto na econômica e social, dos conceitos 

artísticos ou científicos. A cultura popular se adaptou ao momento histórico, visando ao 

futuro. 

Os movimentos sociais até então apresentavam uma proposta educativa de cima para 

baixo, mas o MCP partiu das populações urbanas, com a atuação dos setores médios da 

sociedade, buscando atender às necessidades, exigências e interesses da população, fugindo 

aos modelos anteriores (PAIVA, 1986). Apesar de concordar, até certo ponto, com Vanilda 

Paiva, sabemos que havia algumas pessoas que tinham interesses político - eleitoreiros. 

Para Carlos Estevam (In: FÁVERO, 1983), só seria possível uma revolução a partir da 

cultura em direção a uma cultura revolucionária, caso o povo assumisse o poder, conforme 

sua fala: 
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Muitos artistas e intelectuais de esquerda, dominados por uma concepção 
revolucionária abstrata em relação à cultura popular, pretendem que a 
verdade cultural estaria na imediata criação da cultura verdadeira, sem a 
passagem por etapas meramente reformistas. Esta concepção é 
freqüentemente encontrada entre a maior parte dos nossos intelectuais mais 
esclarecidos que, manifestando restrições aos produtos da cultura popular, 
lamentam não encontrar aí expressões autênticas da verdadeira cultura. 
Esses artistas e intelectuais não entenderam ainda em todas as suas 
implicações e desdobramentos a idéia de que, do ponto de vista da massa, a 
revolução cultural não pode anteceder a instalação da massa no poder. 
(CARLOS ESTEVAM, In: FÁVERO, 1983, p. 34). 
 
 

 As diversas formas como a cultura popular pode materializar-se serve à mesma 

finalidade, que é a educação revolucionária do povo; não se trata de ensinar a este o que ele 

tem que fazer, mas essa iniciativa deve partir das condições concretas de suas vidas através da 

prática e das necessidades da sua realidade, e não dos interesses dos intelectuais. Carlos 

Estevam acrescenta: 

 

Aí está um dos termos do problema. A cultura popular significa, nesse 
sentido, uma doação de cima para baixo, uma transferência de valores 
culturais possuídos e cultivados em setores privilegiados da sociedade. Dá-
se, entretanto, e aí surge o outro lado do problema, que essa cultura só pode 
ser apreendida e desenvolvida pela massa quando consegue se incorporar, 
organicamente, ao modo de vida da massa, às idéias, às crenças, aos 
valores, aos costumes que são a vida do povo e que formam um conjunto 
contraditório, confuso, alienado, mas real. (CARLOS ESTEVAM, In: 
OSMAR FÁVERO, 1983, p. 46). 
 
 

 Diante da discussão de Carlos Estevam, podemos, então, nos perguntar: até que 

ponto os pensamentos e sentimentos dos escritores e artistas se devem unir ou se incorporar às 

idéias e ao sentir do povo? Na medida em que destinamos as obras literárias e artísticas aos 

operários, aos camponeses, é preciso que conheçamos os seus costumes, valores, hábitos, para 

poder compreende-los. Esse debate nos lembra Guinzburg (2006) com a teoria da 

circularidade cultural, em que a classe popular se apropria da cultura da elite e vice-versa. 

Ainda para Carlos Estevam, temos: 

 

[...] o problema central da cultura popular. De um lado, precisamos infundir 
no povo uma cultura que ele não tem e que lhe faz falta, mas à qual ele não 
consegue chegar sozinho, pois ela é produzida e cultivada fora do povo: ele 
encontra-se à margem do processo que produz e cultiva essa cultura. De 
outro lado, não podemos entregar ao povo essa nova cultura sem que 
primeiro nós próprios nos apossemos da velha cultura do povo. Temos que 
infundir algo novo e para isso precisamos nos fundir com o que existe e no 
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nível em que existe. [...]. (CARLOS ESTEVAM, In: OSMAR FÁVERO, 
1983, p. 47). 
 
 

Nesse contexto, podemos observar que, naquela época, o problema da troca entre 

intelectuais e povo estava posto em níveis mais elevados e menos elevados – parece que ainda 

não se via que o problema estava em dificuldades não só de níveis culturais mas também de 

diferenças culturais. Se há níveis diferentes, quem tem nível mais elevado não é quem detém a 

capacidade de buscar a unidade de ação e a direção do processo. Isso esclarece a aspiração 

para o lugar de destaque destinado aos setores de classe média na ordem política que se quer 

alcançar. 

 Carlos Estevam (In: FAVERO, 1983, p. 44) articula o saber da cultura popular, a 

partir da realidade social, com o saber profissional, quando salienta: 

 
Nada impede que um sujeito, ao mesmo tempo em que aprende a trabalhar 
como eletricista, aprenda também como deve se comportar diante das 
contradições da sociedade onde vive. Embora nele predomine o interesse 
particular pela melhoria de seu nível profissional, é inegável que também se 
interessa pelos assuntos relativos ao segundo ponto, desde que se satisfaça a 
necessidade pessoal por ele experimentada mais vivamente. Essas 
observações são válidas para todo e qualquer setor da cultura, em qualquer 
nível: desde o teatro ao jogo de futebol, desde o livro até à colônia de férias. 
 
 

 Nessa perspectiva, a cultura popular está presente em toda a nossa vida e da 

coletividade, de uma forma geral e em particular, e esta, está inserida levando em 

consideração as contradições da sociedade em que vivemos. 

 

 d) História oral e memória: revisitando o MCP 

 

Mas acreditamos que a principal característica do documento de história oral 
não consiste no ineditismo de alguma informação, tampouco no 
preenchimento de lacunas de que se ressentem os arquivos documentais 
escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua peculiaridade – e a da história 
oral como um todo – decorre de toda uma postura com relação à história e às 
configurações sócio-culturais, que privilegia a recuperação do vivido 
conforme concebido por quem viveu. É neste sentido que não se pode pensar 
em história oral sem pensar em biografia e memória. (ALBERTI, 2004, p. 
23). 
 
 

Verena Alberti (1989) acredita que a principal peculiaridade da história oral é a sua 

relação com as configurações socioculturais, privilegiando a recuperação do vivido consoante 
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idealização de quem viveu; portanto, história oral não pode vir desvinculada da biografia e 

memória.    

 A história oral “só pode ser empregada em pesquisas sobre temas recentes, que a 

memória dos entrevistados alcance...”(p. 21) A pesquisa, ou melhor, as entrevistas devem ser 

realizadas em função das condições de vida dos entrevistados, levando ainda em consideração 

que é um diálogo entre entrevistador e entrevistados. Além disso, é uma construção e 

interpretação do passado através da linguagem falada e deve ser num período que pressupõe o 

estudo dos acontecimentos ocorridos num espaço de mais ou menos 50 anos. Não devemos 

esquecer, do mesmo modo, que a história de vida dos entrevistados é igualmente importante. 

(VERENA ALBERTI, 2004)  

Daí, escolhemos a história oral como metodologia e a técnica de entrevista semi-

estruturada, que darão conta do nosso estudo. Queremos lembrar que o MCP finalizou suas 

atividades em 1964, ou seja, há 43 anos. Além disso, a pesquisa nos forneceu um documento 

de história oral que servirá para os próximos pesquisadores. De acordo com Montenegro, “[...] 

enquanto a memória resgata as reações ou o que está submerso no desejo e na vontade 

individual e coletiva, a história opera com o que se torna público, ou vem à tona da sociedade, 

recebendo todo um recorte cultural, temático, metodológico a partir do trabalho do 

historiador” (MONTENEGRO, 2001, p. 20). Assim, a história poderá ser manipulada através 

dos meios de comunicação de massa, daí o cuidado que o pesquisador deve ter com as 

pesquisas que envolvem jornais, revistas, rádio, televisão entre outros. 

 Foi possível, através de uma visão crítica, unir o depoimento oral e as fontes 

históricas tradicionais na reconstrução do MCP, porém Montenegro lembra a distinção entre 

as duas, em que a memória coletiva ou individual reconstrói o concreto a partir do imaginário, 

daí a dificuldade de unir ambas. 

 

[...] a grande dificuldade de aliar as fontes históricas tradicionais ao 
depoimento oral é que, em princípio, a fonte da memória é 
constitutivamente distinta da fonte histórica pela dimensão do próprio efeito 
que os fatos, acontecimentos ou situações desencadeiam. A memória 
coletiva ou individual, ao reelaborar o real, adquire uma dimensão centrada 
em uma construção imaginária e nos efeitos que essa representação provoca 
social e individualmente. (MONTENEGRO, 2001, p. 20). 
 
 

 Hoje a história oral abrange não só as camadas populares mas também outras 

classes, como foi o nosso caso: entrevistamos apenas um aluno (pela dificuldade de encontrá-

los) e um funcionário de serviços gerais; os outros foram os intelectuais de classe média que 
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deram depoimentos a partir da sua história de vida e colaboraram na recuperação do registro 

do movimento. 

 

A história oral se descobre um processo de socialização de uma visão de 
passado, presente e futuro que as camadas populares desenvolvem de forma 
consciente/inconsciente. Entretanto, a aquisição da capacidade de falar, de 
comunicar idéias é elemento determinante dessa historicidade. Uma 
historicidade de luta, de resistência, que, evidentemente, tem suas marcas de 
conformismo e repetição do status quo (ANTONIO MONTENEGRO, 
2001, p. 40). 
 
 

Quanto ao MCP ele trabalhou diretamente com as classes populares, envolvendo os 

intelectuais da classe média, razão pela qual a metodologia da história oral foi de suma 

importância para a nossa pesquisa. 

Por conta da subjetividade existente nas falas dos entrevistados, é possível, segundo 

Verena Alberti (In: CARLA PINSKY, 2005), analisar ‘distorções’ da memória, para poder 

levar à melhor compreensão dos valores coletivos e das próprias ações de um grupo. 

 
Ao mesmo tempo, o trabalho com a História oral pode mostrar como a 
constituição da memória é objeto de contínua negociação. A memória é 
essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua identidade. 
Ela [a memória] é resultado de um trabalho de organização e de seleção do 
que é importante para o sentido de unidade, de continuidade e de coerência 
– isto é, de identidade. E porque a memória é mutante, é possível falar de 
uma história das memórias de pessoas ou grupos, passiveis de ser estudada 
por meio de entrevistas de História oral. As disputas em torno das memórias 
que prevalecerão em um grupo, em uma comunidade, ou até em uma nação, 
são importantes para se compreender esse mesmo grupo, ou a sociedade 
como um todo. (VERENA ALBERTI In: CARLA PINSKY, 2005, 166). 
 
 

 A escolha dos nossos entrevistados ficou também a cargo do próprio entrevistado, 

que, em sua maioria, demonstrou disposição para revelar sua experiência no movimento, o 

que gerou ambiente favorável para uma conversa aberta, livre e franca, em relação ao MCP e 

a sua posição dentro dele. Por conseguinte, os entrevistados forneceram importantes dados, 

elementos, subsídios, informações e documentos que nos ajudaram a apreender uma visão de 

conjunto a respeito do universo estudado. Como na definição do “bom entrevistado” de 

Aspásia Camargo: 

 
Aquele que, por sua percepção aguda de sua própria experiência, ou pela 
importância das funções que exerceu, pode oferecer mais do que o simples 
relato de acontecimentos, entendendo se sobre impressões da época, 
comportamento de pessoas ou grupos, funcionamento de instituições e, num 
sentido mais abstrato, sobre dogmas, conflitos, formas de cooperação e 
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solidariedade grupal, de transação, situações de impactos etc. Tais relatos 
transcendem o âmbito da experiência individual, e expressam a cultura de 
um povo, país ou nação, chegando, a partir de categorias cada vez mais 
abrangentes – por que não? – ao denominador comum à espécie humana 
(ASPÁSIA CAMARGO In: VARENA ALBERTI In: CARLA PINSKY, 
2005, 173). 
 
 

Acreditamos ter atendido às exigências colocadas pela metodologia da História Oral, 

pois contamos com entrevistados que desempenharam diferentes papéis e funções no MCP. 

Assim, todas as áreas de atuação que nos propomos atingir foram cobertas pela pesquisa, além 

de termos conseguido fotografias, jornais, documentos que mencionam fatos relativos ao 

MCP que podem ser úteis para reavivar lembranças sobre os acontecimentos passados. 
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2. EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA POPULAR: UMA ABORDAGEM  

A PARTIR DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR NO RECIFE 

 

O Brasil, no período entre 1960 e 1964, foi palco de inúmeros movimentos tanto nas 

esferas culturais, educacionais e políticas quanto nas sociais. É necessário ressaltar que tais 

movimentos tiveram repercussões sobre o panorama nordestino, e particularmente, em 

Pernambuco, recorte espacial no qual demarcaremos e privilegiaremos nosso estudo. 

Pernambuco foi cenário da criação de um dos movimentos de grande repercussão na 

região nordestina e que teve projeção nacional: o Movimento de Cultura Popular (MCP), que 

teve seu início em Recife. Vigorando nesse período, ele produziu inúmeras mudanças no 

pensar e no fazer educação e cultura no Nordeste e em algumas cidades brasileiras. 

Diagnosticando os problemas existentes no Nordeste, particularmente aqueles referentes à 

educação e percebendo a necessidade de modificações, sobretudo, na esfera educativa, o MCP 

trouxe no seu bojo nova forma de empreender uma prática educativa dialógica, a partir de 

propostas centradas na cultura e educação popular, que eram concebidas como um espaço de 

produção e desenvolvimento de uma consciência político-social. 

Contextualizando o momento histórico que marca tal período, discutimos, 

argumentamos e analisamos neste segundo capítulo a implementação do MCP, evidenciando, 

nesse processo, os principais acontecimentos e fatos que fizeram parte dos cenários social, 

político, cultural e educacional do período abordado. Ressaltamos o Sítio da Trindade (Arraial 

do Bom Jesus) como a sede do MCP. Nesse sentido, discutimos o papel dos governos 

municipal e estadual na culminância da criação do MCP, destacando a cultura e a educação 

popular. 

 

2.1 Organização do contexto sócio-econômico-politico-cultural 

 É de extrema importância salientar que essa conceituação foi feita por intelectuais do 

período estudado, a qual expressa as descobertas, dúvidas e alternativas pensadas naquele 

contexto, portanto, não corresponde necessariamente ao que entendemos hoje por cultura 

popular, que, segundo Ferreira Gullar, 

 

[...] é a consciência de que a cultura tanto pode ser instrumento de 
conservação como de transformação social. E é essa visão 
desmistificada dos valores culturais que, naturalmente, leva o 
intelectual de expressão em primeira etapa, sobre seus próprios 
instrumentos de expressão para, através deles, contribuir na 
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transformação geral da sociedade. É preciso, no entanto, deixar claro 
que tal decisão por parte do intelectual é conseqüência direta de se ter 
esvanecido aquela figura ideal do homem de cultura como pairando 
acima de problemas políticos e sociais, sofre ou lucra em função 
deles, contribui ou não a responsabilidade social que lhe cabe. 
Ninguém está fora da briga. (FERREIRA GULLAR, 1983, p. 50). 
 
 

 O que definiu a cultura popular, no sentido elaborado naquele período, foi a 

consciência de que a cultura tanto pode ser instrumento de conservação como de 

transformação social. Nas décadas de 50 e 60, a presença dos estudantes, com seus trotes e 

manifestações políticas, era parte do cotidiano da cidade de Recife, em Pernambuco, pois o 

“campus universitário” localizava-se no bairro da Boa Vista. A chamada redemocratização 

acendeu, ainda mais, os ânimos de uma cidade que, com uma tradição secular, era cenário de 

polêmicas importantes. De acordo com Gullar: 

 
A atividade de cultura popular não se restringiu à realização de obras 
literárias, teatrais ou cinematográficas, mas avança para o espetáculo de rua, 
às vezes atuando como numa blitz, em comícios, em sindicatos, em 
faculdades ou grêmios, atingindo massas totalmente marginalizadas da vida 
cultural, analfabetas. Este foi um dos pontos mais importantes do trabalho de 
cultura popular, pois se tratava de trabalhar diretamente com o povo, 
ensinando a ler e transmitir-lhe um mínimo de conhecimento básico para se 
situar na realidade social do país, sendo realizado por grupos de voluntários 
ligados ou não a governos e entidades religiosas e políticas, muitas delas 
com uma visão crítica da cultura popular (GULLAR  In: FÁVERO, 1983, p. 
53). 
 

E, na verdade, Pernambuco teve representatividade expressiva em todos os setores 

populares, principalmente através dos seus estudantes universitários: a mocidade 

pernambucana intelectual integrada no trabalho de cultura popular estava se colocando, assim,  

a favor dos encaminhamentos dos problemas sociais, levando cultura e uma compreensão 

possível ao povo através dos movimentos populares. 

A expressão “cultura popular” surgiu como uma denúncia dos conceitos culturais em 

voga que buscavam esconder o seu caráter de classe, pois quando se fala em cultura popular, 

acentua-se a necessidade de pôr a cultura a serviço do povo, isto é, dos interesses efetivos do 

país; em suma, deixa-se clara a separação entre uma cultura desligada do povo, não-popular, e 

outra que se volta para ele ou a partir dele. Isso expõe o problema da responsabilidade social 

do intelectual, o que obriga a uma opção. 

Ferreira Gullar salienta a necessidade e a importância dos movimentos sociais no 

Brasil naquele período. Entendemos, pela fala dos entrevistados, que o MCP de Pernambuco, 
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pela sua relevância, pioneirismo, realizações e idéias serviu de apoio para outros movimentos 

sociais, pois, de acordo com Gullar, 

 

Como se vê, a cultura popular, abrangendo desde a critica de idéias estéticas 
ao trabalho de alfabetização, da crítica das idéias políticas à ação de rua nos 
espetáculos de comício, da produção de poesia, teatro, cinema à luta para 
vencer os entraves econômicos e políticos, para dar condições de produção 
ao produtor de cultura popular, não cumpriria a sua missão sem a criação de 
organismos capazes de impulsioná-las (FERREIRA GULLAR, 2001, p. 54). 
 
 

Naquele tempo, Gilberto Freyre já era conhecido nacionalmente pela defesa do 

regionalismo e pela obra Casa-grande & Senzala. No campo das artes plásticas, artistas que 

se tornariam, mais tarde, bastante conhecidos: Abelardo da Hora, Reinaldo Fonseca e Ladjane 

Bandeira já eram bastante conhecidos. Foram organizadas intensificadas bibliotecas populares 

nos bairros da Encruzilhada, Santo Amaro, Casa Amarela e Afogados, destacando-se, no 

centro da cidade, a discoteca pública, com grande aceitação popular, o que demonstra a 

preocupação do governo municipal com a democratização da cultura. Aqueles autores, mais 

tarde, foram vinculados, direta ou indiretamente, ao MCP. 

Além da preocupação de tornar crítica o povo leitor, havia projetos desenvolvidos 

nas bibliotecas que estimulavam e motivavam tanto a criança como o adulto a irem à 

biblioteca. Isso dava oportunidade de ler e ampliar cultura aos de menor poder aquisitivo. 

Tudo isso se constituía dentro de um contexto mais amplo, em que havia uma preocupação 

com a conscientização de levar cultura ao povo, para que este fosse sujeito de mudanças 

políticas transformadoras, o que isso exigia do intelectual não apenas o preparo acadêmico 

mas também a prática pedagógica comprometida com o social (BARRETO; FERREIRA, 

2004). 

Um problema muito sério era a carência e a precariedade das condições sociais e 

habitacionais do povo recifense, pois a maioria dos que vinham do interior do Estado passava 

a morar em barracos. Alguns mocambos eram levantados em pleno centro da cidade e outros 

em áreas próximas. Mesmo assim, o Recife de 1960-1964 continuava em pleno crescimento e 

atraía pessoas de zona rural que vinham para estudar ou em busca de trabalho. 

Para acabar com os mocambos, moradia de cerca de um terço da população do Recife, 

Agamenon Magalhães20 desenvolvera um programa de construção de vilas populares, a Liga 

                                                 
20 Agamenon Magalhães, nascido em 1893, morreu em 24 de agosto de 1952 na cidade do Recife, foi promotor 
de direito, professor e político; governador de estado e ministro (Trabalho e Justiça). O nacionalismo econômico 
e a visão social de Agamenon Magalhães marcaram a transição de uma visão agrária e oligárquica para a aliança 
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Social contra os Mocambos, a fim de reduzir o problema da habitação em Recife e em 

Pernambuco (DP, n° 12, p. 09). Mas, nas áreas ribeirinhas, surgiram os chamados mocambos, 

a cidade anfíbia, onde moravam os cidadãos feitos de “carne de caranguejo”, como descreveu 

Josué de Castro21: 

Os mangues do Recife são o paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita para o 
homem, com tudo para bem servi-lo, o mangue foi feito especialmente para 
o caranguejo. Tudo aí é, foi, ou está para ser, caranguejo, inclusive a lama e 
o homem que vive nela. A lama misturada com urina, excremento e outros 
resíduos que a maré traz. Quando ainda não é caranguejo, vai ser. O 
caranguejo nasce nela, vive dela, cresce comendo lama, engordando com as 
porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca de suas patas e a 
geléia esverdeada das suas vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo vive de 
pegar caranguejo, chupar-lhes as patas, comer e lamber os seus cascos até 
que fiquem limpos como um copo e com sua carne feita de lama fazer a 
carne do seu corpo de seus filhos: São duzentos mil indivíduos, duzentos mil 
cidadãos feitos de carne de caranguejo. (JOSUÉ DE CASTRO, 2001, p. 26-
27). 
 
 

Entretanto, o Recife continuava atrativo nos anos 50. Muita gente abandonou o campo, 

no interior do Estado, e mudou-se para a capital, esperando usufruir de alguma prosperidade. 

Nesse período, a população superou meio milhão de habitantes22. Mas a cidade não 

comportava toda essa gente; a economia não absorvia toda essa mão-de-obra e crescia o 

número de excluídos; quem não tinha onde morar construía um barraco no subúrbio, nos 

morros ou alagados, ocupando principalmente os morros do bairro de Casa Amarela. 

Essa realidade, da falta de moradia, contrastava com o Recife dos sonhos, do mais 

bem equipado porto do país, da indústria em crescimento, dos cafés e restaurantes, dos teatros 

e cinemas luxuosos, das grandes mansões, de lugares aprazíveis, como o bairro do Derby ou a 

praia de Boa Viagem. Longe dos olhos da cidade, essa “Vida Severina” ganhou expressão na 

literatura, nas artes plásticas, no teatro e em outras manifestações culturais. A arte engajava-se 

na luta política, retratando Recife e suas feridas, muitas delas abertas até hoje. Recife se 

mantinha como a cidade onde as águas determinavam a ocupação. Os que vinham do interior, 

expulsos pelas às dificuldades econômicas existentes no campo e seduzidos pelo charme da 

metrópole, encontravam obstáculos para firmar suas moradias.  

A questão da habitação era um problema social que necessitava de atenção especial 

dos poderes públicos (BARRETO; FERREIRA, 2004). Nesse período, foi possível contar 

com o apoio da Igreja, que esteve muito presente nos movimentos sociais. Entre as pessoas 
                                                                                                                                                         
com setores urbanos e operários (que marcou o conluio PSD/PTB em nível nacional). Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agamenon_Magalh%C3%A3es. Acesso em: 28 de junho de 2007. 
21 O Recife, Jornal do Commercio, cap. 09, p. 63. 
22 (JC, cap. 09, p. 65) 
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que atuaram como oradores em favor do movimento e que passaram por Pernambuco, 

podemos citar o Padre Dom Helder Câmara, que seria reconhecido como um bispo 

inteiramente comprometido com a causa democrática.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01 – Dom Helder Câmara – Novo Arcebispo de Olinda e Recife 
Fonte: Jornal Diário da Noite, Ano 19, nº 44 de 25 de fevereiro de 1964. 
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Como reação contra os integralistas e pelo temor de um golpe de direita que levasse o 

Brasil a uma ditadura fascista, as esquerdas organizaram-se de forma mais ampla, 

congregando comunistas, socialistas, trabalhistas, sociais democratas e liberais democratas 

para formar uma frente única, semelhante à organizada na França, no governo de Leon 

Brum23. Os comunistas passaram a desempenhar uma função dominante no movimento. Em 

Pernambuco, ele congregou, sobretudo, intelectuais, médicos, militares, funcionários e 

pequenos e médios comerciantes. 

O ano de 1962 foi de grande agitação na vida pernambucana. As Ligas Camponesas24 

haviam estendido a sua influência: conhecidas por todo o Brasil, ganharam repercussão 

internacional, dinamizadas pela atuação do Deputado Francisco Julião. A Igreja, temendo o 

avanço do comunismo e das Ligas, passou a atuar no campo, organizando os trabalhadores 

rurais em sindicatos, sob a liderança do Padre Melo, no município do Cabo de Santo 

Agostinho, e do Padre Crespo em Jaboatão. O Padre Melo, com a confiança das classes 

dominantes, chegou a organizar uma cooperativa, a de Tiriri, no Cabo, arrendando alguns 

engenhos da usina Salgado e tentando desenvolver um esquema de exploração cooperativa da 

terra dentro do próprio sistema usineiro25. 

Entre os anos de 1955 e 1958, o general Cordeiro de Farias governou o Estado sob 

forte oposição, tendo inclusive de enfrentar greves que paralisaram a indústria e o comércio. 

Contra seu governo, foi lançada a candidatura do engenheiro Cid Feijó Sampaio, defensor de 

idéias modernas e ousadas. Vencida a eleição para governador, ele apoiou para prefeito de 

Recife seu cunhado, Miguel Arraes. 

Durante seu governo, entre os anos de 1959 e 1963, Cid Sampaio criou novos 

mercados para o açúcar com a instalação de novas usinas. Outra realização sua foi a 

implantação da COPERBO (Companhia Pernambucana de Borracha) na cidade do Cabo de 

Santo Agostinho, a qual gerou, ao seu redor, uma série de outras empresas que fizeram da 

região um importante pólo industrial26. 

Durante o período em que foi prefeito de Recife, Miguel Arraes já manifestava as 

características assumidas em outros momentos em que gerira o executivo no Estado com 

                                                 
23 Leon Brum, ex-chefe do governo da França. 
24 A primeira Liga Camponesa foi criada em 1955 como uma associação preocupada principalmente com o bem-
estar social e assistência jurídica aos camponeses envolvidos em disputas de terra. A partir do final de 1959, 
entretanto, a organização de camponeses em ligas generalizou-se e se tornou politicamente orientada. Para um 
relato das origens das Ligas Camponesas, sua expansão e orientação política, ver Azevedo (1982) e Bastos 
(1984). (FIGUEIREDO, 1993, p. 67). 
25 Pernambuco Imortal – Agamenon E o Estado Novo. Pernambuco: Diário de Pernambuco, nº 13, p. 05. 
26 Secretaria de Cultura/Fundarpe - Pernambuco são outros 500, Fascículo nº 14, p.8 

 
Fonte: Jornal Diário da Noite, Ano 19, nº 44 de 25 de fevereiro de 1964. 
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ações voltadas para o sertão e sua gente. Já em 1959, consolidou o apoio das esquerdas, a 

ponto de o líder comunista Gregório Bezerra tê-lo saudado em memórias como cidadão 

democrata e nacionalista, depois de enaltecer a vitória do que considerou "o candidato do 

tostão" contra o “candidato dos milhões". Como prefeito, organizava o povo em campanhas 

que objetivavam o desenvolvimento das áreas de saúde e educação e o combate à proliferação 

de mocambos27.  

 Segundo a entrevistada Maria das Graças, o que se dizia nas campanhas eleitorais de 

Miguel Arraes - e tema da música de sua primeira campanha para Governador de Pernambuco 

– é que era a administração em defesa do Zé-Ninguém. A candidatura de Arraes assustava os 

setores reacionários do Estado que desconfiavam dessa nova política e apontavam o candidato 

ao governo como uma pessoa ligada aos comunistas, desconfiança que era fundamentada no 

fato de ter ele recebido apoio do PCB na eleição governamental e apoiar as reformas de 

esquerda defendidas pelo então presidente João Goulart, já em crise28. 

As Ligas Camponesas, lideradas por de Francisco Julião, empolgavam a Zona da Mata 

e repercutiam na política nacional, apontando para a luta dos pequenos proprietários 

excluídos, historicamente, do processo agroindustrial açucareiro da região.  

Foi com o apoio dessas camadas populares e impulsionados pelo entusiasmo geral que 

a nova situação demonstrava que Arraes seria levado ao Campo das Princesas, em 31 de 

janeiro de 1963, e assumiria, como governador, o estado de Pernambuco. Os tempos eram de 

agitação, sobretudo, por causa das reivindicações camponesas pela reforma agrária, enquanto, 

na cidade, a luta era pelas reformas de base. No campo, a luta ocorria por meio das Ligas 

Camponesas; na cidade, do desenvolvimento do sindicalismo.  

Nesse mesmo tempo, no dia 20 de novembro, na “cidade valente, brio da altiva 

nação”, 200 mil camponeses cantavam pelas ruas esta velha canção: 
 

Companheiros, irmãos de sofrimento, 
Nosso canto de dor sobe a terra 
É a semente fecunda que o vento 
Espalha pelo campo e pela serra 
 
Estribilho: 
A bandeira que adoramos 
Não pode ser manchada 
Com sangue de uma raça 
Presa ao cabo da enxada 

                                                 
27 Secretaria de Cultura/Fundarpe  - Pernambuco são outros 500, Fascículo nº 15, pg 02. 
28 Secretaria de Cultura/Fundarpe (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco) - Pernambuco 
são outros 500, Fascículo nº 15, p. 3. 
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Não queremos viver na escravidão 
Nem deixar o campo onde nascemos 
Pela terra, pela paz e pelo pão 
Companheiros, unidos, venceremos 
 
Estribilho: 
A bandeira... 
 
Hoje somos milhões de oprimidos 
Sob o peso terrível do cambão 
Lutando nós seremos redimidos: 
A REFORMA AGRÁRIA É A SALVAÇÃO. 
 
Estribilho: 
A bandeira... 
 
Nossas mãos têm calor de verdade 
Atestando o trabalho honrado e duro 
Nossas mãos procuram a liberdade 
E a glória do Brasil para o futuro 
 
Estribilho: 
A bandeira...29 
 
 

Verificamos, na letra do Hino do Camponês, feita por Francisco Julião (que apoiava o 

MCP), que a reforma agrária era a salvação e dela dependia o futuro do Brasil. Já a música 

foi feita por Geraldo Menucci, participante desse departamento do MCP. Havia uma relação e 

um envolvimento entre os intelectuais da sociedade e os camponeses, em que os primeiros 

eram seus aliados. Percebemos, então, o desejo de esses intelectuais ocuparem espaço 

político, o que foi importante, porque fortaleceu o MCP. 

Entre as medidas de governo de Miguel Arraes que beneficiaram os trabalhadores 

mais humildes, podemos destacar a concessão do benefício agrícola aos pequenos produtores 

do Agreste e do Sertão, facilitando os recursos financeiros para o financiamento de suas 

produções. Porém foi considerada ‘lenta’ essa comunicação pelos setores esquerdistas que o 

apoiavam, de modo que até as Ligas Camponesas passaram a cobrar ao governador uma 

reforma agrária. Ele era conhecido como um reformista e homem de esquerda e, por isso, era 

visto com desconfiança pelos que eram ligados à Escola Superior de Guerra. Como 

conseqüência, sofria uma grande vigilância militar e civil30. 

                                                 
29 Hino do Camponês. Texto: Francisco Julião. Música: Geraldo Menucci (documento original cedido pelo autor 
em ocasião da entrevista). Recife, set 1960. 
30 Disponível em: www.pensamentoeconomico.ecn.br/economistas/celso_furtado.html. 
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Na época, instalou-se em Recife uma seção da Aliança para o Progresso, visando a 

desenvolver programas que angariassem simpatias dos americanos e difundissem sua 

propaganda, mantendo um dinâmico e numeroso corpo de informantes. 

O número de americanos era elevado, chegou a haver, em Recife, em 1963, cerca de 

14 cônsules e vice-cônsules (CAVALCANTI, 1978). Como se não bastasse, Arraes passou a 

ter contra si uma grande parte dos empresários - sobretudo usineiros e senhores de engenho - 

da classe patronal que temiam reformas de base, assim como setores mais conservadores da 

Igreja Católica.  

Miguel Arraes tinha maior sustentação política entre os sociais democratas, os 

trabalhistas, os católicos progressistas, os socialistas, os comunistas, o mundo estudantil, as 

ligas camponesas, setores da classe média progressista e setores do PSD que o apoiaram na 

eleição de 1962. Também conseguira apoio, no interior, de coronéis ligados ao velho PSD, de 

que ele participara, e contou com a ajuda de alguns párocos do interior (ANDRADE, 1989).  

Apesar de todas essas dificuldades, Arraes procurou enfrentar problemas cruciais. Ao 

fazer aplicar o Estatuto do Trabalhador Rural, forçou o pagamento do salário mínimo, o que 

elevou consideravelmente a renda do assalariado canavieiro; mas, ao mesmo tempo, pleiteou 

um preço justo para a cana e para o açúcar. O pagamento do salário mínimo teve uma forte 

repercussão na economia interiorana, pois o trabalhador rural passou a consumir mais 

produtos, conseqüentemente aumentou o movimento comercial das cidades e fortaleceu a 

economia dos médios e pequenos comerciantes (CALLADO, 1964). 

 Para que as reivindicações trabalhistas pudessem ser efetivadas, Arraes olhou com 

simpatia a organização dos trabalhadores rurais em sindicatos, como já ocorria com os 

urbanos, o que garantiria a sua existência no meio rural. Além disso, ele tratou de manter os 

serviços de extensão e melhoramento das rodovias, a fim de dinamizar a circulação das 

riquezas, e desenvolveu um sistema popular de atendimento no setor sanitário, organizado por 

médicos que tinham visão humanista do problema; deu continuidade ao setor de educação, 

tanto na área de alfabetização como na de cultura popular, trabalho que já vinha 

desenvolvendo com o MCP, quando prefeito de Recife.  A sua concepção de desenvolvimento 

não era copiada dos modelos elaborados nos países desenvolvidos e transpostos para o Brasil, 

mas elaborada de acordo com as próprias necessidades (BARRETO; FERREIRA, 2004), 

apesar do modelo desenvolvimentista que estava em voga no país e às próprias incoerências 
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existentes tanto na área econômica quanto no setor cultural e social, em relação às 

desigualdades sociais, como bem lembra Ferreira Gullar: 

 

Mas se tais discussões jamais tinham conseguido empolgar as novas 
gerações de professores, escritores e artistas, é que outros fatores da 
realidade cultural e política contribuíam para abafar a repercussão dessas 
idéias e dificultavam a identificação delas com o problema do intelectual e 
com os problemas coletivos. Foi, portanto, o próprio processo desenvolvido 
na infra-estrutura da sociedade que, agravando as contradições, abalou os 
conceitos vigentes e trouxe à luz do dia o que era conhecido apenas dos 
analistas especializados. A inatualidade do sistema econômico, das 
estruturas sociais, com respeito às necessidades do povo e do país, revelou-
se como a causa fundamental das crises que se manifestavam em todos os 
setores da vida brasileira, do campo à cidade, do ensino à saúde, da dívida 
externa ao custo de vida da produção agrícola ao desenvolvimento cultural. 
(FERREIRA GULLAR In: FÁVERO, 1983, p. 50 e 51). 
 
 

 O cenário político local, aliado ao nacional, criou condições positivas, embora 

contraditórias, para a germinação e o desenvolvimento do projeto do MCP, conforme afirma 

Silke Weber: 

A concordância quanto à necessidade de lutar contra a pobreza e a miséria 
reinante – que evidentemente tinha como pano de fundo o projeto 
desenvolvimentista patrocinado pelo governo Juscelino Kubitschek e a 
campanha pelas Reformas de Base favorecida por João Goulart – atuou 
como elemento aglutinador das forças sociais mais díspares, colocando, em 
uma mesma frente, ora usineiros e membros da oligarquia rural, ora 
trabalhadores do campo, cuja preocupação principal era estabelecer os 
caminhos necessários para superar as condições citadas. Nessa discussão, 
alternativas de organização social foram propostas, definidos candidatos que 
deveriam implementá-las e demarcados, se bem que de maneira não muito 
clara, os papéis que se esperava ver desempenhados pelos diversos grupos 
sociais (WEBER, 1984, p. 233). 
 
 

Era um momento de grandes contradições; o mundo e o Brasil estavam vivendo em 

ebulição e transformações sociais estavam ocorrendo, apesar de sabermos que o clima do 

governo federal era populista, ou seja, ele ‘dava com uma mão e recebia de volta com a 

outra’. A Prefeitura do Recife estava nas mãos de políticos progressistas. Esse era o cenário 

socio político da época. Assim o contexto desenvolvimentista da ocasião tornou os 

intelectuais força propulsora para o surgimento de movimentos sociais que objetivavam 

minimizar as condições de miséria e pobreza existentes na sociedade brasileira, especialmente 

no Nordeste. É nessas condições que surge o MCP, no qual os segmentos médios da 

sociedade tiveram oportunidade de participar das decisões políticas da sociedade.    
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 Aida Bezerra (1987), nesse panorama de transformação decorrente dos movimentos 

populares, esclarece e aprofunda os motivos do fortalecimento da atuação da classe popular 

no cenário político nacional a época. 

  
Mas o que nos interessa aqui não é analisar a evolução e o comportamento 
do movimento popular enquanto tal, nem tampouco das camadas 
hegemônicas da sociedade, mas buscar os fatores que mobilizaram o 
engajamento de setores das camadas médias no movimento popular, no 
curto período de 1959/64. 
Importa, todavia, deixar claro 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 dos quadros 
das citadas instituições em torno da força potencial das camadas populares. 
Sem querer com isso negar o estímulo que significou e o peso que teve, para 
o movimento popular, a presença atuante desses diversos grupos. 
Parece-nos que a história da educação popular dessa época está muito mais 
ligada às tentativas de afirmação política das camadas médias da sociedade 
do que à luta pela conquista de um espaço político maior pelos setores 
populares. (BEZERRA, 1987, p. 21-22). 
 
 

Já existiam – convém lembrar –, há alguns anos, os debates sobre a cultura brasileira 

nas universidades, nos meios literários e artísticos, porém sem a participação popular. 

Entretanto, nos anos cinqüenta e sessenta foram férteis os acontecimentos na área da cultura, 

da educação e da política. As idéias populistas plantadas no governo Vargas contribuíram 

para dar origem a uma certa agitação operária. O Partido Trabalhista tornou-se forte, 

formando bancadas expressivas em nível federal e estadual. A área produtora de cana-de-

açúcar se expandia por porções marginais à região da mata, provocando a expulsão de 

produtores rendeiros e parceiros de seus “sítios”, as quais reagiram, dando origem à formação 

das Ligas Camponesas, presididas' por Zezé da Galiléia e lideradas por Francisco Julião 

(ANDRADE, 1986).  

O deputado Carlos Luís de Andrade conseguiu, na Assembléia Legislativa, a 

desapropriação de terras para localização de camponeses. O chamado movimento camponês 

se expandira preparando o ambiente para novas reivindicações em defesa de seus direitos e 

em prol de implantação de uma organização no campo, animada, em alguns municípios, pelos 

comunistas (Palmares) e, em outros, pela Igreja Católica (Jaboatão e Cabo) (Pernambuco 

Imortal, n° 12, p. 14). 

Em julho de 1963, ao receber o Presidente da República com um grande comício, em 

Recife, pelas reformas de base, Miguel Arraes afirmou: 
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Esse mar da gente, que em sua imensa maioria é feito de camponeses e 
operários vindos de diferentes áreas nordestinas, não chegou até aqui trazido 
pela curiosidade gratuita. 
É que nesta terra, de vida dura e gente maltratada, muita coisa mudou e algo 
de novo está acontecendo (GERMANO COELHO, 2003, P. 17). 
 
 

Percebemos, na fala do governador, o clima de agitação e de mudanças a serviço dos 

trabalhadores que Pernambuco estava vivendo, além da participação massiva dos 

pernambucanos. João Goulart sempre que possível estava presente em Recife. 

Enquanto isso, a União Nacional dos Estudantes - fundada em 13 de agosto de 1937, 

após a vinda em Recife do acadêmico de Medicina Eraldo Lemos, que aqui criou a União 

Estadual de Estudantes com apoio de alguns diretórios acadêmicos, à frente os da Faculdade 

de Direito e da Escola de Engenharia cujo presidente foi o estudante Odilon Ribeiro Coutinho 

- viu seus membros separarem-se em três grupos: os liberais democratas, os sociais 

democratas e os socialistas. Entre os seus organizadores, estavam Gilberto Freyre, Pinto 

Ferreira, Glauco Pinheiro, Antônio Baltar, este um dos fundadores do MCP, e muitos outros. 

A presença dos estudantes, juntamente com os setores médios da sociedade, era constante, o 

que reforçava a intelectualidade no poder, conforme falas de entrevistados e reportagens da 

época (Pernambuco Imortal, n° 13, p. 03).  

Outro fato importante é que, ao ser dada a anistia aos presos políticos no final dessa 

década, houve um problema: Gregório Bezerra, enviado por Prestes para organizar o Partido 

Comunista em Pernambuco, afirmou, em reunião com grupos socialistas e em conversas 

individuais, que os comunistas deveriam ir para o Partido Comunista e os socialistas e sociais 

democratas ficariam na União. Dividido o grupo, os não-comunistas formaram, dentro da 

União Democrática Nacional (UDN), a Esquerda Democrática, que, posteriormente, se 

transformaria no Partido Socialista Brasileiro (PSB). Além dos partidos políticos, a Liga 

Católica tinha grande influência em épocas eleitorais. Todavia, a grande massa de 

trabalhadores das indústrias e as camadas mais pobres da classe média se reuniam em torno de 

duas siglas – o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, formado pelos saudosos de Vargas, e o 

PCB, Partido Comunista do Brasil, que acompanhava a pregação de Luís Carlos Prestes e sua 

mulher Olga Benário Prestes. Recuamos um pouco no tempo, para haver uma melhor 

compreensão dos acontecimentos políticos, contando esses fatos que consideramos 

significativos. O Partido Social Democrata (PSD), com os currais eleitorais do sertão, fez a 

maioria dos deputados, seguido da UDN e, para surpresa geral, o PCB conseguiu eleger três 
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deputados federais, com votação muito expressiva no grande Recife, sobretudo em Jaboatão, 

que era apelidada de Moscouzinho (Idem). 

O PSD cansara o povo com a sua política conservadora e rural e a pouca preocupação 

com a industrialização e o planejamento, apesar de ter trazido a Pernambuco o Padre Lebret31, 

dirigente do grupo francês Economia e Humanismo. Esse economista e sacerdote, assessorado 

por Antônio Bezerra Baltar e Souza Barros, fez o diagnóstico e apresentou sugestões para 

uma política desenvolvimentista para o Estado. Contudo, o governo estadual não teve maior 

preocupação com o problema ou não teve condições de seguir o que foi sugerido pelo Padre 

Lebret , isso na década de 50. (Pernambuco Imortal, n° 13, p. 03, s/ano). 

Observamos que o decênio 1954-64 foi um período turbulento para a política brasileira 

como um todo, como também para Pernambuco. Houve uma grande radicalização nas 

eleições majoritárias, quer federais, quer estaduais ou municipais. As eleições de Pelópidas 

para a Prefeitura do Recife e a de Arraes para governador de Pernambuco também 

apresentaram um alto nível de radicalização, com debates, trocas de acusações pela imprensa, 

manifestações estudantis, greves operárias e de serviços, entre outros aspectos. (GUSMÃO 

FILHO, 2005). Por isso, podemos afirmar que, desde essa época, a organização política que 

estava acontecendo era não só em âmbito nacional mas também estadual e municipal, com o 

apoio de segmentos da Igreja, de estudantes universitários, professores e intelectuais. Havia 

uma emergência na resolução dos problemas sociais com a presença dos setores médios da 

sociedade, afim de ocupar espaços na universidade, no campo do saber. 

As elites no Brasil e no Nordeste, em particular, considerado como região explosiva, 

temiam que ocorresse aqui uma revolução socialista. Tendo o então governador do Rio 

Grande do Norte, Aluísio Alves, ido aos Estados Unidos às vésperas das eleições de 1962, 

para visitar o Presidente Kennedy, foi surpreendido com uma pergunta do presidente 

americano, que queria saber se Arraes ganharia as eleições em Pernambuco (Idem). O temor 

de uma revolução comunista - que alguns acreditavam ser possível e muitos procuravam 

difundir para tirar proveito com uma mudança de controle do espaço político - levou à 

conspiração que se estendeu por todo o país (GUSMÃO FILHO, 2005).  

Assim como Miguel Arraes, Pelópidas Silveira também contribuiu bastante para a 

consolidação do MCP. Ambos tornaram-se figuras de renome na política de Recife. Nesse 

período (1960-1964), Pelópidas Silveira elegeu-se prefeito duas vezes e vice-governador na 

                                                 
31 Lebret  deu grande contribuição para a construção do pensamento freireano, no qual a preocupação maior está 
no ser mais do sujeito em detrimento do ter mais e apoiou o MCP (LEBRET, 1958). 
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chapa encabeçada por Cid Sampaio em 1958; Miguel Arraes, uma vez prefeito e outra, 

governador (Idem).  

A eleição de Pelópidas Silveira, em 1955 para prefeito, se deu num contexto de 

esperanças. Ele era do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Sua campanha contou com a 

participação de sindicatos, associações de bairros - aliança política com presença significativa 

das forças da esquerda e com compromissos de buscar soluções para as questões sociais que 

afetavam a maior parte da população da cidade. Pelópidas não fugiu das diretrizes 

modernizadoras, mas se mostrou diferente dos governos municipais anteriores. Não 

concentrava suas ações nos bairros centrais, mas nas periferias, buscando dialogar e incentivar 

a prática da cidadania. A sua maneira de planejar e administrar era influenciada pelas idéias 

de Antônio Baltar e Lebret, ambos do MCP, as quais não se limitavam ao debate técnico, ia à 

prática. Era uma tentativa de sair do populismo para concretizar uma prática política 

democrática e popular. 

A organização da administração municipal foi modificada. Foram feitos concursos 

públicos, reestruturação de cargos e salários, mudanças no sistema de arrecadação dos 

tributos, disciplinamento no uso do solo e programa de atendimento às populações carentes. 

Isso atingiu a alimentação, a educação, a cultura e a habitação. Tudo isso revelava uma forte 

intervenção do poder público na vida da cidade; ao mesmo tempo ampliava-se a participação 

popular, com crescimento das associações de bairro e de moradores. Havia condições 

políticas para que se democratizassem as relações de poder, para que se pensassem, a um só 

tempo, a modernização e a modernidade política. (GUSMÃO FILHO, 2005). 

 A inauguração do parque Sítio Trindade32, em 1958, atendeu a outras necessidades, 

como também a construção de praças, parques infantis, plantio de árvores em vias públicas, 

instalações de iluminação elétrica contribuíam para tornar a cidade mais moderna dentro de 

uma perspectiva estética e ampliar as áreas de convivência social. Modificou-se a política em 

relação à habitação popular e ao transporte coletivo.  

A experiência administrativa de Pelópidas se construía na busca de uma coerência 

entre as propostas do candidato com a realização de obras e intervenções que amenizassem os 

problemas de desigualdade social existentes, sem perder a legitimidade e a parceria com as 

organizações populares. 

 Pelópidas teve como sucessor Miguel Arraes de Alencar, também representante da 

Frente do Recife, compromissado em prosseguir com uma gestão administrativa em que se 

                                                 
32 Foi Pelópidas quem desapropriou o terreno para ser a sede do MCP, localizado na Estrada do Arraial, Casa 
Amarela, (Decreto n°423 de 29/12/1952).   
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priorizasse um projeto de governo popular. Arraes procurou dar seqüência ao que vinha sendo 

feito, atacando os problemas considerados básicos (BARRETO; FERREIRA, 2004). 

  Esse período foi muito propenso às inovações nas áreas das artes, da música, do teatro, 

da educação. O povo estava sedento por mudanças que deveriam surgir daquilo que já existia, 

que estava sendo feito. Esse aspecto pode ser observado na entrevista de Abelardo da Hora, 

quando fala do trabalho cultural que vinha desenvolvendo, uma espécie de Universidade 

Popular de Arte. Ele lembra que dirigiu as Artes Plásticas e levou o Atelier Coletivo33 para o 

MCP. Inicialmente, a música foi dirigida por Geraldo Menucci e o teatro, por Luiz Mendonça. 

O Prefeito Miguel Arraes, ao tomar conhecimento do projeto que já vinha sendo 

desenvolvido pelo pessoal com artes plásticas, música e teatro, solicitou que o referido projeto 

fosse encaminhado para a Prefeitura, que daria apoio, pois, até então, as atividades do MCP 

eram realizadas sem nenhuma ajuda, tudo era feito à base de cotas com as quais eram pagos 

materiais, aluguéis e despesas em geral. A partir desse momento, o projeto foi enviado e o 

MCP passou a fazer parte da Prefeitura numa reunião convocada pela assessora de Miguel 

Arraes, Maria de Jesus34 e realizada no gabinete do Prefeito. Abelardo da Hora leu toda a 

estrutura do projeto que vinha sendo desenvolvido. Compreendemos pelas falas da maioria 

dos entrevistados e, em especial, nas de Abelardo da Hora, Geraldo Menucci e Maria de Jesus 

Costa que já existiam atividades funcionando e que foram continuadas no MCP, pois cada 

grupo já desempenhava essas atividades nos seus devidos setores. 

Em entrevista, Germano Coelho (2003) relaciona aquele trabalho que ele estava 

dirigindo com o Movimento que tinha visto em Paris, quando bolsista. Germano Coelho 

salienta: “Se você queria desenhar ou pintar, ia pra artes plásticas. Se você queria cantar ou 

tocar um instrumento, ia pra música. Se você queria representar, ia pra teatro. E este 

movimento lá era chamado de Movimento Povo e Cultura”. De imediato, Arraes falou que o 

movimento que sua gestão estava apoiando iria se chamar Movimento de Cultura Popular. 

Daí, surgiu o primeiro Centro de Artes Plásticas e Artesanato, em Santo Amaro, tendo como 

seu diretor Abelardo da Hora. 

                                                 
33 Participaram do Atelier Coletivo como membros fundadores: Gilvan Samico, Wilton de Souza, Wellington 
Virgolino, Ionaldo Sampaio, Ivan Carneiro, Marius Lauritzen e José Cláudio (Iniciaram desde o Liceu de Artes e 
Ofícios). Maria de Jesus (Estudante de arquitetura, fundadora do MCP e assessora de Miguel Arraes nessa 
gestão), que era da S.A.M.R., e fazia o intercâmbio com os arquitetos Delfim Amorim, Lúcio Estelita, Waldeci 
Pinto, Marcos Domingues, José Fernandes e outros. Depois entraram Celina Lima Verde, Rosa Pessoa, Bernardo 
Dimenstein, onde ambos participaram, do Ateliê Coletivo e do MCP, os irmãos Genilson e Cremilson Soares, 
Guita Charifker, Leda Bancovski, Antônio Heráclito Campelo Neto e Anchiles. (JOSÉ CLAUDIO, 1980). 
34 Em entrevista, Maria de Jesus, também do Atelier Coletivo e aluna de Abelardo, diz: “Quando Arraes soube 
do fundamento, do novo método que já era plantado na Sociedade de Arte Moderna, é que deu chance para a 
criação do MCP, era praticamente quase o intuito da SAMR”. 
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Segundo José Cláudio35, no início, quando entrou no MCP, “pensava que, na pintura, 

devia deixar fazer o que quisessem, sem nenhum engajamento com o social”. Porém o 

encaminhamento dado por Abelardo da Hora era “A arte dirigida para o social”. Naquele 

tempo, os artistas plásticos que estavam engajados no movimento achavam que a arte podia 

colaborar para o engrandecimento do povo brasileiro. “... Isso ficou em mim. Talvez, outros 

achem que seja até atraso (...) Minha participação foi através de quadros. (...) meu negócio lá 

era ensinar pintura. No Atelier Coletivo... cada um precisava aprender com o outro”. Notamos 

que o próprio entrevistado demonstrar uma certa ingenuidade em sua fala. 

Para Liberato Costa Júnior36, a linha mestra e o sentido do MCP estavam ligados à 

necessidade de levar escolas às comunidades carentes da periferia, para reduzir o número de 

analfabetos e, também, estimular na população um sentimento de humanismo, “dos direitos 

que eles podiam ter, das reivindicações que eles podiam fazer junto ao governador do 

município e do Estado. O espírito principal era erradicar o analfabetismo”. 

Recife estava crescendo para a periferia, e as escolas do governo eram situadas nos 

bairros centrais. Havia a necessidade de novas escolas para atender às populações das regiões 

mais afastadas dos centros urbanos. Nesse sentido, dentre os membros do MCP, a figura de 

Anita Paes Barreto foi de suma importância na educação de crianças, segundo a fala de 

Abelardo da Hora: “... a brilhante professora Anita Paes Barreto era, na época, a pessoa mais 

importante ligada à educação e interessada na cultura recifense”. 

Para atender a essa população mais carente, a Prefeitura do Recife conseguiu, através 

do MCP, a participação de setores políticos, das igrejas católicas e evangélicas e das 

comunidades populares. A esse respeito, em entrevista, João José da Silva, mais conhecido 

como João do Cigarro, ex-aluno do MCP, complementa: 

 

Era um movimento com participação de setores políticos entre as igrejas 
católicas e evangélicas e as comunidades populares. Funcionando tanto em 
Igrejas como em salas de residências doadas pelas comunidades, até 
debaixo de pé de árvores se aprendia a ler. Era um avanço na cultura 
popular no meio das comunidades. (JOÃO DO CIGARRO, 2006). 
 
 

Ainda como participação comunitária universitária, no período de 16 a 21 de maio de 

1960, houve a Semana Universitária de Cultura Popular, que visava a maior divulgação do 

                                                 
35 José Cláudio - entrevista realizada em 2006. Aluno de Abelardo da Hora do Atelier Coletivo, convidado para o 
MCP por Abelardo da Hora, também fundador. 
36 Liberato Costa Júnior: “Eu fui componente das atividades de apoiamento. A idéia prevaleceu no governo 
Miguel Arraes, no município do Recife, foi o auge”. Entrevista realizada em 2006.   
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Movimento de Cultura Popular no meio universitário, realizada no salão nobre da Faculdade 

de Filosofia de Pernambuco (BARRETO; FERREIRA, 2004). A Faculdade de Filosofia de 

Pernambuco (FAFIPE), a Faculdade de Filosofia de Recife (FAFIRE), a Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP), a Escola de Serviço Social e a Escola de Engenharia de 

Pernambuco patrocinaram tal evento, que recebeu também o apoio dos diretórios acadêmicos 

e demais universitários e da Prefeitura Municipal do Recife. O seu encerramento aconteceu no 

Sítio da Trindade quando foi instalado, oficialmente, o Movimento de Cultura Popular. 

Na programação o referido evento, constavam temas relevantes e significativos sobre 

cultura e educação popular. Germano Coelho tratou do tema “Significação da Cultura 

Popular, estrutura e objetivos do Movimento de Cultura Popular”. Paulo Freire abordou “A 

cultura popular e a atividade brasileira”. Anita Paes Barreto ficou com o tema “A educação de 

base e a cultura popular”. O professor Antônio Baltar explanou sobre a “Cultura popular e 

desenvolvimento”. “A universidade e a cultura popular” ficou ao encargo do professor Nilo 

Pereira, diretor da FAFIRE. 

 Vale salientar que os diretórios acadêmicos apoiavam e acreditavam no MCP, de 

forma a despertar interesse na maioria dos universitários. Podemos perceber isso na fala do 

universitário e presidente do DA de Direito da Universidade do Recife, Luiz Rangel Moreira, 

quando, em entrevista ao Jornal do Commercio, afirmou que os universitários pernambucanos 

entendiam as finalidades do Movimento de Cultura Popular: 

 

Acreditando este Diretório Acadêmico que os dirigentes do Movimento de 
Cultura Popular, ligado à Prefeitura do Recife, estão realmente imbuídos de 
elevado espírito público, equidistante de pensamentos outros, que não sejam 
alfabetizar e instruir aqueles que disso necessitam e se encontram por falta 
de conhecimentos como marginais ou quase marginais dos grupos sociais a 
que pertencem, apela para que os alunos desta Faculdade colaborem com o 
referido Movimento e compareçam à Assembléia Universitária, a se realizar 
no próximo dia 26, às 15 horas na Faculdade de Filosofia do Recife. 
(JORNAL DO COMMERCIO, 13/05/1960, p. 13). 
 
 

Luiz Rangel acreditava que o MCP era o único movimento no Recife compatível com 

a dignidade humana, por isso uma obra de assistência social que merecia a ajuda de todos os 

pernambucanos, pois o MCP procurava, “dentro dos processos democráticos e de humanismo, 

transferir das trevas da ignorância para a claridade da instrução e do saber o homem 

recifense". Acreditamos que essa leitura feita foi devido ao índice de analfabetismo em 

Pernambuco: mais de 50%. O Movimento, então, era visto pelos intelectuais e pelo povo 

como aquele que elucidaria o conhecimento, inspirando confiança na razão e nas ciências 
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como motoras do progresso e do desenvolvimento, melhorando, assim, o nível de 

alfabetização das pessoas. Por isso, muitos universitários lhe apresentavam solidariedade e 

lutaram por direito e justiça sociais. 

De acordo com Abelardo da Hora, o avanço do Movimento de Cultura Popular e o 

aprimoramento da convivência democrática repercutiram nos meios religiosos. Daí, foi 

possível, naquela época, trabalharem juntos católicos, protestantes, xangozeiros e pessoas sem 

religião com políticos que eram petebistas, comunistas ou de outros partidos, unidos em prol 

da educação e da cultura. (ABELARDO DA HORA, 1986). 

Acredita Juracy Andrade (2006) que a “cultura popular era o motor para dar partida à 

mudança” e que esta só foi possível devido às idéias do Prefeito Miguel Arraes de juntar em 

um projeto, bem pluralista, cristãos engajados numa política popular, esquerdistas de várias 

tendências e jovens ansiosos por fazer algo no sentido de mudar o país.  

Nesse sentido, a fala de Guilherme Robalinho37 ilustra o movimento vivido no MCP: 

“o processo começava a mudar e começou a mudar, inclusive na Reitoria, que pouca gente 

salienta, com a entrada de João Alfredo38”. Como reitor, ele abriu espaço para movimento de 

alfabetização dentro da universidade, juntamente com Paulo Freire, Juracy Andrade e 

Germano Coelho, que “era um líder fantástico no meio dos estudantes. Como professor, ele 

empolgava a estudantada de Direito39”, da Universidade do Recife.  

Em relação à questão da saúde no MCP, Guilherme Robalinho julga que os méritos 

pertenceram ao governo de Miguel Arraes: “Eu não tenho dúvidas que o MCP veio ajudar 

nisso, numa hora em que a gente tinha um conflito no Brasil muito grande”. Ainda com 

relação à saúde, em entrevista, Guilherme Robalinho reitera: 

 

Nós pensávamos que íamos ter espaço no governo Arraes, que a gente ia 
ganhar a Secretaria de Saúde. Esse era um grupo que lutava para dirigir essa 
secretaria. Entretanto, o governador a queria na mão de Vital ou de Miguel 
Newton Arraes de Alencar40 ou Dra. Naíde Teodósio. E na hora da 
composição política, a Secretaria da Saúde foi entregue ao PSD. Foi 

                                                 
37 Guilherme Robalinho: “Eu me formei em 8 de dezembro de 63. Era estudante universitário e participava não 
só como estudante, como também da política universitária. Eu cheguei a ser, no ano 60, presidente da UEP, 
União de Estudantes de Pernambuco” (2006). 
38 João Alfredo, amigo de Paulo Freire, era um médico que tinha perdido um concurso na Faculdade de 
Medicina, mas tinha se dedicado à vida universitária como professor da Escola de Belas Artes. Ensinava 
Anatomia Humana. No jogo da política da Universidade, ele chegou a ser Reitor. 
39 Guilherme Robalinho disse “eu não posso esquecer a reunião na casa de Germano em Recife juntamente com 
Norma Coelho (esposa de Germano Coelho), que faleceu precocemente. Ela era o braço direito dele. Germano 
foi muito forte, mas ela era uma pessoa maravilhosa, quer dizer, os dois juntos constituíram os grandes 
idealizadores”. 
40 Miguel Newton Arraes de Alencar (primo de Miguel Arraes) substituiu Germano Coelho no período do golpe 
militar. Ele era o Presidente do MCP. 
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entregue a João Ferreira Filho. Era um homem íntegro. A gente veio 
identificá-lo como íntegro depois, mas ele era tido como um pessedista 
conservador e, na verdade, ele era um conservador em ver a saúde. Ele tinha 
um hospital no interior, em Timbaúba. Não é que ele não quisesse a 
mudança. Depois, a gente viu que ele era um homem muito correto. Foi 
presidente da Assembléia. Um homem que a gente vê que resistiu com 
dignidade em 64, nunca atrapalhou ninguém, nunca se passou para o outro 
lado, foi MDB, mas não era o homem das mudanças. Não era o perfil dele. 
Mas, na hora da composição política, entregou-se a Secretaria de Saúde a 
Ferreira Lima e nós não aceitamos. Nós achávamos que todos os nossos 
ideais tinham ido de água abaixo. 

Nas reuniões da saúde, existiam figuras importantes, como o Professor Salomão 

Kelner, a professora Miriam Kelner e, principalmente, Noel Nutels41. Este, judeu e russo de 

origem, criado em Alagoas, transformou-se em nordestino e juntou-se ao MCP na defesa dos 

índios que o Vilas Boas estava descobrindo no Xingu. De acordo com Noel Nutels, “se a 

gente queria a luta política, nós tínhamos que entender que Miguel Arraes precisava ter força 

na Assembléia. Ele tinha que fazer aliança. E nós lutamos muito e foi conseguido”. Ainda 

segundo Robalinho: 

 

Nós montamos as chamadas equipes itinerantes de saúde que começava 
aqui, médicos e estudantes, a irmos dentro de carros aos lugares mais 
longínquos. Águas Belas era o fim do mundo e era isolado. Levando lá: 
fazer diagnóstico de tuberculose, de doenças sexualmente transmissíveis e 
isso numa ação paralela. Não era dentro da Secretaria de Saúde que 
manteve o modelo tradicional, mas criando as chamadas equipes itinerantes 
de saúde. Isso foi uma válvula de escape no primeiro governo Arraes. 
(GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
 
 

Havia na saúde, portanto, certa divergência administrativa. Apesar disso, foi possível 

conviver e progredir na mesma direção sem atrapalhar o bom andamento do trabalho. Entre as 

equipes da saúde, podemos salientar o Grupo de Visgueiro42, um dos primeiros grupos da 

saúde que levava assistência sanitária e profilaxia não só aos alunos do MCP como também 

aos demais membros da comunidade circunvizinha. 

Na habitação, a Dra. Naíde Teodósio e Bianor Teodósio, seu marido, foram os 

responsáveis pelo Serviço Social Contra o Mocambo, que ficava a cargo da Fundação da 

Promoção Social (que surgiu paralelamente ao MCP). Alguns membros faziam oposição ao 

movimento. Em relação a essa questão, Silke Weber, em entrevista, lembra: 

                                                 
41 Noel Nutels, chamado índio cor de rosa, ele, que era comunista, formado em Medicina aqui em Recife, muito 
amigo dos Suassunas e de Capiba, fundou a Jazz Band Acadêmica e depois foi para o Rio de Janeiro.  
42 Uma foto do Grupo do Visgueiro motivou exposição do representante do setor de saúde, explicando a ação 
realizadora em torno dos Grupos Escolares, e iniciando o serviço medico em varias escolas (U.H. 02/09/60 p.02). 
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A gente falava em transformação social, que, no fundo, era o quê? Fazer 
uma sociedade socialista, e eles falavam em fazer uma sociedade 
desenvolvimentista. Então era outra coisa... O momento era aquele, o 
momento permitia, mas depois eu acho que não tem muito sentido. Quer 
dizer, foi muito bom, inclusive, para todo mundo que participou. Muito rico 
pra todo mundo. O que se aprendeu? Eu acho que se aprendeu muito. 
(SILKE WEBER, 2006). 

 

Enfim, podemos dizer que a criação do MCP, no início da década de 60 do século XX, 

por um grupo de intelectuais que pensou junto com o povo e elaborou as idéias filosóficas a 

partir da arte, fundamentado nas raízes da cultura popular, trouxe mudanças significativas nas 

condições de vida da população pernambucana e transformações relevantes na cultura 

popular, visto que buscavam construir uma política cultural que possibilitasse, através da 

educação, melhor qualidade de vida. 

 

2.2  Organização do contexto educacional 

Como vimos anteriormente, o Nordeste estava tendo grande atuação política, 

econômica, social e cultural, destacando-se diante dos outros Estados brasileiros, 

principalmente, na área da educação voltada para os setores populares. Abordaremos, nesta 

seção, alguns movimentos dessa época e discutiremos também os aspectos políticos e sociais 

do MCP, objeto de estudo desta tese. 

Iniciaremos essa discussão a partir da campanha “De Pé no Chão Também se Aprende 

a Ler”, que, segundo Margarida Cortez (2005, p. 19), foi um movimento de educação popular, 

como tantos outros, iniciado em 23/02/1961 “cujo objetivo era promover a alfabetização não 

só das crianças em idade escolar, mas também de jovens e adultos, para o que contava com 

espaços cedidos pelas comunidades – igrejas, sedes de sindicatos e até mesmo, casas 

oferecidas de graça pelos seus proprietários”.  Na época, já contava com 2.974 alunos 

matriculados em muitas escolinhas criadas pelo prefeito da cidade de Natal, Djalma 

Maranhão, durante sua primeira gestão, que ocorreu entre 1956-1959. 

Assim como tivemos a campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, 

vivenciamos também o Movimento de Educação de Base com o apoio da Igreja Católica, 

conforme podemos constatar na fala de Vera Jaccoud, ex-coordenadora do MEB na década de 

1960: 
 
O Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi buscar na Colômbia a 
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experiência das escolas radiofônicas, sendo que o seu objetivo básico era 
educar, formar cidadãos conscientes e não apenas alfabetizar. Utilizando 
emissoras de rádio diocesanas, radio de pilha, lampião, quadro negro, papel 
e lápis, conseguiu chegar a comunidades rurais “distantes e esquecidas”, 
valendo enfatizar que, em Pernambuco, funcionou em quase todas as 
Paróquias [...] Apontando uma nova visão de educação popular, 
simbolizada pela palavra “conscientização”, o MEB foi buscar na 
pedagogia de Paulo Freire elementos para ampliar e consolidar a sua práxis 
(JACCOUD, 2000, p. 61-67). 

 

O essencial do MEB foi a qualidade de sua comunicação com o trabalhador rural. A 

palavra-chave era a construção de uma nova sociedade.  Em algumas áreas, lançou a semente 

do sindicalismo rural43. Vera Jaccoud (2000) comenta que esse movimento existia em quase 

todo mundo, sendo um movimento católico de esquerda que utilizava a pedagogia não-

diretivista. Como delegada da Juventude Estudantil Católica (JEC), ela conseguiu implantar a 

Ação Católica Especializada em vários lugares, principalmente no Rio de Janeiro e Nordeste. 

Para esclarecer melhor sobre a Ação Católica, está, é uma experiência relevante da Igreja 

Católica no plano social, em escala internacional.  Dela se forma a chamada Ação Católica 

Especializada (JAC, JEC, JIC, JOC, JUC). Vera Jaccoud afirma: 

 
Os fundamentos políticos e filosóficos e as fontes de apoio dentro e fora da 
Igreja Católica reconstituem a nova visão de educação popular que surge no 
MEB - simbolizada pela palavra “conscientização” gerada a partir das 
discussões sobre a ação comunitária do movimento, sendo depois ampliada e 
consolidada pela pedagogia de Paulo Freire. Comenta sobre a questão da 
falta de documentação do período e faz um diagnostico da mudança a que o 
MEB foi obrigado a submeter-se para sobreviver ao cerco imposto pela 
ditadura militar (JACCOUD, 2000, p. 62). 
 
 

Além desses movimentos, que tiveram grande repercussão, Scocuglia (1997) 

acrescenta a Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR) no final de 1961; a 

Cruzada ABC, nos estados de Pernambuco e da Paraíba, respectivamente nos períodos 1962-

1965 e 1965-1970; e o Centro Popular de Cultura (CPC), criado pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE) em 1961. 

O primeiro Centro Popular de Cultura, ligado a UNE, surgiu no Rio de Janeiro, em 

1961, definindo estratégias para a construção de uma cultura “nacional, popular e 

democrática” de esquerda. Atraindo jovens intelectuais, os CPCs, organizados por todo o país, 

tratavam de desenvolver uma cultura engajada de atitude conscientizadora junto às classes 

                                                 
43 III Jornada Teológica Dom Helder Camara. 2000 anos de Cristianismo. 2000. (Recife, publicado pelo Grupo 
de Leigos Católicos Igreja Nova). 
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populares. Com isso, um novo tipo de artista, “revolucionário e conseqüente”, ganhava forma. 

Empolgados pela efervescência política, os CPCs defendiam a opção pela “arte 

revolucionária”, definida como instrumento a serviço da revolução social. (FERREIRA 

GULLAR In: FAVERO, 2001, p. 55). 

Outros organismos surgiram, na sua maioria pela ação das “UNE, volantes” que eram 

realizadas anualmente nas principais capitais e cidades, orientando e desenvolvendo 

atividades de educação e cultura, realizando espetáculos populares, formação de grupos 

teatrais, edição de folhetos: de acordo com a necessidade e possibilidade do meio em que 

atuavam (Idem). 

Movimento que não nasceu no Nordeste foi o Centro Popular de Cultura, cuja 

proposta era construir uma cultura “nacional, popular e democrática” de esquerda. Atraindo 

jovens intelectuais, os CPCs foram organizados por todo o país com o objetivo de 

desenvolver uma cultura engajada em prol de uma atitude conscientizadora junto às camadas 

populares. Assim, em contato direto com as massas, os CPCs encenaram peças em portas de 

fábricas, favelas e sindicatos, publicaram cadernos de poesia, vendidos a preços populares, e 

iniciaram a realização pioneira de filmes auto financiados. Promoveram cursos de teatro, 

cinema, artes visuais e filosofia. Empolgados pela efervescência política, os CPCs defendiam 

a opção pela “arte revolucionária”, definida como instrumento a serviço da revolução social e 

pregavam  um novo tipo de artista, “revolucionário e conseqüente” (BRANDÃO e DUARTE, 

1990, p. 61-62). 

Scocuglia (2001) ainda reforça que, com exceção do CPCs, as demais iniciativas de 

peso tiveram origem no Nordeste brasileiro, como a criação da Campanha de Educação 

Popular da Paraíba (CEPLAR). A JUC, com o apoio do governo estadual, realizou um 

trabalho social múltiplo, assistencial e político, que incluía desde noções de higiene e 

sanitarismo até a alfabetização de crianças e adultos em bairros pobres de João Pessoa. Daí 

surgiu, a CEPLAR, que recebeu auxílio do MCP e da SUDENE. 

A CEPLAR, fundada na Paraíba, no final de 1961, por iniciativa de estudantes 

universitários e de militantes da Juventude Universitária Católica (JUC), com apoio de setores 

de classe média no governo Pedro Gondim, teve como referência o MCP do Recife. Tendo 

por objetivo o que entendia como a “elevação cultural das massas populares”, investiu na 

alfabetização “em tempo rápido” e, nesse sentido, foi pioneira no emprego do método de 

Paulo Freire no Estado. Para Scocuglia (1997, p. 144-145), a CEPLAR “queria ser um MCP” 

e, no início de 1964, chegou a contabilizar cento e trinta e cinco “círculos de cultura”. 
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A Ação Básica Cristã (Cruzada ABC) teve suas origens em Recife, no Colégio Agnes 

Erskine, e logo se estendeu ao Estado (1962-1965). Contando com verbas substanciais da 

Aliança para o Progresso e dos ministérios do Planejamento e da Educação, apesar das 

avaliações negativas que recebera formalmente da SUDENE, ela desenvolveu ações em 

outros Estados do Nordeste, especialmente Bahia e Ceará, e chegou até o Sudeste (nos antigos 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara).  

A Cruzada ABC, com forte influência americana, por meio dos missionários 

protestantes e dos quadros da Aliança para o Progresso, além de proselitista em sua maneira 

de ser, contrapunha-se frontalmente ao sistema Paulo Freire, tido como expressão maior da 

metodologia de alfabetização do inicio dos anos 60. Com essas características, fez regredir a 

concepção de educação de adultos aos anos 1940 e 1950 (PRESTES, 2001). 

Apesar de todas as contradições existentes, o Nordeste era palco das discussões sobre 

esses movimentos sociais. Maria do Carmo Miranda (1975) destaca a realização do I 

Seminário Nacional de Reforma Universitária, promovido pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE), em maio de 1961, na Bahia, e o I Encontro Universitário do Centro Leste, 

em outubro de 1961, que, pela participação estudantil universitária, dá idéia do interesse com 

que o problema educacional era debatido não apenas pelos mestres, ou técnicos de 

educação44. 

          O Secretário de Educação e Cultura do Estado, Germano Coelho, aplicou em 

Pernambuco o Plano Trienal de Educação do Governo Federal.  Assim, nasceu a “Frente de 

Educação Popular”, aberta com as palavras de autoria de Pierre Teilhard de ChardIn: “Ser 

mais é se unir cada vez mais”.  Esse “Programa de Educação do Governo de Pernambuco para 

1963” exigia, explicitamente, a criação do Conselho Estadual de Educação. Eis fragmentos do 

texto introdutório na fala de Germano Coelho45. 

 
Vivemos em plena revolução, no campo da ciência, da educação e da 
cultura. O impacto tecnológico acelera, dia após dia, o ritmo das mudanças. 
E os sistemas, valores e instituições são, inapelavelmente, postos em 
perspectiva. 
Descobrimos, na segunda metade do século XX, educação e cultura como 
fatores de desenvolvimento econômico e social. Como investimentos 
produtivos. Como instrumentos de progresso técnico.  Como meios de 
qualificação e promoção social.  Como mecanismos de transformação de 

                                                 
44 MIRANDA, Maria do Carmo Tavares de. Educação no Brasil – esboço de estudo histórico. 1975. p. 81. Em 
1959, essa autora concorreu com Paulo Freire com sua tese para a cadeira de História e Filosofia da Educação. 
Ganhou Maria do Carmo. Daí, Paulo Freire falar, anos depois, que ele havia perdido a vaga, porém tinha ganho o 
mundo. 
45 Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CEE-PE). Educação Legislação e Cidadania. Recife: Editora 
UFPE, 2003, p. 19-20. 
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estrutura. De desalienação. De independência.  De preservação da própria 
soberania nacional. 
Cresceu, assim, a missão dos órgãos executivos de educação e cultura.   
Sobretudo, em áreas como o Nordeste do Brasil, degradadas pelo 
analfabetismo, ignorância, desemprego e carência de formação profissional. 
Órgãos ainda estagnados e burocratizados. Que, paradoxalmente, impedem 
ou dificultam o próprio desenvolvimento. (...) A reorganização 
administrativa de base, no entanto, não prorrogará a ação imediata.  
Atividade-meio não pode retardar a consecução dos objetivos fixados pelas 
atividades-fins, sob pena de comprometer a execução de todo o 
planejamento. (GERMANO COELHO, 2003). 

 

E nessa efervescência de fatos que surgiram a educação popular e a educação de 

adultos no Brasil. Segundo Vanilda Paiva (1973), elas partiram de pressupostos sócio-

políticos para explicar a história da educação nas camadas populares brasileiras em conexão 

com as motivações e conseqüências políticas dos programas educativos. O MCP enfatizou a 

educação popular no Brasil e, por isso, ele pode ser considerado um movimento social de 

ampliação e de fusão da educação o qual lutava por uma transformação estrutural da 

sociedade, ao mesmo tempo em que era um instrumento de mudança social, ainda que o 

movimento por si só não pudesse transformar a sociedade.  

No século XX, diversos modelos de educação vivenciados simultaneamente deram 

lugar a uma dialética complexa que levou a um enfraquecimento do ‘mito da educação’, que 

se revelou nos seus conteúdos mistificadores e autoritários. Entretanto, esse mito foi constante 

e poderoso e alimentou reflexões teóricas e soluções sobre a educação como estrutura e tarefa 

central da vida social, da ação histórica e política. 

Talvez a obrigatoriedade da educação tenha sido uma das características da escola 

contemporânea, que colocou o acesso ao ensino gratuito a serviço da nação e o revestiu com 

um papel emancipatório, delineando-o como um dos fatores da renovação social. Também a 

gratuidade colocou a educação a serviço de todos, tornando-a socialmente decisiva para 

operar um despertar das massas populares e uma verdadeira participação da vida econômica e 

política. 

Segundo Dewey, a escola não pode permanecer alheia a essa profunda transformação 

da sociedade, mas deve ligar-se intimamente ao ‘progresso social’, mudando radicalmente sua 

própria forma, visto que ela apresenta características não só no âmbito didático mas também 

no setor da organização administrativa. Para ele, a democracia deve atuar em todos os níveis, 

mas em particular, no nível da vida cotidiana (CAMBI, 1999). E, de acordo com Carlos 

Alberto Torres (2001), o movimento da Escola Nova contribuiu com a modernização da 

educação brasileira na gestão de Anísio Teixeira como ministro da educação e teve sua 
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importância reconhecida por Paulo Freire, que apresenta a educação popular como uma 

pedagogia para a transição social, tendo como objetivo central à conscientização. Assim, 

acreditamos que a tendência escolanovista influenciou bastante o Movimento de Cultura 

Popular em Pernambuco e em todo o Brasil, pois Dewey foi uma referência para o mundo 

nesse período, tanto em termos de inovações na forma de ensinar quanto nos métodos e 

técnicas de educação. 

Percebemos, de acordo com os nossos estudos, o quanto a educação cresceu no inicio 

dos anos 1960 e o quanto ela é jovem no nosso país, pois a partir da Revolução de 1930, 

resultaram importantes transformações no campo educacional, das quais se destacaram a 

criação, no mesmo ano, do Ministério da Educação e a elaboração do capitulo da Educação na 

Constituição de 1934. O primeiro Ministro da Educação, Francisco Campos, criou o Estatuto 

das Universidades Brasileiras, ato que ficou conhecido como a Reforma Campos, 1930. Nessa 

época, foi criada a Universidade de São Paulo (MARIA DO CARMO DE MIRANDA, 1975). 

Em 1948, o Ministro da Educação Clemente Mariani encaminhou o primeiro projeto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que só seria sancionado em 1961, 

depois de longa gestação em que predominaram os debates entre duas tendências: a dos 

defensores do ensino privado e a dos defensores do ensino público. A LDB de 1961 acabaria 

conciliando essas duas posições num texto ambíguo (Idem). 

No período de redemocratização da vida nacional (1946-1964), desenvolveram-se 

vários movimentos populares em defesa da educação que motivaram sucessivas campanhas, 

como: aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário, erradicação do analfabetismo, 

educação de surdos, reabilitação dos deficientes visuais, merenda escolar e material de ensino. 

Fazendo uma breve retrospectiva desse período na área da Educação, percebemos o 

quanto esta é recente em Pernambuco. Até 1960, o panorama educacional em Pernambuco e, 

particularmente, em Recife parece não ter sofrido modificações substanciais, embora seus 

problemas – baixa taxa de escolaridade, evasão e repetência escolar, falta de qualificação do 

professorado primário –, tratados sob os mais diversos ângulos, tenham sido objeto de 

freqüentes debates e publicações patrocinados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP), pela Secretaria de Educação do Estado ou mesmo pelo Ministério da Educação e 

Cultura. (SILKE WEBER, 1984). Só nessa época, foi criado o Conselho Estadual de 

Educação em 1963 (CEE), que surgiu em meio a um alto índice de analfabetismo e a uma 

preparação profissional deficitária do trabalhador nordestino, o que funcionava como entraves 

para o progresso e o desenvolvimento local e nacional. 



 85 

Tal cenário fomentava grande desejo de mudança e um encorajamento muito forte dos 

intelectuais que vivenciavam esse período. A maioria deles estava presente em quase tudo o 

que se referia à educação e à cultura e demonstrava grande preocupação com os mais 

carentes. Entre eles, encontramos na relação que compôs os “Conselheiros Pioneiros46” do 

CEE dez que participaram, direta ou indiretamente, do MCP47. 

Conforme expressão registrada nos arquivos da instituição, os 15 conselheiros 

pioneiros compunham uma verdadeira equipe. Eles tomaram posse em 29 de novembro de 

1963. Fizeram 24 sessões plenárias, aprovaram 10 pareceres, editaram sete resoluções e 

elaboraram o regimento interno da entidade. Renunciaram, coletivamente, a seus mandatos no 

dia 31 de março, data do golpe militar, do fechamento do Congresso Nacional, da deposição 

do Presidente da República, da prisão do governador do Estado, da ocupação da sede do MCP 

por dois tanques de guerra que conseguiram destruir, em poucas horas, o que foi construído 

em quatro anos. 

Nesse período, houve muitas parcerias, não só com a sociedade civil como também 

com os governos federal, estadual e municipal, que tinham os mesmos ideais, indistintamente 

de credo, classe social, filosofia ou posição político-partidária, já que visavam a atender às 

classes populares, conforme demonstram as falas dos entrevistados. Além disso, houve grande 

esforço do povo pernambucano em prol do desenvolvimento econômico e social e da 

emancipação progressiva, através da educação e da cultura. Apreendemos, além disso, que a 

filosofia da educação freireana (sobre o qual nos vamos deter no capitulo 4), esteve presente 

não só no MCP como também em quase todos os movimentos dessa época, que foi um 

momento muito propício para a conscientização do povo a partir do Nordeste. 

Maria da Gloria Gohn (2000, p.198) cita J. Lojkine, que “entendia os movimentos 

sociais como o lugar de decomposição da hegemonia dominante. O lugar de aparecimento de 

uma nova hegemonia”. Acreditamos, pois, que essa luta de classes está presente em todos os 

movimentos, assim como também estava no MCP. 

 

 

 

                                                 
46 Conselho Estadual de Educação de Pernambuco (CEE/PE). Educação Legislação e Cidadania. Recife: Editora 
UFPE, 2003, p.29. 
47 Os conselheiros pioneiros do CEE/PE foram: Abelardo Germano da Hora; Cristiano Coutinho Cordeiro; Dulce 
de Queiroz Campos Dantas; Francisco de Paula Coimbra Brennand; Galdino Loreto; Geraldo de Majella Costa; 
Germano de Vasconcellos Coelho; Irecê Furtado Wanderley; José Paulo Cavalcanti; Manoel Correia de Oliveira 
Andrade; Maria Antônia Amazonas Mac Dowell; Paulo da Silveira Rosas; Paulo Gaspar Menezes S.J.; Paulo 
Reglus Neves Freire; Sylvio de Lyra Rabello. 
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2.3 Traços da memória e história do Movimento de Cultura Popular do Recife 

O MCP surgiu num momento muito propício às mudanças devido à mobilização do 

povo em vários segmentos da sociedade. O Brasil, em especial Pernambuco, estava em 

efervescência, em busca de minimizar as desigualdades sociais. Aqui, no estado, os 

intelectuais de várias facções, unidos por uma causa comum, que era a preocupação com os 

menos assistidos, faziam, mediante diversas linguagens, suas denúncias dentro da sua área, 

embora cada área fossem interligada.  

Revivendo a história do MCP, Argentina Rosas (2006) relembra que nele ela aprendeu 

que “ser povo não era defeito” e quão “o analfabeto não o era por responsabilidade dele, e sim 

das injustiças sociais”. Complementa, dizendo: “Com Paulo Freire dentro do MCP, foi que fiz 

a grande descoberta: se poderia aprender a ler, alfabetizar-se de uma forma mais fácil, sem 

palmatória”. Além disso “O MCP valorizou a arte popular”. Nessas observações de 

Argentina, podemos verificar que foi desmistificada a suposição de que as pessoas nascem 

pobres e permanecem assim por sina, ou porque Deus quis desse modo ou de tal modo. A 

depoente despertou para o quanto o MCP foi importante na sua vida e na das pessoas, 

chamando a atenção para a responsabilidade social através da cultura e da educação. 

Lembrando alguns intelectuais que se destacaram em Pernambuco, salientamos: Josué 

de Castro com A Geografia da Fome, em que denunciou que a fome não era só no Brasil, e 

sim em todo mundo, não era apenas uma questão social como também política; na educação, 

Paulo Freire, com a alfabetização de adultos, buscou a conscientização política juntamente 

com o povo; na música, Geraldo Menucci e Francisco Julião com o hino do Camponês; no 

teatro, Hermilo Borba Filho, Ariano Suassuna48, filho dos setores da classe dominante que faz 

sua opção pelas classes populares e toda sua equipe que denunciava as questões políticas e 

sociais através das peças teatrais, como bem lembra o depoente Joacir Castro, no trecho que 

se segue: 

 
Ariano e Hermilo Borba e muitos outros fizeram a Bomba da Paz. O 1º ato 
foi de Ariano, o 2º e 3º foram de Hermilo. E a Bomba da Paz foi uma peça 
contra a unidade de cristãos e comunistas. E imitavam, inclusive, D.Anita 
Paes Barreto. A que fazia o papel de Anita era Leda Alves, que era mulher 

                                                 
48 Auto da Compadecida é uma peça de teatro, em forma de auto, em três atos escrita em 1955 por Ariano 
Suassuna. Sua primeira encenação foi em 1956, em Recife, Pernambuco. É uma comédia de tipo sacramental 
que põe em relevo problemas e situações peculiares da cultura do Nordeste do Brasil. Insere elementos da 
tradição da literatura de cordel, apresenta traços do barroco católico brasileiro, mistura cultura popular e tradição 
religiosa. Esta peça projetou Suassuna em todo o país e foi considerada, em 1962, por Sábato Magaldi “o texto 
mais popular do moderno teatro brasileiro”. Unindo o espontâneo e o elaborado, o popular e o erudito, o regional 
e o universal, a linguagem coloquial-popular e o estilo culto. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_da_Compadecida. Acesso em: 17 de julho de 2007. 
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de Hermilo. O papel de imitação de Germano Coelho, quem fazia era o 
filho de Hermilo, Alfredo Borba. O Hermilo depois ele diz: “Eu me 
penitencio de ter feito a Bomba da Paz”. (JOACIR DE CASTRO, 2006). 
 
 

Vemos, na fala de Joacir Castro, que já havia uma crítica aos personagens do MCP, 

“além da crítica à unidade dos cristãos e comunistas. Porque nós, no nosso teatro, tínhamos 

isso. Nós éramos cristãos, todos. Ser cristão é uma coisa, ser católico é outra”. 

Dentre as inúmeras formas de expressão artística, a poesia foi uma das mais utilizadas 

como meio de reivindicações e de combates. Abelardo da Hora era responsável pela equipe de 

Arte, além de ter feito a coleção Meninos do Recife (22 quadros), que constituiu um protesto 

do MCP contra a miséria, a doença, o desemprego e a fome, conforme vemos a seguir: 

 
Meninos do Recife 
 
Dessa cidade alagada, 
De limo e pedra formada 
Sob marés. 
Submersa. 
 
Em lodo em lama inconsistente, 
Consubstanciada. 
Vasto poço de afogados, 
Habitação de mitos e fantasmas. 
Imenso pasto de pestes. 
Cidade desabrigada. 
 
Habitantes desse pântano, 
Sem escrituras, sem títulos. 
Submetidos ao ócio 
Que será a fome e o vício 
E um calendário implacável 
De misérias e imprevistos 
 
São apenas habitantes 
Dessa cidade alagada. 
Atirados sobre a lama. 
Sob as marés da desgraça. 
 
 

 No MCP, podemos perceber as diversas maneiras de denúncias de forma 

interdisciplinar. Nos primeiros dias de 1960, o prefeito do Recife, Miguel Arraes, solicitou a 

sua assessora Maria de Jesus Costa que Abelardo da Hora fizesse uma minuta ou anteprojeto 

de sua idéia para a Universidade Popular, da qual a comunidade pudesse participar em busca 

da inclusão social, a partir da cultura popular. Adozinda lembra que o MCP "surgiu da 

movimentação mundial também, quer dizer, nos anos 60, tudo se movia, se mexia. (...) 
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Mulheres, negros, estudantes. (...) Eu nunca mais vi uma grande velocidade de trabalho como 

no MCP (...). Era um movimento, parecia uma universidade aberta para todos”, acrescentando 

que essa abertura era “a virtude principal do MCP”. Miguel Arraes solicitou o 

comparecimento de vários educadores das diversas áreas. Nessa reunião, ele pediu: “é preciso 

incluir no projeto uma parte destinada à educação fundamental, pois haverá o apoio de setores 

católicos da esquerda empenhados na idéia” (DP, 1960, p. 13), e convidou, para dirigir essa 

área, Anita Paes Barreto, que já tinha experiência o setor. 

 Maria de Jesus Costa, em entrevista realizada no dia 23 de janeiro de 2006, confirma 

que o MCP veio do Atelier Coletivo através da sua fala: 

 
O MCP foi criado e a gente já trabalhava todos juntos no Atelier Coletivo da 
Sociedade de Arte Moderna. Aí foi que se criou o MCP. Mas antes foi o 
Atelier Coletivo da Sociedade de Arte Moderna. O MCP surgiu quando 
Arraes era prefeito. Nessa altura, eu era assessora de Arraes na Prefeitura. 
Assessora para assuntos... como arquiteta. Aí foi que surgiu o Movimento de 
Cultura Popular com o apoio da Prefeitura. Quer dizer, ligada à Prefeitura. 
Era um ponto de ligação entre a Prefeitura e o Atelier e o grupo dos artistas 
plásticos.O fundamento do MCP já era plantado na Sociedade de Arte 
Moderna, tanto é que Arraes, quando soube do novo método da Sociedade 
de Arte Moderna, é que deu a chance para a criação do MCP. 
 
 

Compreendemos que o MCP surgiu a partir do que já existia antes, nos vários 

segmentos que se uniram formando o Movimento. Para José Teles (2004), o parto do MCP 

realizou-se no gabinete do Prefeito Miguel Arraes, quando, além do grupo de Abelardo da 

Hora, foram convidados educadores católicos, entre os quais Anita Paes Barreto, Germano 

Coelho, Paulo Rosas e outros. Foi Germano Coelho que apontou as semelhanças entre o 

projeto apresentado por Abelardo da Hora e o movimento Peuple et Culture, que ele 

conhecera como bolsista em Paris. A Srª. Magdalena Arraes, viúva de Miguel Arraes, tinha 

tido oportunidade de conhecer e estudar no referido movimento, na França, e lá conheceu 

Germano Coelho e Norma Coelho. Em entrevista ela recorda: 

 
Eu achei a coisa muito interessante! Porque também tinha entrado em 
contato lá, na França, com o movimento que tem a ver com o MCP (...) mas 
que depois foi conhecido, pelo então prefeito, que chamou ‘Peuple et 
Culture’. Também se aproximou um pouco desse conceito do MCP (...). Eu 
acho que pode ter havido até alguma sugestão não é? Alguma influência... 
porque Violeta (Irmã de Arraes), por exemplo, minha cunhada, que era 
muito próxima do Movimento de Cultura Popular do “Povo e Cultura” na 
França, tinha muita relação aqui com as pessoas. Eu acho, não é?, uma 
ligação possível. Eu mesma freqüentei vários seminários do “Povo e 
Cultura”, e a concepção geral, global era muito próximo do Movimento de 
Cultura Popular. (MAGDALENA ARRAES, 2006). 
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Nesse sentido, relacionando o Jornal Le Monde49, que teve seu auge na década de 

1960, e o movimento Peuple et Culture, surgindo ambos nessa mesma ocasião. Silke Weber 

descreve: “Então, Germano e Norma também estiveram lá e participaram de toda essa 

ebulição... Eu era estudante e cheguei ao MCP pelas mãos de Paulo Rosas [...] Ele era 

integrante da equipe de direção e dirigia o projeto Meios Informais da Educação”.(SILKE 

WEBER, 2006). 

Para compreender melhor o Movimento de Cultura Popular e o papel do animador 

popular achamos necessário fazer uma breve descrição a respeito do grupo de trabalho, que 

existia na França, constituído pela associação ‘Povo e Cultura’ (Peuple et Culture) e em 1964, 

a titulo provisório e experimental foi criado um Diploma Oficial de Conselheiro de Educação 

Popular50. 

De acordo com Chosson (1967), era destinado às pessoas que desejassem ser animador 

popular. Para ele o diploma deveria, antes de tudo, servir para revelar as aptidões e os 

conhecimentos exigidos para o exercício de uma função sócio-cultural nova. Dentre os 

principais papéis que deveria desempenhar o futuro conselho de Educação Popular, ele 

destaca alguns, que implicam aptidões e conhecimentos. Embora  salientar que as orientações 

que o grupo propõe não têm origem em nenhuma teoria preconcebida, mas na observação do 

que fazem, ou seja, na realização de atividades dos animadores que tiveram sucesso nesta 

tarefa difícil e nos obstáculos encontrados. Enfim, a formação do animador popular, deveria 

ser arquitetada em função de um exame que tenderia a controlar aptidões e experiências 

concretas de animação, muito mais do que conhecimentos teóricos. 

Além disso, entre os papeis do animador, Chosson (1967) aponta como imprescindível 

para sua atuação, que ele seja um homem de contatos, para poder ajudar, facilitar, provocar e 

manter todos os contatos possíveis entre os indivíduos e os grupos. Desta forma, animando os 

grupos e favorecendo seu desenvolvimento autônomo. Nesta perspectiva, ele será o elemento 

catalisador, provocando e a moderando ao mesmo tempo, sendo capaz de fazer avançar os 

                                                 
49 Le Monde é um importante jornal francês distribuído em várias partes do mundo, de maior prestígio 
internacional, com variedade de informações e articulistas respeitados além de uma postura política 
“independente” fazem a essência de um jornal de estilo sóbrio. Fundado em 1944, por Hubert Beuve-Méry, sua 
estrutura interna é bem diferente da maioria das empresas jornalísticas, pois seus redatores possuem 40% do seu 
capital. Seu formato sofreu modificação atualmente com grande avanço na programação visual deixando de ter 
um aspecto de textos extensos e analíticos através da inserção de logotipo, mais fotos e textos menos extensos.  
Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 16 de julho de 2007. 
50 Reflexões sobre o Diploma Oficial de Conselho de Educação Popular – Documento cedido (em francês) da 
Biblioteca de Dr. Miguel Arraes, por Dª Magdalena Arraes que no início dos anos 60, estudava Línguas na 
França. (CHOSSON In: DUMAZEDIER (Org), 1967). 
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grupos em sua tomada de consciência. Sendo este, além disso, o facilitador, favorecendo as 

comunicações, não só entre os grupos, mas também com os poderes públicos nacionais e 

locais e com os organismos econômicos, políticos, sociais, culturais, públicos e privados; com 

os diversos meios de comunicação, quão: imprensa, rádio T.V.  

  Para Argentina Rosas, Germano Coelho atendia a esses pré requisitos, principalmente 

em busca de verbas para atender a questão financeira e essa diversidade existente no MCP, 

como vimos anteriormente. 

 
Germano tinha essa visão, como tinha a visão também de ir buscar dinheiro 
junto aos ministérios e outras repartições. Os programas iam surgindo e ia se 
assumindo. O que mais me impressionava era a rapidez como os trabalhos se 
desenvolviam, como as pessoas se envolviam no clima de trabalho com o 
povo. Não tinha esse negócio de estudante universitário querer vir trabalhar 
no MCP porque ia ter bolsa. Vinham porque acreditavam no MCP. (...) 
Nesse tempo várias pessoas daqui tinham ido à América do Sul ver os 
programas radiofônicos que estavam sendo desenvolvidos em vários países 
de lá. Trouxeram as idéias pra cá e era tudo incorporado. Germano é uma 
pessoa, muito vibrante ainda mais naquele tempo de jovem. Ele não excluía 
a procedência das idéias. (católicos, protestantes, branco, negro, dos partidos 
políticos mais diversificados) O que era importante era comungar com os 
objetivos explícitos do MCP. E, logo ele multiplicava uma idéia. 
(ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Ainda de acordo com Chosson (1967), além dos conhecimentos e aptidões, eram 

necessários também uma iniciação à Sociologia e à Psicologia Social, para poder 

compreender melhor questões como: civilização, questões de classes sociais, ou seja, ter um 

mínimo do conhecimento relativo ao vocabulário elementar da psicologia, da sociologia e da 

psicologia social”.  

De acordo com as leituras feitas e os depoimentos dos entrevistados, acatamos a idéia 

de que o MCP inspirou-se no movimento “Peuple et Culture” da França, fazendo as suas 

adaptações regionais e locais, pois lá já não existiam franceses não alfabetizados, os que não 

sabiam ler eram imigrantes. Como disse Magdalena Arraes “a questão do analfabetismo que 

não tinha na França (...) era num nível diferente porque lá todo mundo era alfabetizado”. 

(MAGDALENA ARRAES, 2006). Conseqüentemente, era usado apenas para os imigrantes. 

Continua Chosson (1967), o animador que desejasse atuar nos  espaços da educação 

popular com jovens ou adultos, deveria antes de tudo ser um ‘educador’, pois iria atuar numa 

educação não escolar. Demandando o conhecimento e a compreensão da pedagogia dos 

adolescentes e da pedagogia geral da educação extra-escolar, donde essa orientação e critérios 

específicos, deveriam se definir. Partindo também do estudo do papel do educador de adultos, 
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conseqüentemente, não seria utilizada uma educação na perspectiva escolar tradicional. Teria 

além disso, ser o facilitador  do desenvolvimento progressivo dos educandos, controlando 

regularmente os atrasos e os avanços (progressos) de cada um, observando, examinando e 

testando as aptidões concretas e não exclusivamente os conhecimentos teóricos. 

 Outro modelo utilizado pela associação do grupo “Povo e Cultura” era o método 

Entrainement Mental, (treinamento mental), forma de argumentação, utilizada nos Cursos 

com os animadores populares, para ser usada com os alfabetizandos, segundo Silke Weber 

esse método partia da cultura: 

 
Era um grupo que procurava fazer com que todas as camadas sociais 
tivessem acesso à cultura, pelo menos, tal como eu pude ver depois porque 
eu visitei o grupo Peuple et Culture quando eu fui pra França, em 1963. Eles 
queriam justamente fazer, encontrar meios para que, digamos, o operariado 
tivesse acesso à cultura erudita. Então, a grande questão deles era 
desenvolver um método chamado entraînement mental voltado para ver 
como é que eles podiam argumentar, apresentar argumentos. O que 
interessava é ver como é que eles argumentavam em contraposição à forma 
como os outros faziam. Isso era quase como uma forma de organizar a forma 
de recepção, digamos, do que estava disponível, e ao mesmo tempo 
instrumentalizá-los para que eles pudessem ter acesso a essa linguagem, que 
era a linguagem erudita. Era exatamente isso, era Peuple et Culture, ou seja, 
povo e cultura, quer dizer, no sentido de fazer com que aquela cultura da 
civilização francesa fosse accessível a todos. (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

Essa atitude era considerada não diretiva na animação dos grupos e na Pedagogia dos 

Adultos. Segundo Jean François Chosson (1967), 

 
Há apenas uma vintena de anos prevalecia a idéia de que a partir dos 25 
anos se produzia um “envelhecimento mental” impossibilitando todo 
progresso no domínio intelectual. Notáveis progressos se realizaram desde 
então, e os animadores de educação popular, principalmente, demonstraram 
empiricamente que cada um poderia adquirir conhecimentos ao longo da 
vida. Certamente não existe um único e verdadeiro método, mas a 
experiência possibilitou tentativas metodológicas, correspondendo aos tipos 
de problemas e a tipos de população. (CHOSSON, 1967, p. 01). 
 
 

Para Chosson51 o “T.W.I. (Training within industry) enfatiza a iniciação sobre a 

maneira de comandar e instruir o pessoal”. Os animadores do Treinamento Mental procuram 

melhorar a “ferramenta” intelectual a partir de situações vividas. “Os formadores de adultos, 

                                                 
51 CHOSSON, Jean-François. J. Dumazedier (Org.) - A atitude não diretiva e a pedagogia dos adultos. Rubem 
Eduardo da Silva (trad.). Paris - França, 1967. 
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utilizando o estudo de caso, tentam desenvolver a capacidade de tomar, em grupo, uma 

decisão refletida” (CHOSSON, 1967, p. 02). 

Outra aptidão essencial para o animador é “a curiosidade”, esta aptidão se caracteriza 

por atitudes como: “saber encontrar as fontes de informação, saber escolher as informações, 

saber transformar a informação bruta em documentação utilizável, dar forma a esta 

documentação, estabelecer as fichas, bibliografias, saber ler e utilizar a literatura crítica” desta 

forma, ajuda aos indivíduos a “adquirirem os elementos de uma cultura pessoal motivada”. 

“Todo animador é, a níveis variáveis, um ‘homem de cultura’, sto é, ele deve ser capaz 

de receber as diferentes formas da cultura para poder transmiti-las ou despertar nos outros o 

desejo de adquiri-las e vivê-las”; assim como também, ser capaz, ou tornar-se, em qualquer 

domínio, um criador. Portanto, a criatividade é imprescindível ao animador popular. 

Acrescentaremos mais algumas aptidões necessárias ao educador de adolescentes e 

adultos, como por exemplo: 

 
Aptidão para acolher todas as formas da cultura, todas as culturas, sem 
preconceitos mas com espírito crítico”; aptidão para se abrir também aos 
diferentes aspectos da literatura, da poesia, das artes plásticas, da música, do 
teatro, do cinema, como também às realidades do meio social (urbano, rural, 
etc...); aptidão para se abandonar à “cultura selvagem”. O imaginário, o 
sonho, a natureza fazem também parte da cultura. Esquecer, em certos 
momentos, a cultura livresca, a reflexão abstrata, e encontrar seu equilíbrio. 
Pôde-se escrever que “o homem tinha também direito à indolência”; aptidão 
para tomar consciência e exprimir os dados e os limites da sensibilidade, da 
imaginação tanto no contato com as obras como na vida quotidiana; aptidão 
para suscitar, provocar este despertar nos indivíduos e nos grupos, 
respeitando a personalidade profunda de cada um; aptidão à criação. O que 
não significa absolutamente que um animador deva necessariamente ser um 
criador no sentido mais divulgado do termo. É mesmo bom que ele saiba e 
faça compreender àqueles com quem ele trabalha que não se trata de criação 
de obras sem técnica, e que esta técnica exige um esforço permanente de 
aquisição, manutenção e aperfeiçoamento. Mas ele deve estar consciente da 
necessidade de se exprimir livremente no seio de cada grupo. Deve saber 
favorecer a eclosão desta necessidade, muitas vezes, reprimida pela 
educação, tanto na família como na escola; o animador deve ter uma maneira 
de ser e de viver que inclui a poesia. Ser poeta (no sentido estrito da palavra) 
não consiste somente em escrever poesia; aptidão a relacionar o público com 
os criadores (poeta, pintor, arquiteto, sábio etc.), as obras, na sua forma exata 
e sem querer, a priori, explicá-las (tornando-as simples e fáceis), e os 
indivíduos, “os consumidores”.  Pelas mesmas razões, deve estar a par da 
vida artística, literária etc. e conhecer as fontes de uma informação cultural, 
os meios de se informar (CHOSSON, 1967)52. 
 
 

                                                 
52 CHOSSON, Jean-François. J. Dumazedier (Org.) - A atitude não diretiva e a pedagogia dos adultos. Rubem 
Eduardo da Silva (trad.). Paris - França, 1967. 
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Surge nesse mesmo período uma corrente, denominada Dinâmica de Grupo, que traz 

uma dimensão nova à pedagogia: fazer tomar consciência, experimentalmente, dos processos 

efetivos no funcionamento dos grupos levando os participantes a conhecerem suas atitudes 

dentro do grupo. Baseado nas teorias de Kurt Lewin e de Karl Rogers, donde, tornava o grupo 

mais inventivo através dos métodos pedagógicos, acentuando o aspecto socializador do grupo 

de formação, convocando o animador a “descer de sua cátedra”, desta forma, favorecia o 

desenvolvimento nos estagiários do espírito de iniciativa e da imaginação criativa. 

(CHOSSON, 1965). 

Certamente, de uma maneira empírica, o animador de grupos de adultos sabia muito 

bem que a pedagogia de tipo autoritário não poderia se impor a pessoas ricas de experiências 

vividas. Mas caberia a Rogers nos Estados Unidos e na França, à equipe da A. R. I. P. 

(Associação para a pesquisa e intervenção psico-sociológica) colocar a base conceitual e 

elementos da doutrina ao que era apenas uma experiência esparsa e confusa. Portanto, a 

expressão atitude não diretiva estava sempre presente nos congressos de estudantes, nos 

seminários industriais, entre os próprios professores e, principalmente os educadores 

populares (Idem). 

Outrossim, é possível que o MCP,assim como a equipe do SEC, tenham sofrido 

influencias dessas leituras que eram feitas na época. Nas falas dos entrevistados constatamos 

que, eles tinham prazer de aprender e de fazer as coisas novas, principlamente da forma como 

eram passadas nas reuniões, pois não era de forma autoritária e imposta e sim de maneira 

democrática, convidando os estudantes e educadores da UR, para fazerem parte desse grupo 

que iria formando as equipes de educação e cultura, essa experiência ia se expandindo por 

todo o Brasil. 

Para Carlos Estevam (In: FAVERO, 1983, p. 44), “Nos círculos de cultura popular 

geralmente discute-se com certa superficialidade a técnica que deve ser adotada para a 

obtenção de resultados políticos a partir dos interesses imediatos da massa”, pois sem duvida 

que concordamos com o autor, porém não é só essa questão, como também o autor cogita que, 

para participar dos movimentos sociais é necessário melhorar a cultura dos envolvidos no 

processo dos movimentos, desta forma haverá uma maior criatividade e sendo imprescindível 

o diálogo. 

Segundo Celso Beisegel: 

 
Entre 1963 e março de 1964, este método de Paulo Freire foi absorvido e 
praticado pela maior parte dos movimentos de educação popular então 
empreendidos no Brasil. Por isso mesmo não é estranho que acabasse por 
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catalisar resistências originalmente dirigidas contra cada um desses 
empreendimentos. Às vésperas do movimento de 31 de março, o método de 
alfabetização e seu autor surgiam entre os principais objetos das críticas dos 
defensores da “ordem” social ameaçada. As intenções do educador, as 
orientações cristãs de sua atividade, o humanismo que impregnava a sua 
prática pedagógica, nesta conjuntura realmente eram irrelevantes. Na ordem 
social fundada na tensa articulação de interesses opostos e antagônicos, as 
práticas que pudessem contribuir para a explicação das origens das 
dificuldades de vida das populações desfavorecidas inevitavelmente 
provocariam reações entre os interesses dominantes ameaçados. E as reações 
seriam tão mais exacerbadas quanto mais se mostrassem eficazes os 
procedimentos que as motivavam. Por mais paradoxal que possa parecer, o 
melhor teste da eficácia do método de Paulo Freire talvez tenha sido 
exatamente o peso das reações contrárias que desencadeou (BEISIEGEL, 
1982, contra capa). 

 

No início de janeiro de 1964, o governo de Pernambuco estava em evidência no Brasil 

devido aos seus feitos, destacando a figura de Miguel Arraes que foi indicado como “O 

Político do Ano” e “O Educador – professor Paulo Freire, autor do revolucionário método de 

alfabetização”, merecendo o título de “Educador do Ano”. Foi, além disso, a personalidade 

pernambucana mais citada em jornais e revistas de todo o país tendo também sido 

entrevistado pela revista “Times”. Seu método, adotado pelo MCP, SEC e outros órgãos de 

cultura popular pernambucanos, transpôs fronteiras sendo adotado como método oficial de 

alfabetização para todo o país. Paulo Freire ocupou nessa época alto cargo no Ministério de 

Educação e Cultura conforme confirmação de Almeri Bezerra (2007) (UH, 05/01/1964, p. 04, 

SEGUNDO CADERNO). 

 
A obra de Paulo Freire é, certamente, o exemplo mais contundente da 
amálgama que se processou entre as idéias pedagógicas católico-
personalistas e o escolanovismo, defendido pelos renovadores liberais que 
em décadas anteriores haviam sido tão ferozmente combatidos pelos 
educadores católicos. (...) Houve, portanto, ainda antes de 1964, uma 
reorientação do movimento católico tanto ao nível das idéias pedagógicas 
quanto do tipo de ação educativa preferencial: enquanto nas primeiras 
ocorreu uma assimilação dos princípios da progressive education, a segunda 
descentrou a questão da escola para a educação não-escolar da população 
adulta. (VANILDA PAIVA, 1986, p. 29-30). 
 
 

De acordo com a fala de Vanilda Paiva é possível pensar que a tendência da pedagogia 

freireana teve apoio da igreja católica e também dos pensadores da Escola Nova. Para Paulo 

Freire, a esperança é importante para o homem na existência, tanto no aspecto individual, 

como social, porém não existe prática educativa distante dos propósitos, sociais e políticos e 

que os educadores progressistas devem ser coerentes com o anseio da democracia, respeitando 

os educandos e nunca procurar manipula-los. Em seus escritos essa sempre foi uma 



 95 

preocupação de não permitir que a sua teoria da aprendizagem fosse exposta à manipulações 

(PAULO FREIRE, 1999). 

Os educadores progressistas, numa perspectiva freireana tratam os conteúdos, sem 

negar informações e nem impor princípios, dando liberdade ao educando, valorizando seus 

saberes e experiências sócio-culturais, respeitando desta forma o seu o mundo do qual se 

constrói o seu conhecimento. Ainda segundo Paulo Freire, o ser humano é criativo e curioso, 

portanto, vive buscando aprender e construir novos conhecimentos, assim sendo, essa 

curiosidade e criticidade deve ser explorada pelo educador progressista, pois, o sonho e a 

esperança são imprescindíveis para a sua existência. Portanto, concluímos que a humanização 

nessa perspectiva passa pela ordem econômica, política, ideológica, entre outros, e que estas 

deveriam levar as pessoas para se humanizar.  

Ângela Coelho (2006), salienta: “Paulo Freire por exemplo: trabalhava com grupos do 

SESI, já com esse objetivo de conhecer melhor a cultura popular. De valorizar o nosso povo, 

de identificar os traços da nossa cultura. Os traços que são essencialmente brasileiros”. 

Vejamos o que diz o educador sobre isso: 

 
Partir da essência das nossas danças, da nossa música, partir da essência dos 
nossos artistas, das artes plásticas. Você inclusive vê isso influenciando até 
os métodos de alfabetização. Até então eram usados eram métodos 
tradicionais, que eram asa, ema, imã ou, as palavras. Não tinha essa questão 
de palavra chave. Ai quando os educadores nossos começaram, verificaram 
que era importante também no Movimento de Cultura Popular, de modo 
geral, e também na universidade, onde eu dirigia o Serviço de Extensão 
Cultural, que assumia essa alfabetização, nos moldes em que falei, tudo isso, 
no fundo era eminentemente político. È interessante observar isso para que 
os prováveis leitores deste livro nosso saibam que, se para eles, hoje, é 
absolutamente óbvio que a educação tem uma natureza política, essa 
obviedade não era tão óbvia na minha geração. Serve, também, para chamar 
a atenção dos jovens que estão fazendo as suas dissertações e que querem 
analisar o quadro de vinte anos atrás com os instrumentos de que dispõem 
hoje (FREIRE, 1986, p. 17).  
 
 

O próprio Miguel Arraes (1986) evidenciou a cultura popular como necessária para 

acabar com o populismo e os falsos profetas, através dela, a classe popular aprende a acreditar 

em si próprio, sendo possível se organizar. 

 
[...] o populismo, mesmo quando dispõe de bases operárias mais ou menos 
amplas, orienta sua atuação política de acordo com os ideais da pequena 
burguesia. Por restringir-se a essas formas de ação, o populismo, no seu 
modo de ver, procura em essência paralisar o processo histórico, ao invés de 
ativá-lo. 
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Esta análise leva a uma compreensão clara do motivo pelo qual as massas 
populares não se levantaram em 1964 em apoio ao governo reformista de 
João Goulart, contra as expectativas generalizadas da reação direitista e dos 
ideólogos nacionalistas da esquerda (FRANCISCO WEFFORT, 1980, p. 
capa/verso)53. 
 
 

Na análise feita por Weffort (1980), captamos a idéia que o ‘populismo’ é o controle 

das massas urbanas, dessa forma, possui um estilo duplo: por um lado diz representar os 

interesses populares, através da política, podendo atender a demandas dessa classe. O Brasil, 

nessa época, estava vivenciando, segundo Weffort, o “nacional-reformismo” que foi no 

período pré-64, um esclarecimento muito próximo do ‘populismo’, fundamentado no 

conhecimento abstrato de povo. Todavia, este era originário do próprio Estado, ou em 

associação com ele, onde nasce a ideologia, mesmo que, pretenda traduzir os interesses gerais 

do povo. (WEFFORT, 1980). 

Nesse sentido, as propostas de educação popular nasceram neste contexto, aparecendo 

como instrumento de emancipação das classes populares. Paulo Freire foi fruto e, ao mesmo 

tempo, ator desse momento histórico, de profundo significado para a sociedade brasileira, 

sobretudo quanto a uma compreensão da relação entre política e educação. Dentre as 

reivindicações dos novos educadores estava o desenvolvimento de um trabalho educativo com 

o homem e não para ele, e a renovação dos métodos e processos educativos, baseados na 

discussão e utilizando as técnicas de educação de grupos com a ajuda de recursos 

audiovisuais. 

Durante entrevista realizada, Germano Coelho afirmou que a experiência de 

Pernambuco nesse período influenciou fortemente a educação não só de adultos, como a de 

crianças até a universidade, visto que se pensou em uma Universidade Popular. Esses 

educadores enfatizaram as causas sociais do analfabetismo e propuseram a organização de 

cursos que correspondessem à realidade existencial dos alunos.  

Salienta Germano Coelho a intensidade do MCP, não somente no sentido da expansão 

e de potência, mas também pela repercussão devido à cartilha que era utilizada na Escola 

Radiofônica. 

 
Quando Arraes vence a eleição no fim de 63, que existia o Movimento de 
Cultura Popular e era forte. Por que ele era forte? Vou explicar qualitativa e 
quantitativamente. Quantitativamente a gente tinha 30 mil alunos de 
alfabetização na escola Radiofônica. A Escola Radiofônica tinha uma 
cartilha, era um livro de Leitura para Adultos, o livro teve uma ressonância 
grande, porque o Governador do Estado, Cid, ajudou a dar um relevo dando 

                                                 
53 Capa/verso do livro: O populismo na política brasileira. Editora Paz e Terra, 1980.  
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uma batida na Praça Sérgio Loreto na sede do Partido Comunista, pois eles 
editavam jornais, e pensavam que a gente estava editando o livro no partido 
comunista e seria formidável para eles, pois ligaria o MCP ao partido 
comunista, porém não encontraram nada, por que editavam o livro numa 
tipografia de um primo de Cid Sampaio, isto quer dizer não tinha nada [...] 
(GERMANO COELHO, 2003). 
 
 

A partir da fala de Germano Coelho podemos afirmar que as forças de oposição à 

participação  popular,  queriam provar para a maioria da população que o MCP fazia parte de 

uma ação política subversiva. Portanto os conflitos aparecerem de forma acirrada. Nesse 

sentido, o educador poderá ser o agente de mudança social ou de permanência, conquistando 

seu espaço na sociedade e também mostrando seu poder através de seu saber. Assim sendo, 

encontramos no MCP interesses político-eleitorais, interesses em levar ‘luz’ para quem está 

nas ‘trevas’, interesses em levar cultura elaborada ao povo e também interesse em investigar 

para saber de forma mais coerente quais os temas que envolvem os interesses populares. 

Recorda Mário Câncio, do departamento de música do MCP: “Era um movimento em 

que a gente ia no sentido de se irmanar, de aprender até com eles porque eles têm muito a 

ensinar também, então ir trocar experiências, ajudá-los a crescer, quebrar arestas. Não se 

chegava lá como mestres, como professores, não, a gente ia no sentido de aprender com eles”. 

É notório a presença de Paulo Freire nas outras áreas e não apenas na Alfabetização de 

Adultos. Complementa refletindo “ [...]  O que nós queríamos era transformar Paulo Freire em 

vida. [...]  Paulo Freire olhava até o infinito.  Ele tinha seu olho mágico”.  (MARIO CÂNCIO, 

2006). 

Podemos registrar através da fala de Mario Câncio, que a educação freireana se 

preocupava não só com boa qualidade do ensino, com a capacitação dos professores, assim 

como valorizando a presença dos pais, da comunidade na escola. Sendo assim, a educação 

popular aproximava-se das forças, com as quais aprende e ensina também, afastando-se dos 

preconceitos de raça, de classe, de sexo; sendo a favor de uma sociedade democrática e contra 

tudo e todos que viessem a desrespeitar o outro nos seus direitos e sim, a partir deles. Portanto 

a educação constituiu-se, assim, como prática eminentemente política.  

Freire estuda, pensa, reflete, pesquisa e propõe uma educação para o trabalhador, a 

partir de sua reflexão sobre o esforço educativo, realizado num contexto histórico brasileiro, 

no qual a sociedade se encontrava em trânsito e que foi impedido de dar continuidade pela 

repressão do golpe militar. “Ele apaixonou o mundo: as salas de aula, os auditórios, os 

mestrados, os ouvintes, os leitores, porque trazia ao lado e com o mesmo peso, a mesma 

importância do seu conhecimento acadêmico, a sua humanidade” (ADOZINDA 



 98 

MONTEIRO54). Sendo assim, o pensamento pedagógico de Paulo Freire, como sua proposta 

para alfabetização de adultos, inspirou os principais programas de alfabetização e educação 

popular que se realizaram no país no início dos anos 60. 

Para as pessoas que são seguidoras do pensamento freireano, Paulo Freire continua 

sendo a grande referência da educação emancipadora. Portanto, elas acreditam que ele foi o 

educador do século XX que melhor formulou uma pedagogia dos silenciados e da 

responsabilidade social, dos oprimidos e dos que não são oprimidos, mas estão 

comprometidos com eles e com eles lutam. Porém, percebemos que as idéias freireanas 

mesmo depois de passados quase 50 anos a sua proposta ainda é bastante atual, pois permite a 

constante recriação. Por isso, não devemos perder de vista os princípios conscientizadores, 

emancipadores, libertadores, presentes na sua Pedagogia, princípios esses comprometidos 

com uma educação como prática da liberdade, que orientam os educadores para uma 

educação com vistas à cidadania, à autonomia e à participação ativa de toda sociedade. 

Diante do exposto, constatamos que os conflitos e divergências das forças 

conservadoras com as questões políticas mais abrangentes, contribuíram para o desabrochar 

em direção ao golpe. O papel dos intelectuais e estudantes da classe média, serviu como 

expressão de um setor da sociedade que passa a ocupar espaço, demonstrando força e poder 

de decisão no campo, não só da política, como também na cultura e na educação. 

Nos depoimentos dos entrevistados, a forma como os setores médios da sociedade que 

atuaram no MCP deixam suficientemente claro o lugar que este segmento social estava 

conquistando nas relações com as estruturas do poder, na medida em que prestavam seus 

serviços aos setores empobrecidos da sociedade. A vitalidade do MCP está no seu debate, no 

confronto entre as convicções ideológicas, políticas e educacionais. Em contrapartida a 

alfabetização da maioria consciente, proporcionou ao povo o desejo de mudança, conforme 

podemos verificar na fala de Liberato Costa Júnior: 

 
O espírito principal era erradicar o analfabetismo. Em conseqüência disso, as 
outras coisas que eu já falei: o sentimento humanístico, os direitos do povo, a 
unidade do povo, a importância do povo unido, as reivindicações , as 
sugestões ao poder, tudo isso foi doutrina de lá do Movimento de Cultura 
Popular. 
O espírito para erradicar o analfabetismo e para conscientizar o povo de seu 
poder de decisão através de sugestões, propostas e voto, era um processo 
democrático. (LIBERATO, 2006). 
 
 

                                                 
54 MONTEIRO, Maria Adozinda. In: Anais do Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Paulo 
Freire em Maio. Recife: Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco/DEE, 1997, p. 11. 
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Guilherme Robalinho traz à memória aquele tempo: “aquilo havia toda uma agitação. 

Uma agitação da cultura, mas a cultura como argumento de luta política, como um processo 

que você tinha que alfabetizar, como vê Paulo Freire, ligado a nós, fundar a alfabetização” e 

através dela poder “resgatar as festas populares no governo municipal de Arraes, mostrando o 

que era um pastoril, o que foi o Sítio da Trindade, quando foi entregue lá ao MCP” 

(GUILHERME ROBALHINHO, 2006). Havia uma integração da cultura com a educação e 

em todas as atividades isso era visível. Silke relembra a ocasião que Paulo Freire se afasta do 

MCP e assume o SEC: “no momento que o MCP escolheu massificar e usar a cartilha, não 

havia mais espaço para ele. Ele saiu. E foi dirigir o Serviço de Extensão Cultural (SEC) da 

Universidade do Recife, que tornou espaço para avançar na proposta de alfabetização que 

formulara” (SILKE WEBER, 2006). 

 Lembra Abelardo da Hora (2006) a reunião em que foi decidido o nome da sede do 

MCP, Germano Coelho pediu a palavra e disse: “Este trabalho maravilhoso que Abelardo está 

dirigindo me lembra  o Movimento que eu visitei em Paris55...”. Então, Arraes aproveitou a 

sugestão e colocou o nome Movimento de Cultura Popular. Isso se deu em 13 de maio de 

1960, Germano Coelho foi o primeiro presidente, mais 112 sócios nas categorias de 

fundadores, patrocinadores, colaboradores, dirigentes, estudantes, educadores e militantes. 

Os entrevistados da nossa pesquisa eram intelectuais que faziam parte do corpo de 

participantes inicial do MCP. Paulo Rosas (1986) salienta alguns nomes que considera 

importantes pelo papel desempenhado. Entre eles, o pintor Francisco Brennand, a atriz 

Geninha da Rosa Borges, os teatrólogos Ariano Suassuna, Hermilo Borba Filho (citados 

anteriormente), os jornalistas Cristina Tavares, Aluísio Falcão, os professores Paulo Freire, 

Josina Godoy, Argentina Rosas, os estudantes David Hulak, Guilherme Robalinho, Juracy 

Andrade, Tereza Calazans, conhecida como a cantora Teca. 

Um aspecto importante considerado por Pelópidas Silveira, um dos nossos 

entrevistados, foi a penetração do MCP nos morros do Recife, levando uma nova mensagem 

para a população dos bairros mais desprovidos, pois as pessoas, até então, não tinham acesso 

à cultura. Os estudantes da UR que participavam de pesquisas sobre a coordenação de Paulo 

Rosas, investigavam as necessidades do povo e as transformavam em realidade. 

 
Ao assumir a Prefeitura, em seguida ao meu mandato, Arraes, além de ter 
dado continuidade ao trabalho que iniciei, partiu para um setor que eu não 
tinha enfrentado, o da educação, com o Movimento de Cultura Popular. O 
MCP foi muito bem dirigido, na sua fase inicial, por Germano Coelho, que, 

                                                 
55 Fala de Abelardo da Hora, em entrevista (2006), sobre Germano Coelho. 
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posteriormente, foi secretário do governo Arraes. O MCP preencheu uma 
lacuna, com grande penetração nos morros, levando uma mensagem nova 
para os moradores dos bairros mais carentes. Antes da criação do MCP por 
Miguel Arraes, essa população não tinha qualquer acesso à cultura. Não 
acompanhei de perto o movimento, já que, na época, era vice-governador, 
mas não há dúvida de que o MCP foi um marco no que se refere à 
participação popular nos movimentos culturais, tendo preenchido uma 
lacuna, já que eu tinha tentado criar o ensino municipal no Recife, mas não 
tive verba. (PELÓPIDAS SILVEIRA, 2006). 
 
 

Para Pelópidas Silveira, “a transformação do Sítio Trindade em um parque público era 

um desejo antigo, tanto que o decreto de desapropriação foi sancionado pelo Prefeito José do 

Rêgo Maciel, em 1953”, conforme documento. O Sítio da Trindade, também chamado 

Arraial do Bom Jesus, foi a sede do Movimento e centro de apresentação das atividades por 

ele desenvolvidas. A escolha da sede tem toda uma história para o funcionamento do MCP, 

conforme fala de Guilherme Robalinho: 

 
Então, o MCP foi uma coisa absolutamente marcante e que ele forjou os 
ideais das pessoas. E você começa ali com o primeiro contato efetivo. Nós, 
que nos achávamos ali como estudantes e que éramos de uma elite, um 
contato com o povo se deu ali. Da mesma maneira que Julião, por um lado 
fazia o movimento dele,levando os estudantes para verem os camponeses, e 
houve gente que foi pra luta com Julião. O movimento de cultura popular 
mostrava o que era Casa Amarela. (...) Estar no Sítio da Trindade não era por 
acaso. O Sítio da Trindade era um lugar de resistência histórica [..] da luta 
contra os holandeses. O Sítio da Trindade estava encravado em Casa 
Amarela. Pouca gente sabe, o primeiro movimento de organização popular, 
no Brasil, em área urbana, pela posse da terra, se deu nos morros de Casa 
Amarela. Os altos de Casa Amarela não tinham nenhuma rua calçada. 
Aquilo tudo começa com Arraes e depois com Pelópidas. Então, a 
participação popular se deu, absolutamente, naquele momento. De você se 
juntar e ver quando você levava a apresentação da cultura e trazia o povo pra 
dentro, trazendo as suas angústias e trazendo suas sugestões. Eu acho que a 
coisa foi uma interação, exatamente dali que consolidou (...) Eu não tenho 
dúvidas que o MCP veio ajudar nisso, numa hora em que a gente tinha um 
conflito no Brasil muito grande.Foi isso. E depois, foram surgindo outros 
fatos, quer dizer, depois Arraes vai pra o Governo, Pelópidas veio para a 
Prefeitura... (GUILHERME ROBALINHO)56. 
 
 

De acordo com Abelardo da Hora, a sede era propicia, pois atendia às necessidades 

conforme sua fala: “Uma casa que sirva pra gente colocar tudo isso em funcionamento. Artes 

plásticas, música, teatro, entendeu?”. Complementando essa visão, Geraldo Menucci recorda: 

“Nós criamos o MCP, porque ele começou oito anos antes na Casa das Artes. Abelardo da 

                                                 
56 Entrevista realizada com Guilherme Robalinho de Oliveira Cavalcanti, em 22/9/2006, fundador do MCP. 
Saber mais sobre Casa Amarela, onde se deu o ‘primeiro movimento de organização popular no Brasil’, ver livro 
História Oral e Memória, de Antonio Montenegro, 2001. 
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Hora me convidou pra participar”. Conclui José Cláudio da Silva: “Pra mim, o MCP se 

resumia a isso, como se fosse uma Escola de Arte”, ou seja, para essa equipe, o MCP surgiu 

dela, ou seja, da arte. Uma outra fundadora, estudante da Faculdade do Recife e participante 

do MCP, Ângela Coelho Vieira (2006), guarda uma forte lembrança da sede do Movimento: 

 
Então, o MCP cresceu de uma forma e graças a isso nós fomos para o Sítio 
da Trindade, que tem uma história também muito bonita de libertação, não 
é? De independência do povo pernambucano ainda na época dos holandeses. 
Aí eu digo assim, então, cresceu mais depressa do que a gente imaginava. 
Como estudante, eu trabalhava em vários setores do MCP. E viajei em 61, eu 
viajei pra Paris representando inclusive, o MCP. E me liguei ao Povo e 
Cultura. Eu trabalhei, então ,nos centros populares ligados ao Povo e 
Cultura. (ANGELA COELHO). 

Vários outros aspectos são relembrados por Ângela Vieira, principalmente a 

organização e a representação do Movimento naquele período: 

 
E aqui você via como tínhamos Paulo Freire, que já estava trabalhando e 
dando os primeiros passos num trabalho de educação. Inovando um trabalho 
de educação popular, Anita Paes Barreto desejosa de montar escolas, porque 
a Prefeitura naquela época não tinha nenhuma escola. Você via Abelardo da 
Hora, que tinha sido um dos artistas responsáveis pelo Atelier Coletivo, 
também desejoso de levar a arte para um número maior de artistas, inclusive 
preparar quadros para trabalhar nas diversas artes. Aí você via era Mário 
Câncio e tinha aquele Padre Jaime Diniz, também na área de música. Aí 
você via área de teatro, tinha Luiz Marinho, e a gente teve depois Nelson 
Xavier que a gente trouxe. A influencia do MCP se fez forte, se sentir forte 
no Rio de Janeiro e se fez sentir forte também em Salvador. E então, houve 
um intercâmbio com pessoas do Rio, pessoas de Salvador. Como tivemos 
também o intercâmbio com o Povo e Cultura na França. E tivemos também 
com... esqueci o nome dele... era Pierre, na Suíça. E até na Iugoslávia, nós 
estivemos conhecendo os centros de educação popular, a Universidade 
Operária. Todos eram movimentos de abertura para a população como um 
todo, numa visão que não fazia, não elitizava a educação, mas abria. Então, 
juntou todo esse clima, um otimismo natural que havia na época. (ANGELA 
VIEIRA). 
 
 

Aqui, percebemos o intercâmbio que estava ocorrendo com a França, ao mesmo tempo 

em que vislumbramos o entusiasmo que o MCP experimentava com os outros Estados do 

país. Ademais, o Brasil estava em fase de desenvolvimento: estradas sendo abertas, indústrias 

sendo montadas como a automobilística, apesar de muita crítica à forma de as coisas 

acontecerem e a “um sentimento, sobretudo, de que a gente podia construir um Brasil 

diferente. E um Brasil mais para os brasileiros e dos brasileiros, aberto para o mundo...” 

(ANGELA VIEIRA, 2006). Essa era a perspectiva, a idéia do MCP. Ainda no seu 

depoimento, Ângela Vieira apresenta um misto de desejo de mudanças na sociedade e de 

ingenuidade: 
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Eu participava das reuniões seja na Prefeitura, seja na casa de Germano. E, 
muitas vezes, até em outros na própria faculdade em que eu estudava. E, 
então, eu tive uma participação imensa no planejamento, embora, como 
estudante, era praticamente a menor, a menos qualificada daqueles vultos 
que trabalharam no MCP. Mas eu tive uma participação que, pra mim, foi 
importantíssima. Porque nós vivíamos um momento que era muito 
significativo na cultura brasileira. Primeiro que desde 45 que tinha terminado 
a guerra. Então, o mundo todo vivia um momento de um desejo de 
democratização, de abertura para os outros, de bem-estar social. (...) Eu, por 
exemplo, estive como estudante, era diretora do setor de cultura do diretório 
de minha faculdade. E, como responsável pela parte de cultura do diretório, 
eu estive e trabalhava também na UEP. Eu estive em várias faculdades de 
nível superior, abrindo também para Ensino Médio, mostrando o que era o 
MCP e convidando as pessoas para participarem do MCP.  
 

 Alguns estudantes vinculados à UEP que participavam do MCP convidavam outros 

para fazerem parte das várias atividades que se realizavam, como é o caso de Ângela Viera. 

“Eu posso dizer que a receptividade no movimento estudantil foi uma coisa imensa. A 

abertura que a gente teve, quando nós resolvemos fazer a primeira semana estudantil de 

Cultura Popular, claro que era um grupo relativamente pequeno”. Esse trabalho era feito 

inicialmente “visitando as outras Universidades e organizando a semana estudantil. (...) 

Germano falou, fez uma palestra sobre tudo, a experiência que ele tinha tido na Europa e a 

visão do MCP hoje. Isso o auditório ficava cheio”.Dessa forma, podemos perceber que havia 

interesse, uma abertura muito grande dos estudantes da época a idéias levantadas pelo 

Movimento. 

  Ângela Vieira foi uma das mulheres mais avançadas da sua época, participante ativa 

como diretora do setor de cultura do diretório da faculdade e da UEP. Ela descreve 

detalhadamente os fatos e acontecimentos da época, recordando a importância do papel de 

Arraes como prefeito: “Financeiramente não se fazia coisas se a gente não tivesse cobertura 

da Prefeitura. Por mais que houvesse uma abertura entre os educadores, entre os estudantes, 

entre os artistas, entre o povo em geral”. Para os estudantes estagiários não importava que 

fosse sábado, domingo ou feriado, eles faziam as pesquisas sob a coordenação de Paulo 

Rosas: “O povo que foi visitado durante acho os três, ou quatro primeiros meses. Nós íamos 

semanalmente. Nos sábados e domingos, um grupo de uns vinte estudantes, nessa época, 

coordenados por Paulo Rosas, marido de Argentina”. Nessa pesquisa, eles visitavam todos os 

centros culturais de comunidades, iam a todos os locais onde funcionavam igrejas, ligas de 

dominó, associações de recreação, ou mesmo escola. Lá perguntavam ao povo se os espaços 

seriam abertos nos horários vagos, nos horários ociosos para, que fosse implantado uma 

escola do MCP. (ANGELA COELHO, 2006). 
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Ela lembra que até o cartaz anunciando a Primeira Semana Estudantil de Cultura 

Popular foi feito pelos estudantes junto com ela; depois levaram para a gráfica e pregaram nas 

faculdades. “A gente acreditava que tava ajudando a criar um novo Brasil. Havia uma crença 

tão forte, era possível essa crença (...) Essa foi a minha participação inicial”, complementa. 

Como se vê, o povo e os intelectuais da classe média estavam abertos à participação 

para contribuir com o MCP, assim como os centros, associações culturais e instituições 

sociais. Observe-se a afirmação de Ângela Coelho, irmã de Germano Coelho (2003): “(...) nós 

estudantes, fizemos essa pesquisa, visitamos os morros, os alagados, o Recife todo. Pra gente, 

isso foi uma vivência que não teve tamanho. De repente, você vive no seu bairro, geralmente 

os bairros de classe média, e de classe alta, são fechados, e não tem acesso”. Mas os 

estudantes tinham acesso, eles eram muito bem recebidos. 

A viva memória de Ângela Vieira (2006) reflete a riqueza de detalhes e a clareza de 

suas lembranças, relatando uma das formas de contato para participar do MCP: “(...) nós 

visitamos vários intelectuais do Recife. E são essas pessoas que assinaram a ata de fundação, 

não participaram inicialmente de todo planejamento do MCP. Mas, quando sabiam da idéia, 

vibravam e aceitavam se tornar membros do Movimento”. Algumas pessoas aceitavam o 

convite, “(...) sem nem fazer um trabalho lá dentro (...) seriam os amigos do MCP. Um 

número imenso de pessoas da sociedade pernambucana que foi visitado.”; outras o aceitavam 

algumas vezes apenas pela amizade existente entre as famílias. (ANGELA VIEIRA, 2006). 

Houve um fato muito interessante que cumpre registrar: um diretor de uma liga de 

dominó disse: “... ‘cada escola que se abre dona, é uma prisão que se fecha, entendeu?’ Aí 

você sente que foi uma abertura” (ANGELA COELHO). Um grande número de pessoas da 

sociedade pernambucana fez parte desse movimento, como vemos na foto 
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A ata de fundação do MCP foi assinada pelos intelectuais da sociedade recifense que, 

de acordo com Ângela Vieira (2006), irmã de Germano Coelho, “nós convidamos para fazer 

parte do movimento (...) estávamos vivenciando uma abertura e aproximação de todas as 

classes sociais”, tendo como base a democratização nacionalista. Sobre esse momento, o 

depoente Liberato Costa Júnior (2006) lembra que estava sendo presenciado “o espírito para 

erradicar o analfabetismo e para conscientizar o povo de seu poder de decisão através de 

sugestões, propostas e voto, era um processo democrático”. Compreendemos, então por meio 

dos depoimentos, que a forte presença das pessoas intelectualizadas, participantes do MCP, 

nesse curto período, trouxe espaço político e posição social para o Movimento. 

O conjunto de lembranças de Argentina Rosas (2006) deixadas por Paulo Rosas, que 

foi sócio fundador e responsável pelos projetos e pesquisas (como Diretor Executivo), foram 

importantes para o Movimento.  Quanto a sua participação, ela recorda que foi “...do MCP 

desde o início. Assinei a ata de fundação. Trabalhei informalmente. Participei de grandes 

decisões. Estive sempre presente até a invasão do 4º Exército. (...) formalmente, não trabalhei 

no MCP(...)”. Lembrou que uma das aprendizagens mais importantes para a vida de ambos 

“(...)foi aprender a trabalhar com os diferentes; aprender a respeitar ideologias diferentes”, 

finaliza a entrevistada. 

Pela fala de Hugo Martins, podemos ver que, em virtude de existirem pessoas de 

várias facções no Movimento, inclusive comunistas, principalmente nas artes, pensava-se que 

Imagem 02 – Intelectuais da época: fundadores e colaboradores do MCP. 
Fonte: Foto cedida por Maria de Jesus Costa em entrevista. 
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o MCP era subversivo. Falar em comunismo, há mais de quarenta anos, era uma coisa 

incomum, ou seja, diferente. 

 

O MCP representou uma idéia bonita para se educar um povo. Naturalmente 
que havia aqueles que achavam que o MCP era subversivo, porque há várias, 
vários tipos de, de, de gente; eu, por exemplo, achei e acho ainda que o MCP 
foi muito bom, um movimento muito bom para uma vida melhor para o 
trabalhador, para aqueles que não tinham condições de entrar numa escola, 
como ainda hoje não têm. (...) Certo, e quando ele alfabetizava, ele não dizia 
assim: “Vocês vão se alfabetizar pra matar”. Não... (...) ele alfabetizava pra 
vida (...) Agora, claro que, se eles, se alfabetizavam, eles podiam votar. E se 
tornar cidadão. Isso ta relacionado. Indiretamente. Se era pra votar ou não 
[...] (HUGO MARTINS, 2006). 
 
 

 Juracy Andrade reforça a fala de Hugo Martins, em relação ao projeto desenvolvido 

pelo MCP que englobava várias culturas, religiões, crenças, partidos políticos, contribuindo, 

dessa forma, para a revalorização da nossa cultura. 

 

[...] juntar em um projeto bem pluralista, cristãos engajados numa política 
popular, esquerdistas de várias tendências e jovens ansiosos por fazer algo 
no sentido de mudar o país. (...) De início, houve uma explosão de boa 
vontade (no bom sentido) e de busca de realizar algo que contribuísse para a 
recuperação e valorização da cultura popular, como afirmação da identidade 
nacional e pernambucana e de base para outros avanços. Essa 
mobilização/conscientização foi muito positiva, embora logo truncada e 
frustrada pelo golpe de 1964 (JURACY ANDRADE). 
 
 

O MCP, de fato fez uma verdadeira revolução na educação em Pernambuco. Até 1960, 

por exemplo, não havia rede escolar municipal no Recife; com a criação do MCP, foram 

criadas 201 escolas, com 626 turmas 19.646 alunos - entre crianças, adolescentes e adultos -, 

452 professores, 174 monitores. As aulas eram ministradas por voluntários saídos de colégios, 

como o Instituto de Educação de Pernambuco, em clubes de bairro, igrejas e, até mesmo, em 

ligas de dominó. Os alunos podiam vir até descalços, o importante era assistir às aulas 

(GERMANO COELHO, 2003). 

Apesar de a maioria dos depoentes na sua entrevista citar que não existiam escolas 

municipais, encontramos documentos que demonstram o contrário, como o Termo de 

Inauguração dos Estabelecimentos Públicos (1872 a 1901), o livro de atas que deu origem ao 

Projeto Recife: 100 anos de Escola Pública Municipal, os quais atestam a inauguração de 

edifícios, inclusive, para fins educacionais (conforme imagem 02). Isso evidencia que Recife 

já havia iniciado a construção e a inauguração das primeiras escolas municipais. Mas até 
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meados da década de 1990, não se conhecia documentação que revelasse centros educacionais 

vinculados ao município de Recife, acreditamos mesmo que escolas públicas municipais 

tiveram sua origem ligada ao Movimento de Cultura Popular, que se desenvolveu nos 

primeiros anos de 1960, consagrando formas mais democráticas de educação, como o método 

Paulo Freire. (JUCELINO LIMA DO EGITO). 

 

 

 

 

 

Complementando essas informações, documentos e jornais do final do século XIX 

descrevem a formação de uma rede escolar com, aproximadamente 4.000 alunos e 113 escolas 

sob a supervisão da chamada Superintendência do Ensino Público Municipal do Recife, que 

deu lugar, nas primeiras décadas do século XX, à construção de novas escolas, ampliando-se a 

rede de ensino para 117 unidades. Estas podiam ser mistas, masculinas ou femininas. Houve a 

inauguração de escolas da Freguesia de Afogados até Torrões e Várzea, passando pela área 

central de São José e Boa Vista, entre outros. Com a unificação do ensino primário, em 1926, 

a rede se ampliou, mas subordinadas ao Estado já que um decreto do governador determinou a 

transferência de toda a rede escolar municipal para o Estado, incluindo trabalhadores da 

educação, alunos e edifícios (Idem). A convite de Miguel Arraes, Anita Paes Barreto assumiu 

 

Imagem 03 – Escola Municipal da Encruzilhada: uma das primeiras do Recife. 
Fonte: Jornal do Commercio, cap. 7, p. 56. 
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a diretoria de ensino básico do MCP. Dessa forma se inicia, na Prefeitura do Recife, a 

Educação Municipal. 

Segundo notícias veiculadas pelos principais jornais da época – Jornal do Commercio, 

Diário de Pernambuco, Última Hora e Diário da Noite –, logo após a posse de Miguel Arraes 

na Prefeitura do Recife (1960), foi realizado, através de uma pesquisa iniciada por Anita Paes 

Barreto57, o levantamento da população recifense em idade escolar e não-escolarizada. Os 

resultados foram desastrosos e constaram na apresentação do plano municipal de ensino. 

Nesse plano, havia a criação de um organismo central supervisor, de cursos 

suplementares e de um programa de educação popular; orientação pré-profissional, 

educacional e assistencial psicopedagógica; a criação e supervisão de centros de recreação, 

assistência social e médico-dentária; a organização, com auxílio do Estado, de um corpo de 

professores a fim de melhorar as condições de adaptação do ensino e entender as necessidades 

do município com a participação efetiva da comunidade na sua execução (WEBER, 2004). 

Portanto, foi necessária a organização de voluntários capazes de prestar serviços e 

interessados na recuperação moral, econômica e social do povo recifense. Desse modo, foi 

preciso estabelecer um Plano de Educação Popular com bases duplas que aproveitasse todos 

os recursos já existentes na comunidade, de modo a despertar-lhe à consciência coletiva, para 

tentar solucionar o problema da educação. Além disso, foi necessária a organização de uma 

associação de pais, destinada a levar o povo a desejar, cada vez mais, contribuir para a sua 

própria educação e, assim, colaborar com o poder público na manutenção e defesa da escola 

pública. Assim, com o apoio da comunidade, foi mais rápido o aumento das escolas 

municipais. 

 Liberato da Costa Júnior, colaborador do MCP e vereador da cidade de Recife58, ao se 

referir ao trabalho desenvolvido pelo Movimento, enfatiza a questão da educação: 

 
O MCP foi valiosíssimo, não tem nem qualificação. Não havia no município 
uma rede de ensino, e esse Movimento foi que deu iniciação disso, chamou a 
atenção, nos alertou para a necessidade de se ramificar pela periferia várias 
escolas: primária, de 1ª à 4ª série, e também de adultos para minimizar o 
contingente, o índice de analfabetos que existia. (...) O maior movimento 

                                                 
57 De acordo com documento cedido pela sua afilhada Ângela, seu nome de batismo era Anna Paes Barreto. Foi 
fundadora e diretora do Departamento de Educação do MCP (1960 a fevereiro de 1963), primeira psicóloga da 
Clínica de Conduta, da Faculdade de Filosofia do Recife, em 1956, e, de fevereiro a agosto de 1963, foim 
Membro do Conselho e presidente da Fundação da Promoção Social. De outubro de 1963 a março de 1964, foi 
secretária da Educação e Cultura do Estado de Pernambuco. 
58 Liberato da Costa Júnior é considerado o vereador decano, ou seja, o mais idoso do Recife. O “velho Liba”, 
como é chamado, nasceu em 11 de abril de 1918 e encontra-se em seu 10° mandato. Disponível em: 
http://www.danielbueno.com.br/site/curiosidades/recife.html. Acesso em: 09 de julho de 2007. 
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nesse sentido que se criou no Recife. Foi que deu origem a tudo. 
(LIBERATO DA COSTA JÚNIOR, 2006). 
 
 

Em março de 1960, a Prefeitura do Recife iniciou suas atividades de ensino. Todavia, 

a ampliação da ação educativa no município requeria também recursos financeiros. Sendo 

assim, a Prefeitura do Recife, através do MCP, organismo destinado inicialmente a coordenar 

as atividades educativas, solicitou a contribuição do comércio e das indústrias locais para 

custearem as despesas com o professorado, contando com o apoio de vários estabelecimentos, 

como: Lions Club, Rotary Club e Legião Brasileira de Assistência (LBA). Todos objetivaram 

assegurar às crianças as condições mínimas necessárias à freqüência escolar (BARRETO; 

FERREIRA, 2004). Em relação às construções das bancas escolares, chamam a nossa atenção 

as observações de Ângela: 

 
O setor que Abelardo da Hora era secretário. No setor da Prefeitura e 
desenhou um esquema de bancas escolares e foram feitas nas próprias 
Prefeituras as bancas escolares. (...) E assim nasceram as escolas das 
prefeituras, com bancas feitas, construídas numa secretaria da Prefeitura. E 
Anita ficou à frente deste setor de escolas. O MCP, então, se 
institucionalizou. (ANGELA COELHO, 2006). 
 
 

Nesse contexto, Liberato da Costa Júnior (2006) recorda que “o MCP nasceu com uma 

associação de bairro, tendo Pelópidas na Prefeitura59. Não ficou uma área do subúrbio que não 

ficou com uma ou duas escolas. Igrejas também serviram de base para escolas”, que 

funcionavam de forma provisória, ou seja, improvisada. É de fundamental importância 

esclarecermos que está muito viva na memória de Liberato a figura de Pelópidas Silveira; 

entretanto convém ressaltar que, no nascimento do MCP, Miguel Arraes estava na Prefeitura 

do Recife e Pelópidas era vice-governador; logo após, Arraes assumiu o cargo de governador 

e Pelópidas o de prefeito da cidade. A institucionalização ocorreu quando Miguel Arraes 

estava como governador. 

Segundo Abelardo da Hora (2006), a criação e o êxito do MCP não teriam sido 

possíveis se não fosse o embasamento político-social do povo organizado e de uma 

intelectualidade democrática, progressista e popular, com suas lideranças experimentadas e 

provadas em longos anos de atividades político-culturais. Além disso, foi de suma 

importância a participação da juventude estudantil atuante que contribuiu para colocar à frente 

do governo da cidade de Recife, figuras como Pelópidas Silveira e depois Miguel Arraes, 

                                                 
59 Conforme mencionado anteriormente no capítulo 1, item 1.1. 
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políticos considerados como identificados com as causas populares e respaldados pelo povo e 

seus líderes. 

Germano Coelho (1986) guarda uma forte lembrança da criação do MCP e fornecendo 

mais informações sobre o Movimento, que foi criado para emancipação do povo, através da 

educação e da cultura: um órgão amplo, de caráter técnico, apartidário, pluralista, que não 

discriminava filosofia, credo ou convicção ideológica, unia os intelectuais, estudantes e 

populares. Com esse pioneirismo, o MCP marcou a história da educação brasileira, pondo em 

prática a tese de Anísio Teixeira: educação não é privilégio, e revelando, com a contribuição 

inestimável de Paulo Freire, a educação como uma ação cultural libertadora.  

Reforçando, igualmente, o que foi dito por Juracy Andrade (2006), o Movimento 

poderia ter a aspiração de ser apolítico, mas envolvia os interesses políticos de seus 

participantes, com seus interesses concretos de inserção social e de conquista de eleitores. 

Salienta ainda o autor que, entre os documentos do tempo, devemos destacar o Hino do 

Movimento de Cultura Popular – Canto Agrário, publicado, também, em 1962. 

Onde homens houver que não saibam 
 
O que a todos se deve ensinar, 
um punhado de luz levaremos 
porque a Pátria nos manda levar. 
Luta vã não será nossa luta, 
oh! Humildes obreiros da paz, 
pois se infância de luz não tivestes,  
mesmo tarde uma infância se faz. 
 
Coro: 
Desde os cerros longínquos ao mangue, 
Vede um povo aprendendo, de pé, 
Uma língua de heróis, esta língua 
Com seus cantos de luta e de fé. 
 
Este canto é de quantos desejam 
Uma Pátria, celeiro de luz, 
Uma Terra sem campos de fome, 
Mas de fortes à sombra da cruz. 
É um grito de fel aos que dormem, 
Esquecidos de um povo que sua 
Ao encontro de pão, que não acha, 
E a procura de um lar pelas ruas.  
(GERMANO COELHO, 1986, p. 09). 
 
 

Podemos ver como aparece no hino do MCP a relação política, em que se destaca o 

lugar dos intelectuais e sua posição de classe: desejavam levar  luz para as pessoas que viviam 
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na obscuridade, ocupando um lugar na sociedade em transformação, através do saber, da 

razão e do trabalho intelectual, que é o domínio dos setores médios da sociedade – que se 

colocavam a serviço das classes exploradas e ocupando seu lugar na organização do poder 

que se redefinia em busca da participação popular. 

 O hino do MCP, musicalizado por Nelson Ferreira, serviu de instrumento de luta contra 

a tentativa de extinção desse experimento novo de Universidade Popular, proposta em Projeto 

de Lei, na Câmara Municipal do Recife, em 1961 (Germano Coelho, 2003). Liberato da Costa 

Júnior (2006), um dos colaboradores do Movimento, abrindo escolas e elaborando a 

legislação, lembra que, quando quiseram fechar o MCP, “na Câmara fui um dos líderes do 

movimento para não permitir a extinção (...) lutamos e conseguimos derrubar um projeto que 

tinha, extinguindo”. Ele apresentou, ainda, alguns nomes empenhados nessa causa: Anita Paes 

Barreto, Sérgio Xavier, Manuel Cláudio, Rubem Gamboa, Aristófanes de Andrade, Fernando 

Coelho, Entre outros, destacou o nome de Paulo Freire na educação; lembrou que este 

“contatava com a direção e teve bastante influência em alguns ângulos da atividade do MCP. 

Faz muito tempo e a senhora me apanhou de surpresa. Estou forçando muito a memória, mas 

creio que estou dando meu recado. Está sendo útil, não é?”, conclui o entrevistado, “todos 

eram muito empenhados”. 

Porém a maior parte dos entrevistados omitiu os nomes daqueles que eram contra o 

Movimento. Mas conseguimos, através da reportagem Do Movimento de Cultura Popular ao 

Povo veiculada pelo jornal Última Hora, identificar alguns deles. 

 
Ainda há poucos dias, o Movimento de Cultura Popular, em nota oficial, 
denunciou ao público do Recife e de Pernambuco as calúnias formuladas 
contra o MCP, através do “Jornal do Comercio”, pela coluna intitulada “A 
Marcha da Vitória”, porta-voz oficial da candidatura do senhor João Cleofas 
ao Governo do Estado. [...] Hoje, vem repetir com idêntica energia, as 
infâmias e inverdades propaladas através do “Diário de Pernambuco” e de 
programas de televisão por [...] Wandenkolk Wanderley. [...] Ambos os 
caluniadores se identificam pela utilização dos mesmos métodos: a mentira, 
como arma política; a irresponsabilidade, como norma de conduta. Ambos se 
irmanam, na mesma incontida aversão a cultura e a educação popular. 
Ambos denotam de modo incontrolável, o mesmo terror e o mesmíssimo 
pânico, em face da crescente conscientização do povo e democratização da 
cultura. Embora, radicalmente se distingam quanto às responsabilidades de 
que estão investidos. (UH, 02/09/1962, p.04-A). 
 
 

O Última Hora era considerado na época um jornal de esquerda e apoiava o movimento. 

O poeta popular João José da Silva (1962), cantando nas rádios seu folheto de cordel 
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intitulado Movimento de Cultura Popular – a voz do alfabetismo, desta forma ele fazia a 

defesa do Movimento: 

 
A Cultura Popular 
é uma instituição 
de ensino, não um time 
de futebol ou gamão 
que pega o seu jogador 
com outro faz transação. 
 
Cinco praças de Cultura 
já foram organizadas 
em Casa Amarela, Iputinga, 
duas já foram instaladas 
Várzea, Beberibe e Torre 
e três sendo  inaugurada...  
(SILVA In: GERMANO COELHO, 1986. p. 10). 
 
 

Além de João José da Silva, outro poeta que também registrou seu combate por meio 

de versos foi Audálio Alves: 

 
Mas, se um dia, as falanges do mal 
contra nós suas armas mover, 
por maior que se faça em perfídia 
não nos pode um covarde vencer, 
Somos raios na luta e na paz, 
homens de aço de luzes na mão – 
ao marchar a cultura levamos, 
popular e sublime à Nação.  
(ALVES In: GERMANO COELHO, 1986, p. 11). 
 
 

Novamente percebemos a presença dos intelectuais que, com a idéia de iluminação 

dos saberes, tinham acesso ao conhecimento. E, dessa forma, a disputa pelo poder político, 

cada vez mais, ganhava espaço. Por conseguinte, consideravam-se indivíduos que se julgavam 

“portadores de luz”, ou seja, inspirados para transmitir sua sabedoria ao povo. 

Paralelamente ao MCP, foi criado o Grupo de Trabalho da Promoção Social (GTPS), 

dirigido pelo Serviço Social contra o Mocambo e em convênio com a Secretaria de Educação 

e da Fazenda. A promoção social tinha como um de seus objetivos prestar assistência às 

populações de bairros pobres e das zonas de maior densidade demográfica do Recife, 

oferecendo serviços médicos, dentários, escolares e sobre a maternidade (DP, 31/08/1960). 

Esse grupo oferecia serviços às camadas populares e chegava a empolgar diversos setores 

sociais.  

Ainda quanto ao MCP, de acordo com o art. 1º de seu estatuto, eram seus objetivos: 
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1. promover e incentivar, com a ajuda de particulares e dos poderes públicos, a 

educação de crianças e adultos; 

2. atender ao objetivo fundamental da educação que é o de desenvolver 

plenamente todas as virtualidades do ser humano, através de educação integral 

de base comunitária, que assegure, também, de acordo com a Constituição, o 

ensino religioso facultativo: 

3. proporcionar a elevação do nível cultural do povo, preparando-o para a vida e 

para o trabalho; 

4. colaborar para a melhoria do nível material do povo, através de educação 

especializada; 

5. formar quadros destinados a interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos 

aspectos da cultura popular” (In: MEMORIAL DO MCP, 1986, p. 23-24)60. 

 

A preparação e a politização da comunidade eram feitas nas entidades de classe, 

políticas, recreativas ou de bairros. Esse foi um trabalho importante para a consecução dos 

objetivos do MCP. Tais objetivos contribuíram também para o término do MCP, uma vez que 

ele, segundo Silke Weber (2004), foi destruído por ter sido considerado “o veneno ideológico 

que vinha empestando a atmosfera que respiramos”. Dessa forma, foi destruída uma 

experiência de governo estadual em que representantes dos setores médios e populares 

podiam expor, discutir e encaminhar soluções segundo a perspectiva deles. Entretanto, está a 

merecer estudos aprofundados o significado da confrontação ideológica que teve lugar em 

Pernambuco nesse período e na qual a educação popular teve um período relevante. 

Compreendemos que o objetivo principal do Movimento era a educação, que 

priorizava o desenvolvimento integral do indivíduo e, ao mesmo tempo, tinha como pretensão 

elevar o nível cultural das pessoas, preparando-as para o trabalho e para a própria vida. 

A esse respeito, Paulo Rosas (In: Memorial do MCP, 1986) salienta que tinha um 

projeto, juntamente com Anita Paes Barreto, diretora do ensino do MCP, de realizar uma 

                                                 
60 Abaixo do documento consta a relação da diretoria do MCP: Prof. Germano Coelho – Presidente do MCP; 
profª. Anita Paes Barreto – Diretora da Divisão de Ensino; prof. Paulo Freire – Diretor da Divisão de pesquisa; 
profª. Norma Porto Carreto Coelho – representante dos estudantes e coordenadora de educação pelo Radio; prof 
Arnaldo Marques -Diretor da Divisão de Saúde; Escultor Abelardo da Hora – Diretor da Divisão de Artes 
Plásticas e Artesanato; prof. Geraldo Vieira – Diretor da Divisão do Bem-Estar Coletivo; Maestro Mário Câncio 
– Diretor de Divisão de Música, Canto e Dança; jornalista Aluisio Falcão – Diretor do Departamento de Difusão 
da Cultura; Teatrólogo Luiz Mendonça - Diretor da Divisão de Teatro; prof. Reinaldo Pessoa – Diretor da 
Divisão de Esportes; prof. Paulo Rosas Coordenador de Pesquisas; profª. Zaira Ary – Coordenadora dos Centros 
de Cultura. 
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pesquisa com o objetivo de reconstruir historicamente o Movimento de Cultura Popular, de 

maneira que fosse possível fazer uma avaliação sobre ele. Contudo, ambos faleceram em 

2003. De sua parte, parecia-lhe precipitado tecer considerações críticas a respeito das 

atividades (ensino, praças de cultura, teatro, pesquisas, núcleos de cultura...), da ideologia e da 

metodologia que se experimentava. 

Destaca Anita Paes Barreto (In: Memorial do MCP, 1986) que o MCP tinha como 

objetivo geral a elevação do nível cultural do povo. Por isso mesmo, dispunha-se a despertar o 

compromisso social do homem de baixa renda mediante um processo de conscientização 

vinculado à alfabetização e aos meios informais de educação, de modo a torná-lo, realmente, 

capaz de lutar por um nível melhor de vida e de libertar-se, o mais depressa possível, de uma 

estrutura de vida infra-humana. O MCP, portanto, não poderia deixar de lado as crianças que, 

já em idade escolar não tinham condições de freqüentar a escola, quer pela falta de uma maior 

ampliação da rede escolar, ou de uma mais adequada distribuição da rede escolar existente, 

quer pela falta de uma estruturação mais condizente com a situação da população de baixa 

renda. Na mesma situação, ou pior, encontravam-se ainda os adolescentes analfabetos. Sem 

uma escolarização adequada às suas necessidades para um efetivo amadurecimento, eles 

estavam condenados, pelo menos, a certa marginalização social. 

Diante disso, a prefeitura se interessou por um programa de educação municipal, num 

plano de cooperação e solidariedade de toda a comunidade. A professora Anita elaborou um 

plano de educação e encaminhou ao senhor Miguel Arraes. Nesse plano, ela se preocupou 

com muitas questões: orientação e supervisão de escolas; orientação pré-profissional com 

aconselhamento e encaminhamento de alunos; orientação educacional e assistencial psico 

pedagógica; organização de um corpo de professores, assim como um corpo de voluntários 

recrutados entre pessoas ou entidades especializadas, para prestar serviços; organização de 

uma associação de pais. 

Conseqüentemente, no governo de Miguel Arraes, o MCP se institucionalizou e se 

inaugurou, na Prefeitura do Recife, o ensino municipal. De acordo com o relato dos 

entrevistados, é possível se pensar na existência de uma nova proposta pedagógica de 

educação, voltada para a cidadania popular, que busca a interação entre o povo e os 

intelectuais, exprimindo uma dinâmica de ação, congregando a interação dessas camadas. 

Para a grande parte dos entrevistados, o que animava os participantes do MCP era a 

idéia de aprender com o povo, idéia tão concreta na pesquisa dos temas e do vocabulário de 

alfabetização; na aprendizagem da música e das danças populares; na escolha da temática para 

as artes plásticas, a poesia, a literatura, o cinema, o teatro, a televisão. Essa idéia é que 
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norteou a conceito do MCP sobre a concepção de educação, cultura e pesquisa, pois eram 

tidas como momentos de um mesmo processo cujos agentes eram os próprios homens. Não 

obstante, podemos verificar que alguns componentes do MCP não conseguiram desenvolver 

as atividades as quais se propuseram ou se afastaram. 

Um outro depoente, Juracy Andrade (2006), coloca em evidência a força dos 

intelectuais que fundaram o MCP: 

O principal motivo foi à vontade de fazer alguma coisa pelo povo e pela 
mudança da situação semicolonial do país. Já no meu tempo de formação na 
Igreja, eu enveredei pelo caminho do socialismo, o que me trouxe alguns 
contratempos inquisitoriais. Então, eu não estava satisfeito (como não estou 
hoje) com o capitalismo, principalmente com o capitalismo à brasileira, de 
uma capacidade de exploração ainda maior, além de submissão aos EUA e 
outros países ricos. Sempre senti (e continuo sentido) que tenho uma 
responsabilidade para com os excluídos do banquete capitalista da vida. 
(JURACY ANDRADE, 2006). 
 
 

Havia uma troca entre as camadas sociais: por um lado, as classes populares adquiriam 

conhecimento através da educação e da cultura; por outro, os intelectuais ganhavam posição 

social e política. Complementa, lembrando: “eu havia conhecido algumas pessoas, das que 

criaram o MCP, como Paulo Rosas, Paulo Freire, Abelardo da Hora, Germano Coelho, que 

me incrementaram na direção de pôr fim à esculhambação reinante e construir algo novo, 

popular, revolucionário”, ou seja, os jovens estudantes estavam incomodados com o modelo 

político e econômico do nosso país e queriam criar um novo modelo que fosse popular. 

A viva memória de Argentina Rosas (2006) reflete, com detalhes, o período do início 

de MCP até o seu termino: 

 
[...] lembro bem que tinha o presidente. Os diretores. Os técnicos. Os 
supervisores. Os professores, estagiários. Havia a Divisão de Pesquisa. Paulo 
Freire era o diretor. Paulo Rosas era uma espécie de diretor executivo. 
Várias pessoas trabalhavam em projetos de pesquisas. Lembro-me do projeto 
Cem Anos de Carnaval. Tinha um projeto para organizar um museu da 
Cultura do Nordeste, começando por Pernambuco. Aécio Aquino foi, junto 
com Paulo Rosas, o coordenador. Não houve tempo para ser instalado. 
Muito material já tinha sido adquirido. Não sabemos deste material, dos 
projetos e dos relatórios das pesquisas [...] (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Outro fundador, Juracy Andrade (2006), no seu depoimento recorda: “as idéias que 

deram origem ao movimento eram certamente inovadoras em termos culturais. É mérito do 

MCP ter tentado pô-las em prática dentro do efervescente contexto político e cultural dos anos 

pré-golpe”. Como nos lembra Paulo Rosas: 
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Na minha opinião, nenhuma experiência pode ser repetida. Cada 
experiência, seja pessoal, seja de intervenção social, é única. Não lembrava 
Heráclito que ninguém se banha duas vezes nas águas de um mesmo rio? 
Nem a experiência pode ser repetida por nós: já não somos os mesmos. Ou, 
voltando a Heráclito, “somos e não somos”. E ninguém pode repetir o 
Germano Coelho, o Paulo Freire, a Anita Paes Barreto, o Abelardo da Hora, 
o Aluysio Falcão, o Miguel Arraes de 1962, 63, nem eles próprios. Mas o 
MCP pode ser útil ainda hoje pelas pistas deixadas pelo que fez, pelo que 
quase fez, por sua incompleta teorização, por sua metodologia que ficou a 
meio caminho. Não creio que valha a pena tentar reconstruí-lo. Mas, creio, 
sim, que vale a pena, à luz de seus acertos e desacertos, à luz de novas 
percepções da realidade, promover novas experiências de educação popular. 
Experiências que, como no Sistema Paulo Freire, sejam intransigentemente 
fundadas na conscientização, construídas com e pelo povo, em lugar de 
impostas ou oferecidas ao povo. (PAULO ROSAS, 1986, p. 34).  
 
 

As indicações sutis que Paulo Rosas coloca aqui nos mostram o debate dentro do MCP 

e os aspectos defendidos por Paulo Freire e sua equipe, apontando, dessa forma, as diferenças 

que havia, no Movimento, na ida em direção ao povo, naquele período em que não houve 

tempo para concluir os processos de teorização e de encaminhamento de ação. Porém fica 

evidente, na fala de Paulo Rosas, que não é possível repetir o MCP; podemos refletir sobre 

suas ações em busca de conhecer melhor os impactos causados na sociedade por esse 

Movimento, em suas múltiplas faces, que não se desenvolveram devido ao golpe militar. 

Ademais, vale a pena promover experiências na educação popular baseadas na abordagem 

freireana. Nessa compreensão da teoria e prática, poderemos seguir para uma ação, tendo 

como ponto de partida as necessidades do povo, e, juntamente com ele, desenvolver 

inimagináveis projetos que atendam aos seus anseios, desejos e necessidades. 
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3. O MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR NO RECIFE: 

DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS 

 

Neste capítulo, tratamos das Propostas do MCP voltadas ao lazer e à educação, a partir 

da cultura popular, nas áreas das artes plásticas, teatro, música e dança. Abordamos os meios 

informais de educação e as praças de cultura como lugar de construção das produções 

culturais, assim como o Sítio da Trindade, que serviu como palco de apresentações das 

atividades desenvolvidas. Relatamos os avanços da educação básica, coordenada por Anita 

Paes Barreto por meio da Prefeitura do Recife. Destacamos a organização da cartilha do 

MCP, enfatizando o seu conteúdo e a receptividade pelos participantes e educadores. 

 

3.1 Propostas do MCP para o lazer embasadas na cultura popular 

Abelardo da Hora (2006) afirma: “(...) o Atelier Coletivo deu origem ao Movimento 

de Cultura Popular (MCP) e foi o resultado do crescente avanço do movimento popular 

organizado. O avanço desse movimento e o aprimoramento da convivência democrática 

repercutiram nos meios religiosos”... E foi possível, naquela época, “trabalharem juntos 

representantes de vários grupos religiosos e políticos antípodas: católicos, protestantes, 

xangozeiros e pessoas sem religião; petebistas, comunistas e outros partidos, unidos na grande 

tarefa em prol da educação e da cultura”. Diante do exposto, acreditamos que não foi tão fácil 

a convivência com tamanha diversidade cultural. 

Verificamos claramente o que estava acontecendo naquela época no Brasil, na fala de 

Frei Betto: 

 
[...] neste momento, surge neste País uma nova postura epistemológica, quer 
dizer, uma nova maneira de pensar o Brasil, de encarar o Brasil. E, 
sobretudo, uma tentativa de aproximação cultural do universo popular. E 
essa tentativa se refletiu em todo processo de criação artística. Todo esse 
pessoal do Cinema Novo, na Bossa Nova surge aí. Assim como tem o 
Movimento de Cultura Popular no Recife, havia os Centros de Cultura 
Popular da União Nacional dos Estudantes no Brasil inteiro, que suscitava 
manifestações de arte com um conteúdo pró-causas populares. Hoje a gente 
tem uma visão mais crítica, sabe que ainda não era o próprio povo 
manifestando sua criação artística, ainda éramos nós, universitários, 
intelectuais, falando em nome do povo. Por exemplo, a obra de Oduvaldo 
Vianna Filho, as primeiras peças do Guarnieri, refletem bem isso. Nós 
interpretávamos a realidade, a partir dos interesses da classe popular. (FREI 
BETTO, 1986, p. 27-28). 
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O MCP surgiu num momento de inovação e transformações em áreas diversas, nos 

vários segmentos (comunistas, evangélicos, católicos), com o apoio do poder municipal na 

pessoa de Miguel Arraes como prefeito, conforme já dissemos antes. Percebemos, também, a 

presença dos intelectuais que decidiam pelo povo, porém comprometidos e envolvidos com as 

causas populares, estavam, juntamente com o povo, buscando construir um novo momento 

para a história não só da educação brasileira mas também da história do Brasil através da 

cultura popular. 

Este trecho da entrevista de Ângela Vieira (2006) é um exemplo dessa forma de 

compreender o MCP a partir da arte:  

 
Abelardo da Hora, quando tentava fazer o Ateliê Coletivo, ensinar arte, ele 
abriu a casa dele até pra ser um atelier... Quando ele estava fazendo o 
menino do pirulito, ele estava valorizando figuras nossas, populares nas 
esculturas dele. Apenas, com linguagens diferentes. E quando estava o padre 
Jaime Diniz e o Mário Câncio ensinando músicas nossas, quando estava o 
pessoal de teatro pegando os teatrólogos nossos, o Hermilo, o Luiz Marinho, 
e se buscando os autores que escreveram peças de teatro nosso, e não só os 
franceses, estavam fazendo isso, também, com outras linguagens. (ÂNGELA 
VIEIRA, 2006). 
 

Ela registra como se foi arquitetando o MCP. Nessa construção, cada grupo trabalhava 

a cultura popular dentro do seu saber, ou seja, do seu conhecimento, transmitindo para a 

sociedade a arte, a música, o teatro e a dança que o povo queria aprender, e que traziam traços 

expressivos da cultura local. Segundo Magdalena Arraes (2006), era a maneira de aproximar 

as pessoas que não tinham acesso a esses veículos, a literatura e a arte. Interessante é que ora 

a cultura ia ao povo, ora a cultura vinha do povo, num movimento circular que nos faz 

lembrar Ginzburg com o seu conceito de “circularidade cultural”.  

Iremos nos deter apenas ao Departamento de Arte, englobando as artes plásticas, 

teatro, música e dança, em que conseguimos entrevistar alguns componentes.  Tivemos um 

pouco de dificuldade apenas na divisão de dança em obter material e em conseguir pessoas 

que tivessem trabalhado e participado do departamento. 

a) Artes plásticas 
 
Fui convidado para essa reunião através de ofício na qualidade de presidente 
da Sociedade de Arte Moderna do Recife e apresentei um Plano de 
Aproveitamento do Sítio da Trindade como sede do grande movimento 
cultural que vínhamos tentando instalar no Recife, com o apoio das 
entidades culturais já citadas e o Poder Público. O plano que apresentei 
estava consubstanciado numa grande maquete que fiz de todo o Sítio, tendo 
a Casa Grande como sede e tendo um grande teatro ao ar livre, aproveitando 
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o declive do terreno61 onde seriam levadas as festas tradicionais, as 
manifestações da cultura popular, além do espetáculo de teatro, de musica e 
dança, dos grupos ligados ao plano, preservando as características do Sítio 
tradicional do Arraial Velho do Bom Jesus.  (ABELARDO DA HORA, 
2006). 
 
 

 Ainda ele comenta que, para a construção dos objetivos do MCP, “foi imprescindível 

preparar as comunidades, tornando-as politizadas. A partir daí, elas passaram a se organizar 

politicamente nas entidades de classe, recreativas ou nas entidades de bairros; foi 

importantíssimo esse trabalho para a consecução desses objetivos”. Foi feita uma campanha 

para juntar os grupos culturais existentes, a fim de formar um amplo movimento cultural, 

tendo a cultura do povo como fonte – trabalho que vinha sendo feito no Atelier Coletivo: 

 
Conseguimos adesão de vários grupos, como: a Orquestra Sinfônica 
Estudantil, dirigida por Levino Alcântara (que, logo depois, mudou-se para o 
sul do país); Grupos de Teatro com Luiz Mendonça, Ariano Suassuana e 
Hermilo Borba Filho; o Coral Bach do Recife62, dirigido por Geraldo 
Menucci (este inclusive passou a freqüentar a sede do Atelier Coletivo e lá 
ensaiava e tinha suas atividades).  Havia ainda um grupo de danças dirigido 
por Flávia Barros; o Teatro de Marionetes Monteiro Lobato, dirigido por 
Carmosina Araújo. Mantínhamos intercâmbio permanente com jornalistas e 
com revistas que na época estavam em circulação, como: Região, de 
literatura e arte, dirigida pelo Poeta Edson Régis; a Revista Contra-Ponto, 
dirigida por Valdemar de Oliveira; a Revista Resenha Literária, dirigida por 
Permínio Asfora e a Revista do Nordeste, feita pelo pessoal da Gráfica 
Ipanema. (ABELARDO DA HORA, 2006).  
 
 

A intenção era implantar o “movimento cultural que unisse intelectuais, governo e 

povo, para democratizar a cultura e o ensino das artes, numa espécie de Universidade Popular. 

O plano foi aprovado por unanimidade e toda a imprensa divulgou e saudou essa empresa”. 

Entretanto, o preço da desapropriação do terreno para implantar a sede do MCP, ou seja, o 

Sitio da Trindade, era bastante alto e a Prefeitura dispunha de poucos recursos. Assim, como o 

Prefeito Pelópidas Silveira não quis tomar posse do Sítio sem fazer o pagamento da 

desapropriação, o plano foi engavetado. Nessa época, Abelardo da Hora ocupava também o 

cargo de chefe de Seção de Cultura, do Departamento de Documentação e Cultura da PMR, 

ele explica:  

 
[...] Fiz a minuta da estrutura que tinha como direção um Conselho formado 
por dirigentes das entidades culturais já referidas: a parte de Artes Plásticas e 
Artesanato seria ocupada por mim; Música e Canto por Geraldo Menucci; 

                                                 
61 No terço do Sítio que dá para a Estrada do Encanamento 
62 Coral Bach de Recife fez 11 concertos e ainda uma gravação com um conjunto na rádio central de Moscou, no 
VI Festival da Juventude, e conseguiu atrair 34.000 jovens do mundo inteiro, das mais diversas tendências. 
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Teatro por Ariano Suassuna ou Hermilo Borba Filho ou Luiz Mendonça; e a 
Educação (Alfabetização de crianças e adultos), por um dos representantes 
do grupo de educadores católicos.  Como íamos tratar com grupos 
heterogêneos do ponto de vista ideológico, tive o cuidado de fixar uma 
filosofia, que pudesse unir a todos por muito tempo, com o objetivo de 
democratizar o ensino. Na apresentação da estrutura, escrevi que a finalidade 
do movimento que iríamos implantar era a elevação do nível cultural do 
povo e a educação do povo para a vida e para o trabalho [...] Arraes colocou-
me como Diretor da Divisão de Parques e Jardins da Prefeitura e eu restaurei 
o Sítio da Trindade e a Casa Grande, onde se instalou o MCP. Construí o 
teatro ao ar livre, transformando o Sítio num Parque de Cultura. Construí, 
ainda, cinco Praças de Cultura, próximas aos terminais dos bairros 
populosos, um Centro de Artes Plásticas e Artesanato, uma Galeria de Arte 
às margens do Capibaribe, na Rua do Sol, e renovei os Parques Infantis com 
brinquedos de concreto, ainda hoje existentes (ABELARDO DA HORA In: 
MEMORIAL, 1986, p. 16-17). 
 
 

A década de 1960 foi propensa à inovação na área das artes. Em entrevista, Abelardo 

da Hora, membro do Conselho de Direção do MCP, afirma: “Hélio Feijó fez um projeto de 

uma casa para colocar artes plásticas, música, teatro, tudo em funcionamento”. Esse projeto 

foi chamado por ele de Casa das Artes. Antes da criação dessa casa, ele fez uma maquete 

onde pôs um jardim e uma figura de mulher tocando um bandolim. Daí surgiu a idéia de 

Abelardo da Hora de fazer uma lei que obrigasse a colocação de obras de artes nos edifícios63. 

Desde o ano de 1961, essa lei está em vigor, e a cidade de Recife foi transformada numa 

verdadeira galeria de arte a céu aberto. “Um trabalho para os artistas, os pintores, os 

escultores, os humoralistas”, salienta o autor. 

O jornal Última Hora explorava o esforço do setor de artes plásticas e artesanato. Nele, 

Abelardo da Hora destacava a importância de dois centros de fomento à cultura: a Galeria de 

Arte, situada às margens do Capibaribe, ao lado do prédio dos Correios, que proporcionou aos 

artistas da terra a exposição e a venda dos seus quadros; e o Centro de Artes Plásticas e 

Artesanato, localizado, provisoriamente, no Parque Amorim, onde funcionavam cursos de 

tapeçaria, tecelagem, cerâmica, cestarias, trançado, cartonagem, fantoche, desenho, pintura e 

gravura, para atendimento às pessoas interessadas, chegando a matricular 200 alunos, sendo 

essas atividades ligadas ao MCP (UH, 02/09/1960, p. 02). Tais informações foram 

confirmadas pelo entrevistado José Cláudio, que fazia parte da equipe de artes plásticas 

juntamente com Abelardo da Hora. 

 
[...] Dávamos aula de desenho de pose rápida, inicialmente, no próprio Sítio 
da Trindade, onde eram professores eu, José Cláudio e Guita Charifker e, 

                                                 
63  Abelardo da Hora: “Eu consegui através de Carlos Duarte, que era presidente da Câmara de Vereadores no 
primeiro ano do governo de Arraes em 1960”. 
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posteriormente, no Centro de Artes Plásticas e Artesanato que construí em 
Santo Amaro.  Ali também funcionavam os cursos de tapeçaria, tecelagem, 
cerâmica e cestaria, coordenados por Nailda Valença. Fazíamos exposições 
constantemente – de artesanato – na Galeria de Arte e nas Praças de Cultura. 
[...] Ainda na Prefeitura, o Prefeito Arraes recebeu a visita do Dr. Souto 
Dourado, para tratar da Casa de Detenção do Recife, que iria ser desativada. 
Fui chamado por Arraes, por ser também o Diretor da Secção de Controle e 
Ocupação de Logradouros, que, entre outras coisas, tratava do problema dos 
ambulantes. E a minha sugestão ao prefeito foi a de transformar aquela casa 
de prisão em casa de libertação, tornando-se uma Casa de Cultura e 
Educação, trazendo mais esse importante instrumento para o Movimento de 
Cultura Popular, que precisava se expandir (ABELARDO DA HORA, 
2006). 
 
 

As pessoas que eram das populações marginais, ou seja, que residiam nos mangues, 

córregos e alagados do Recife, passaram a participar não só das festas do MCP, que eram 

organizadas no Sítio da Trindade, mas também dos cursos de Artes Plásticas oferecidos por 

Abelardo da Hora e outros artistas. Em entrevista, Liana Loreto (2005), irmã de Germano 

Coelho, diz que “o MCP foi crescendo de uma tal forma... Aí chegou o momento que Arraes 

foi candidato a governador, e foi aí que o MCP se estadualizou”.  

Recordando aquela época, Guita Charifker (2006), que também fazia parte do setor de 

arte e desenvolvia seu trabalho no primeiro Centro de Artes Plásticas do MCP, situado em 

Santo Amaro, lembra que ministrava aula de desenho para as crianças e adolescentes e o que 

mais a impressionava, deixando-a fascinada, é que não havia desigualdades: “Qualquer pessoa 

que se submetesse, fosse menino de Santo Amaro ou fossem mocinhas de Boa Viagem, eram 

tratados da mesma maneira”, ou seja, com o mesmo respeito e carinho... “a gente trabalhava 

com a realidade. Era a mesma coisa que eu aprendi com Abelardo da Hora no Atelier da 

Sociedade de Arte Moderna. Eu utilizei nas minhas aulas de desenho no Movimento de 

Cultura Popular”. 

A fala de Bernardo Dimenstain reforça a de Guita Charifker: fica evidente a 

importância dessas atividades desenvolvidas no Movimento, principalmente nas classes 

populares, assim como a atuação de Abelardo da Hora, que foi de grande relevo: 

 

Meu primeiro contato com o MCP foi através de Abelardo da Hora, que me 
chamou pro Sítio da Trindade, que ele tava preparando lá um ambiente só 
para atividades culturais e lazer também. E ele dava aula de desenho, e eu ia 
pra lá pra ajudá-lo, porque eu já desenhava, de uma certa maneira, 
razoavelmente. E eu ajudava e desenhava, porque pra mim, toda vez que 
tava em contato com Abelardo da Hora, era um prêmio. Porque ele sempre 
tinha alguma coisa nova na cabeça. E ele ensinava com muita facilidade, e a 
gente via pessoas de baixa renda ter contato com obra de arte pela primeira 
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vez na vida, não é? Por que a elitização da arte no Brasil é um fato 
verdadeiro, desde o Império. (BERNARDO DIMENSTAIN, 2006). 
 
 

Lembra Bernardo Dimenstein (2006), que o Sítio da Trindade vivia em festa, sob um 

clima de acontecimentos nunca vistos antes. No Natal, via-se o pastoril, a lapinha – voltava-se 

às verdadeiras origens portuguesas, espanholas e brasileiras - tudo feito com muito carinho e 

naturalidade,  

José Cláudio (2006), em entrevista, rememora esse período, dizendo: 

 
Foi tão pouco tempo que não deu nem pra ver [...] No meu tempo, não deu 
pra fazer nada, sabe? Foi muito breve. Mas outro dia um dos alunos meus do 
MCP foi que me lembrou de um episódio de uma aula. Que tinha muita 
gente, duzentas pessoas, sei lá. Que tinha uma sala bem grande lá no Sítio da 
Trindade.  Às vezes, dentro de uma sala cheia de bancos ou debaixo das 
árvores. E Delano se lembrou que uma vez ninguém estava prestando 
atenção. Eu disse: “Olhe, Arte é... vocês têm que levar a sério isso. E pouca 
gente consegue ir à frente. De todos que estão aqui nesta classe, talvez se 
salvem dois, Delano e Maria Carmem”. Exatamente foi o que sobrou, Maria 
Carmem também. 
 
 

Rememorando os tempos, Maria de Jesus Costa64 (2006) recupera que “a maior 

contribuição dada pela equipe das Artes Plásticas do Atelier Coletivo (depois MCP) foi no 

Salão Nacional Anual do Museu do Estado, que tinha um salão de arte todos os anos, mas 

sempre era muito acadêmico. O Ateliê resolveu participar e ganhou todos os prêmios”, ou 

seja, os prêmios sempre dados a outros artistas de outros lugares passaram a ser todos do 

grupo do Ateliê Coletivo. “Este conseguiu modificar a maneira de premiar lá no Salão Anual 

do Museu do Estado. Porém sabemos que, de fato, foi Abelardo da Hora quem deu esse 

impulso, pois ele era ‘o cabeça pensante’ e atuante do grupo dos artistas plásticos do Atelier”. 

Ainda sobre o papel do MCP, no que diz respeito às artes plásticas, devemos citar este 

trecho da fala de Argentina Rosas: “O MCP pra mim foi importantíssimo. Ele recuperou o 

artesanato, a rede, os brinquedos infantis feitos por nós, o barco, a cerâmica decorativa, e, 

então, o gosto dessas pessoas que faziam isso e que não vendiam, agora, tomou outro 

entusiasmo”. Para ela, o MCP foi uma das fontes que fez deslanchar o artesanato em 

Pernambuco. Isso foi uma grande inovação não só para o MCP mas principalmente para as 

pessoas que produziam artesanato que antes não tinham como expor e vender suas peças. 
                                                 
64 Maria de Jesus Costa (2006) – “Abelardo da Hora era o professor de todo mundo, foi ele que começou a forçar 
a pessoa a trabalhar de improviso, quer dizer, botava a figura lá... dava cinco minutos pra pessoa fazer aquele 
desenho. E, com isso, quem ganhou muito foi... Samico, que de fato saiu do Ateliê Coletivo. Os grandes artistas 
pernambucanos foram alunos lá do Ateliê. Gilvan Samico, Reinaldo Fonseca, Augusto Ionaldo era arquiteto e 
pintor. Augusto também era arquiteto”.  
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Nas falas dos entrevistados, fica evidente o papel de Abelardo da Hora não só na 

construção física do prédio da sede, como também de outros espaços usados pelo MCP, que 

realizava festivais de teatro, cinema, entre outros.  

José Cláudio (2006) complementa: “Eu achava que deviam deixar fazer o que 

quisesse, e Abelardo achava que devia dar esse encaminhamento para uma arte dirigida para o 

social. Eu não tava muito afinado com isso”. Porém, naquela época, ele não tinha a visão 

social a partir da arte; hoje percebe que muito aprendeu com Abelardo: “Hoje, eu acho que 

talvez falte, no ambiente da arte, das artes plásticas, um tipo, assim, de interesse, não sei qual, 

mas (...) parece que ninguém sabe porque tá fazendo nada, só pra seguir a última moda (...) eu 

acho isso muito banal”. 

Outro entrevistado da área das artes, Bernardo Dimenstain (2006), rememora os anos 

1960 como aluno de Abelardo da Hora: “1960 fiz duas ou três esculturas e participei, pela 

primeira vez, da exposição como escultor [...] eu acho que um artista tem que ser múltiplo e 

variado”. Então, depois “a gente criou realmente um grupo que sabia viver coletivamente. E 

essa é que era a filosofia da sociedade de arte moderna, era o que havia de melhor...”, finaliza 

sua fala.  

De acordo com José Cláudio (2006), em reunião a proposta de Abelardo da Hora, em 

relação ao nome da sede do MCP, saiu vencedora com o voto de Gilberto Freyre, que 

representava a Fundação Joaquim Nabuco. Gilberto Freyre defendeu seu voto com 

argumentos irrefutáveis e chegou a propor um nome para o novo lugar: Arraial Velho do Bom 

Jesus, pois toda aquela área, segundo ele, havia sido palco fundamental no episódio da luta 

dos pernambucanos para a expulsão dos holandeses. Abelardo da Hora, mesmo tendo a 

aprovação de Freyre para seu projeto, contra-argumentou, explicando que o nome Sítio da 

Trindade já fazia menção ao episódio, uma vez que o termo se referia às três raças que 

ajudaram na expulsão do invasor. Além disso, popularmente, o nome do lugar já fazia parte 

da história da Cidade. Enfim, o nome permaneceu Sítio da Trindade, como é chamado até 

hoje (JOSÉ CLAUDIO, 2006). Como verificamos de acordo com a fala do entrevistado, as 

decisões eram todas da cúpula do MCP, o povão não participava das linhas de orientação do 

trabalho, evidentemente que a participação popular vai crescer nessa direção.  

A reforma do Sítio da Trindade foi promovida por Abelardo da Hora, que o 

transformou em um Parque de Cultura: “Construí um teatro aberto, feito o teatro de Dionísio, 

na Grécia, sem coberta (...) só aquela arquibancada e aquele toldo assim fazendo pano de 

fundo. Ali se fazia teatro, música, artes e dança, se fazia de tudo um pouco: para servir como 

sede” (ABELARDO DA HORA, 2006). Ele explica que antes fora produzida uma maquete e 
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feito um levantamento aéreo fotométrico na Prefeitura. Gilberto Freyre65 ficou encantado com 

o projeto do teatro. Abelardo da Hora (2006) complementa, dizendo: “Quando eu construí as 

praças de cultura, depois que eu restaurei o Sítio da Trindade, ou seja, a casa toda fez o teatro 

e construí um Centro de Artes Plásticas e Artesanato aqui, em Santo Amaro”. De fato havia 

toda uma movimentação da juventude nesses espaços como também com o projeto de 

instalação de cinema no Teatro do Parque, para funcionar simultaneamente às atividades 

teatrais (UH, 02/06/1960, p. 02). Tal noticiário foi confirmado por Abelardo da Hora. 

Bernardo Dimenstain (2006) recorda que, nessa época, pertencia aos grupos teatrais de 

estudantes de relíquia de Pernambuco, isto é, aqueles que tinham mais habilidades teatrais, 

fazendo coreografia e cenários, pois havia estudado teatro em São Paulo. Ele relembra alguns 

nomes que considerava importantes, como Germano, um ator ligado ao Teatro Popular do 

Nordeste, que foi uma das coisas mais importantes do Nordeste, isto é, do ponto de vista da 

cultura teatral. Lembra também a metodologia e a tranqüilidade de Leda Alves, atual diretora 

do Teatro Santa Isabel, assim como Ariano Suassuna e Martins Pena. 

 Observamos que a equipe do Departamento de Artes Plásticas considera que foram 

eles que deram início ao MCP, mas percebemos que cada área iniciou, ao mesmo tempo, os 

seus trabalhos, dando a sua contribuição.       

b) Teatro 
 

[...] o teatro popular na cidade do Recife tem a idade da migração do homem 
do campo à cidade grande, trazendo em seus bens as preciosidades de um 
ganzá, de um pandeiro envolto em fitas, ou mesmo de uma bexiga de boi, em 
substituição às máscaras gregas da Procissão Dionisíaca (berço de tudo o que 
se chama teatro na civilização ocidental) (JORNAL DO COMMERCIO, 
1998, p. 01)66. 
 
 

Podemos considerar o Teatro Popular do Recife (TPR) um embrião do MCP. Mas 

história do teatro nesta cidade registra momentos férteis de um tipo de linguagem chamada 

teatro popular. A expressão teatro popular é bastante complexa e leva a um discurso à parte 

sobre o que é e o que não é popular. Tomando como referencial o pensamento de Hermilo 

Borba Filho (1982, p. 05), um dos fundadores do MCP, afirma: "A arte popular é toda aquela 

surgida espontaneamente entre o povo, o povo mais simples de uma sociedade, o resto, é uma 

sofisticação em nome do gosto popular”. 

                                                 
65 Gilberto Freyre, importante sociólogo brasileiro, pernambucano que vivenciou o período aqui estudado e 
interpretou o Brasil em obras, como Casa Grande & Senzala e Sobrado & Mocambo. 
66 Uma origem de brincadeiras. Jornal do Commercio. Recife, 1998. Encarte Cultural Brincantes, p.01, n° 06. 
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Os autos e folguedos encontraram berços esplêndidos nos bairros recifenses, como 

verdadeiras manifestações populares de um teatro não declarado. No entanto artistas 

populares dos bumbas-meu-boi67, dos pastoris, dos cavalos marinhos, entre outras 

manifestações, não tinham a consciência dos atores e atrizes que eram (ou que são), tampouco 

eram respeitados como verdadeiros artistas pelas camadas dirigentes da sociedade. Segundo 

Hermilo Borba Filho (1982, p.05), “Auto ou drama pastoril ligado à forma de teatro hierático 

das festas de Natal e Reis, o Bumba-meu-Boi é o mais puro dos espetáculos populares 

nordestinos, pois, embora nele se notem algumas influências européias, sua estrutura, seus 

assuntos, seus tipos e a música são essencialmente brasileiros”: 

O Pastoril integra o ciclo das festas natalinas do Nordeste, particularmente em 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. É um dos quatro principais espetáculos 

populares nordestinos; os outros são o Bumba-meu-boi, o Mamulengo e o Fandango 

(WALDEMAR VALENTE, 1995). Nesses espetáculos, a participação do povo era ativa Com 

suas estimulantes interferências, o público não se comportava como passivo espectador. 

Muitas interferências do público ajudavam a imprimir ao espetáculo formas diferentes e 

inesperadas de movimento e animação. Essa comunicação entre palco e platéia servia de 

estímulo e incentivo para os atores68. 

O TPR estava presente em diversos espaços, transmitindo às pessoas, de forma lúdica, 

os seus desejos e necessidades básicas. Vale salientar que as referidas expressões culturais 

eram apresentadas semanalmente no Sítio da Trindade, sede do MCP. Trabalhar os valores 

culturais do povo nordestino em forma de teatro, mesmo que esse teatro fosse uma encenação 

dos trágicos gregos ou, ainda, de outros estrangeiros de gerações mais próximas, como Ibsen e 

Garcia Lorca, era o ideal de um grupo de atores, técnicos e outros artistas engajados ao Teatro 

Popular do Nordeste (TPN), liderados por Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna, ambos do 

MCP (GERMANO COELHO, 1986). 

Para atrair um público teatral mais amplo, o movimento construiu o primeiro teatro ao 

ar livre de Recife e o primeiro teatro ambulante: o Teatro ao Ar Livre do Recife e o Teatro do 

Povo, respectivamente. E promoveu, com a Prefeitura, o I Festival de Teatro do Recife, que 

reuniu, no Santa Isabel, em vinte dias apenas, mais de quinze mil pessoas (Idem). Sua 

ambição, porém, era maior ainda: através de Seminário de Dramaturgia e de Laboratório de 

Interpretação, criar novos dramaturgos, formar diretores e atores, contribuir, enfim, para o 

                                                 
67 Bumbas-meu-boi - Auto ou drama pastoril. 
68 Em Pernambuco, o primeiro Presépio surgiu nos fins do século XVI, em cerimônia realizada no Convento de 
São Francisco, em Olinda. O Presépio, representado em conventos, igrejas ou casas de família, reunia mocinhas 
e meninas, cantando canções que lembram o nascimento de Cristo. (WALDEMAR VALENTE, 1995). 
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desenvolvimento da dramaturgia nacional com um teatro nascido do povo, de seus dramas, 

inquietudes, conflitos e esperanças, teatro que retratasse, artisticamente, a nossa realidade 

social, e afirmasse os valores genuinamente regionais e nacionais, com a dimensão universal 

que lhes confere a arte autêntica. A presença de Nelson Xavier, Luiz Mendonça, também 

fundador do Movimento, e Ded Bourbonnais no MCP justifica essa ambição (Ibidem). 

O Teatro Popular do Nordeste (TPN), fundado em 1958, na verdade, era a 

continuidade do trabalho artístico e cultural dos ideais do Teatro do Estudante de 

Pernambuco, fundado em 1946, no qual se buscava a redemocratização da arte cênica 

brasileira, partindo do seguinte princípio: 

 
Sendo o teatro uma arte do povo, deve aproximar-se mais dos habitantes dos 
subúrbios, da população que não pode pagar uma entrada cara nas casas de 
espetáculos e que é apática por natureza, de onde se deduz que os proveitos 
em beneficio da arte dramática serão: maiores levando-se o teatro ao povo 
em vez de trazer o povo ao teatro (ENCARTE CULTURAL BRINCANTES, 
n° 06, 1998, p. 03). 

 

Essas palavras, pronunciadas por Hermilo Borba Filho em sua conferência na 

Faculdade de Direito do Recife, em 1945, tornaram-se, de fato, um manifesto que criou o 

Teatro do Estudante de Pernambuco, abrindo um caminho a ser percorrido, com os devidos 

ajustes, pelo Teatro Popular do Nordeste (TPN) (BARRETO; FERREIRA, 2004). Em defesa 

de um projeto de cultura popular por meio do teatro, o TPN definia assim a sua ideologia: 

 
Nosso teatro é popular. Mas, popular para nós, não significa de maneira 
nenhuma, nem facilmente político. Incluem-se aí os trágicos gregos, a 
comédia latina, o teatro religioso medieval, o renascimento italiano, o 
elizabetano, a tragédia francesa, o mundo de Molière e Gil Vicente, o século 
de ouro espanhol, o Teatro de Goldoni, o drama romântico francês, Goethe, 
Schiller, Anchieta, Antônio José, Martins Pena e todos aqueles que no 
Brasil, principalmente no Nordeste, vêm procurando e realizando um teatro 
dentro da seiva popular coletiva (ENCARTE CULTURAL BRINCANTES, 
n° 06, 2000, p. 04). 
 
 

O Teatro Popular do Nordeste, nesse pensamento e nessa atitude, como teatro 

declarado popular e legítimo, fazia, agora com palco, o que o canto, a dança e a música já 

faziam nos autos folguedos espalhados pelas ruas, ou seja, a celebração de uma arte popular, 

identificada e acessível à comunidade em que ela estava inserida.  

As manifestações culturais foram muito presentes nesse período e os indivíduos que 

constituíam a nossa identidade cultural eram apresentados de forma a ajudar a compreender o 

papel das pessoas na sociedade, através de várias maneiras artísticas. 
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O Teatro de Rua também fazia parte desse espetáculo, que representava um veículo 

eficiente na comunicação e divertimento e encontrava um público participativo nas ruas. 

Quando os personagens dialogavam com os transeuntes da área, era de uma franqueza e 

espontaneidade jamais conferidas a outra forma de fazer teatro. Vir às ruas e, num curto 

espaço de tempo, conquistar cúmplices é a mola-mestra desse teatro, que se mistura ao povo, 

pegando-o por uma das necessidades básicas do homem: o divertimento. Daí, travam-se 

discussões de problemas e de idéias que, puxadas pelo teatro, envolvem pessoas de todas as 

idades, credos e graus de instrução, numa forma lúdica, porém repleta de verdades, anseios, 

indignações e desejos de uma população (Encarte Cultural Brincantes, n° 06, 1998, p. 3). 

É com essa interferência na vida dos que caminham para o trabalho, para o 

atendimento médico, para as compras ou mesmo dos que perambulam pelos centros das 

cidades e ruas de grande movimento em bairros populares que o teatro surpreende e dá a sua 

contribuição, fazendo com que as passantes pensem e opinem a respeito do tema abordado, 

sempre ligado ao cotidiano as pessoas. Mesmo que não seja um tema óbvio e tão exposto, o 

teatro de rua faz a ligação lógica com a vida de sua platéia (Idem). E o MCP utilizava 

constantemente o teatro de rua conforme atesta Bernardo Dimenstain.  

Antes da fundação do MCP, o Teatro Santa Isabel era freqüentado apenas pela elite. 

Sobre esse aspecto, Argentina Rosas tece o seguinte comentário: 

 
 
Outra inovação muito grande do MCP foi levar o povo ao Teatro Santa 
Isabel69 para ver teatro. O teatro era cheio, o MCP fez concertos populares e 
o povo estava sempre presente. Algumas peças foram feitas com Tereza 
Calazans (hoje é uma cantora que vive na Europa), José Wilker70. Eles 
trabalharam nas peças teatrais aqui no MCP, ainda como estudantes, e o 
povo participava. O MCP inovou também em levar o povo a ouvir a música 
clássica. José Wilker foi revelado através das atividades teatrais do MCP, 
encenando com a peça Camaleão Alface, fazendo o papel de bandido 
juntamente com Joacir Castro e outros (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Joacir Castro (2006) registra, em entrevista, que, no final da década de 1950 e início 

de 1960, só existiam em Recife os teatros do Parque e Santa Isabel - este último, como 

conseqüência de um incêndio, ficou um certo tempo sem funcionar. Na visão de Luís 

Mendonça (1986), diretor do setor de teatro do MCP, naquela época, o Teatro de Cultura 

                                                 
69 Bernardo Dimenstein disse em entrevista: “O Teatro Santa Isabel é o resultado de uma elitização. Havia 
torrinha pros ricos e a platéia pros pobres. Eu sou muito favorável ao teatro de ponta de rua que eles chamam. 
Teatro de Arena evita o teatro elitista. O pessoal todo que fez o Teatro de Arena, eles não usam black tié. 
Aqueles espetáculos vanguardistas, mas todos com o cunho muito social”. 
70 José Wilker, integrante do teatro do MCP e ator revelação no ano de 1963, hoje trabalha na Rede Globo de 
Televisão. 
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Popular (TCP) interpretava peças de autores de fora, mas depois formou uma equipe de 

autores novos, que dramatizaram histórias típicas e tradicionais do povo do Nordeste. 

Segundo Adozinda Monteiro: 

 
O MCP era de alto nível intelectual, sem dúvida, os propositores, os líderes, 
mas muito abertos pra conversações, para ouvir. Já que saíram vários 
artistas, inclusive, José Wilker, Nelson Xavier... Havia uma movimentação 
do povo com a cultura e da cultura com o povo, quer dizer, a 
multiculturalidade. Então o teatro vinha, era uma riqueza, era um campus de 
cultura popular. Era realmente popular (ADOZINDA MONTEIRO, 2006). 
 
 

Joacir Castro (2006) recorda que Nelson Xavier já era integrante do Teatro da Arena 

de São Paulo e havia cursado Teatro na USP, sendo contratado pelo MCP como diretor 

teatral. Dirigiu a peça Julgamento em Novo Sol, de Hamilton Trevisan e Augusto Boal, que 

versava sobre uma greve de camponeses em São Paulo: Questão da Terra. 

Ângela Vieira (2006) registra que “o grupinho de teatro do MCP fazia peça teatral em 

ponta de rua e as pessoas da comunidade eram motivadas para o teatro e terminavam 

participando dos cursinhos que o MCP oferecia na sede do Sítio da Trindade”. De acordo com 

Almeri Bezerra (2006), o MCP “sempre teve uma repercussão nacional através da UNE”, pois 

os estudantes participavam também com o teatro. “Havia trocas nas ações dos movimentos de 

culturas populares. Existia não só aqui como em quase todos os Estados, principalmente os do 

Nordeste”. Portanto, a UNE e o MCP interagiam entre si, principalmente com as atividades de 

teatro. 

Para Bernardo Dimenstein, os membros que faziam parte do teatro tinham uma 

filosofia muito ligada ao MCP, mencionando: 

 
Germano Haiut, que era um dos atores de lá, era ligado ao TPN, que foi uma 
das coisas mais importantes que já houve no Nordeste, falando sob o ponto 
de vista da cultura teatral, porque foi dirigido por um gênio. Acompanhado 
pela metodologia e tranqüilidade de Leda Alves, viúva de Hermilo Borba e 
atual diretora do Teatro Santa Izabel, eles trouxeram o teatro moderno pra 
cá... Era um teatro sem fantasias como uma coisa brechtiniana, mais livre. 
(BERNARDO DIMENSTAIN, 2006). 
 
 

De acordo com Bernardo Dimenstein (2006), “...o TPN já existia na Europa, pois era 

semelhante ao teatro popular da França, em que Garcia Lorca tinha um teatro que saía em 

cima de um caminhão, levando as peças teatrais para o povo”. Aqui elas eram levadas ao 

povo nordestino, tanto peças de autores brasileiros, como Ariano Suassuna e Martins Pena, 

quanto de autores estrangeiros, as quais eram adaptadas às condições do Nordeste. Era uma 
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oportunidade de se conhecerem os artistas de outros Estados. Houve, dessa forma, um 

verdadeiro intercâmbio cultural. O teatro do MCP era muito participativo. As peças 

geralmente tinham um cunho político - social sobre os migrantes, sobre os nordestinos, sobre 

a condição cultural brasileira, a nossa cultura popular. 

Bernardo Dimenstein (2006), ainda lembra que houve uma montagem de uma peça 

clássica, Barca da Ajuda, que foi dirigida por Benjamim Santos e cujos cenários foram feitos 

pelo próprio Bernardo Dimenstein. Tratava-se de uma peça européia adaptada ao Nordeste, 

dentro da cultura brasileira, pois a filosofia do MCP consistia em ver a brasilidade que havia 

nas coisas. Afirma ainda que essa peça foi um ponto de quebra na história da teatrologia 

brasileira, “porque foi visto o quanto o Nordeste era valioso, coisa do rio, da lama, do siri, da 

bênção e das maldições do diabo que aparecem, eram valiosas, que era uma coisa que a gente 

não tinha”. Desde então, o teatro popular começou a ser valorizado, assim como o teatro de 

bonecos, o bumba-meu-boi, o reisado, o congado. 

Bernardo Dimenstein71, artista plástico que criou o cartaz da IV e última festa de natal 

da cidade de Recife em 1963 (conforme foto- CONFERIR), disse que esse cartaz foi 

resultante de um concurso interno na Faculdade de Arquitetura, promovido pelo 

DCE/MCP/PMR e Governo do Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Bernardo Dimenstein – cartaz de sua criação. Ele disse: “Esse cartaz era uma coisa muito primitiva, feita em 
silk screen e era divulgado em lojas. Isso foi em 63. Foi a quarta festa de Natal da cidade do Recife, promovido 
pelo MCP. Então, eu achei este cartaz entre meus documentos e quero que você divulgue, porque é um elemento 
importante”. 

Imagem 04 – Cartaz da IV Festa de Natal da Cidade do Recife,  
criado por Bernardo Dimenstain em 1963. 
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Há, ainda, um outro cartaz, que é atribuído a Adão Pinheiro, da peça teatral  História 

do Mato (conforme foto 02) feita por vários artistas pernambucanos. Essa peça, que contou 

com a participação de muitos artistas jovens como figurantes, foi levada ao Teatro Santa 

Isabel e ficou por muito tempo em cartaz. 

Joacir de Castro acrescenta: “Nossa Senhora da Conceição e Incelença, as duas, nós 

demos o título de Histórias do Mato e são da autoria de Luiz Marinho [...] Nós tínhamos, do 

ponto de vista estético, a Incelença. É um trabalho muito bonito. É um velório de interior, 

onde as coisas acontecem ali”. Ele lembra que era uma época de muita movimentação 

cultural, e esses cartazes eram levados não só para o Santa Isabel e para o Sítio da Trindade 

como também para as casas comerciais. 

Nessa época, lembra Guilherme Robalinho (2006) “Houve um momento muito 

importante, que foi o Festival de Teatro Universitário do Teatro Israelita. As apresentações 

eram magníficas”. Para ele, havia toda uma agitação cultural, mas a cultura era tomada como 

argumento de luta política, como um processo. Cada um dos membros do MCP atuava na sua 

área, mas com uma visão do coletivo. Como exemplo disso, Guilherme Robalinho cita Paulo 

Freire, que “era na área da alfabetização, mas era ligado a nós”, visto que, no ensino da 

alfabetização, também resgatava as festas populares, mostrando o que era um pastoril, uma 

cavalhada, um reisado, isto é, alfabetizava-se a partir da própria cultura local, conforme 

podemos verificar nos textos de cartilha. 

Nessa equipe de intelectuais e jovens artistas que compuseram o MCP, além dos já 

citados, Guilherme Robalinho acrescenta: 

 

Imagem 05 – Cartaz da peça teatral História do Mato, criado por Adão Pinheiro em 1963. 
Fonte: Documento doado pelo Bernardo Dimenstain 
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Liana Aureliano, a linda Liana Aureliano, que é mulher, hoje, de João 
Manuel, professor de Economia em S.Paulo, era uma das pessoas ativas e 
participantes. Assim como Luiz Salvador Miranda Sá Júnior, que é professor 
de Psiquiatria aposentado da Universidade de Mato Grosso, Fernando 
Barbosa e Socorro Ferraz, da UFPE, Marcos Lins e Silvio Lins, os dois já 
faleceram. Eram pessoas ligadíssimas que faziam o movimento estudantil e 
faziam a riqueza do Movimento de Cultura Popular. Silke Weber e Fernando 
Correia, hoje do Tribunal de Contas, também tiveram grande participação no 
movimento. (GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
 
 

Ele acredita que o grande feito do governo de Arraes foi juntar todo esse pessoal, que 

deu nessa “explosão que foi o MCP. Essa explosão também se juntava com o movimento 

cultural que a UNE volante fazia, que eram os teatros e que vinham puxando a esquerda no 

Brasil por Oduvaldo Viana Filho (Vianinha) e Pascoal Carlos Magno72”. 

Pascoal Carlos Magno, representante do Governo Federal nos Festivais de Teatro dos 

Estudantes do Nordeste realizado em Caruaru, afirmou que “o MCP era um movimento 

dentro do teatro brasileiro” e teceu elogios às ações de Miguel Arraes no que se referia aos 

benefícios da arte e da cultura. Segundo Carlos Magno, o MCP desenvolveu “um trabalho 

brilhante e apolítico. Por isso conquistou a cidade inteira, recebendo verdadeira consagração 

popular”. Dessa forma, podemos citar alguns prêmios trazidos pelos espetáculos: “melhor 

peça do Festival e espetáculo de adultos, com ‘A Derradeira Ceia’, de Luis Marinho, autor 

recifense; melhor ator, para Orlando Vieira; melhor espetáculo infantil e menção honrosa de 

melhor atriz para Moema Cavalcanti, em ‘A Volta do Camaleão Alface’” (UH, 20/08/1962, p. 

04). 

Segundo Joacir Castro (2006), o teatro tinha uma ligação socio cultural com a 

educação. Ele já vinha sendo desenvolvido desde o final da década de 1950, quando Luiz 

Mendonça montou uma peça de Luiz Marinho, A Derradeira Ceia, que versava sobre o 

cangaço. Essa peça foi representada para camponeses. Depois, Luiz Mendonça começou a 

montar outros espetáculos no Teatro do Movimento de Cultura Popular, “que tinha vários 

militantes do Partido Comunista”. 

De acordo com Germano Coelho (1986), a união que o Movimento de Cultura Popular 

consolidou com os estudantes, os intelectuais e as camadas populares possibilitou o alcance 

de seus objetivos por mais do teatro e da cultura para a emancipação do povo. 

O Teatro de Cultura Popular foi uma transição, uma seqüência do Teatro Popular do 

Recife. Depois, ele passou a ser Teatro do MCP, que tinha uma proposta de cultura popular e 

                                                 
72 Pascoal Carlos Magno era um intelectual muito ligado a Juscelino Kubitschek  e dirigia os jovens nos festivais 
nacionais de Teatro do Estudante. 
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trabalhava paralelo à militância e às campanhas políticas, por isso não podemos dizer que o 

MCP era político. Joacir Castro (2006) acrescenta: “Não era uma busca do teatro pelo teatro. 

Já existia o teatro nas associações de bairro. Havia uma participação na vida popular, pois as 

manifestações teatrais estavam sempre presentes nas inaugurações, nas campanhas eleitorais. 

A equipe sempre montava um sketch73. Por exemplo, quando houve a invasão de Cuba em 

1959, Joacir Castro (2006) recorda que, em 1960, eles fizeram o sketch “Cuba si”. 

 
Cuba si, Cuba si, Yankees no 
La revolución cubana es 
Democrata y socialista 
Socialista, socialista 
Y después comunista”. 
 
 

Ainda sobre esse aspecto, ele afirma: 

 
Nós participávamos. Isso aí foi um sketch dirigido por Nelson Xavier que 
estava aqui. Na campanha eleitoral de Cid Sampaio, a equipe também fez 
um “sketch” tirado de alguns momentos do mundo rico. “Um dia na vida do 
Brasilino” que acorda com a pasta ‘Colgate’, vai escovar o dente com a 
escova ‘Tek’, com o sabonete, com todo o material de empresas americanas. 
Aquilo mostrava a dependência nossa da economia americana. Então, o 
nosso teatro, também, falava disso. Contrário a isso, a elite teatral achava 
que o teatro devia ser uma coisa elitista. (JOACIR CASTRO, 2006). 
 
 

O teatro não era neutro; ele se posicionava em favor dos oprimidos. Joacir Castro 

(2006), conclui que “o MCP foi o maior movimento da época em termos de teatro para o 

povo. Antes, Hermilo Borba fez espetáculo de teatro nos centros sociais urbanos”. Além de se 

levar teatro ao povo, levavam-se também idéias políticas; porém não era um teatro que 

trouxesse “feed-back, ou seja, resposta para o povo político da época das campanhas 

eleitorais”; isso era visto no teatro do MCP. Além da existência de uma grande solidariedade 

por parte dos membros constituintes do MCP, “Éramos todos da classe média e não 

recebíamos salário, pois éramos voluntários, mas eu já trabalhava na PMR, ganhava um 

salário mínimo [...] Os temas que eram utilizados no teatro eram tirados do grupo de teatro e 

também do povo, porque o teatro era do povo, do povo lascado” (CASTRO, 2006). Portanto, 

acreditamos que não deixa de haver um movimento de cima para baixo, uma vez que o tema 

não era apenas político mas também social, entre outros. 

Maria de Jesus Costa não fazia parte da equipe de teatro, mas, em entrevista, nos 

lembra um fato interessante: 

                                                 
73 Sketch, na língua inglesa, significa esboço, ou seja, um rascunho da letra da música. 
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A primeira vez que Ariano Suassuna representou o Auto da Compadecida foi 
no Teatro de Santa Isabel. Eu estava lá assistindo. Quando terminou a peça, 
eu fui junto dele e disse: “Ariano, eu posso beijar suas mãos?” Aquilo foi 
uma coisa espetacular! E eu fiquei tão entusiasmada, que eu disse assim: “Eu 
vou fazer o retrato desse homem”. E fiz. Eu tenho o retrato dele nessa época. 
(MARIA DE JESUS COSTA, 2006). 
 
 

 Ariano Suassuna, um dos fundadores e integrante da equipe de teatro do Movimento 

de Cultura Popular, nessa época, já era conhecido nacionalmente pelo seu desempenho teatral. 

 

c) Música 
 
Trabalhei por anos a fio nos colégios e vejo essas pessoas daquelas épocas 
verem a música como um valor importante na sua vida, no seu lazer. E 
então, a gente pode afirmar que nós temos, hoje, platéia bastante 
conscientizada que ama mesmo a música, graças a esse trabalho que foi 
originário do MCP. [(...)] Realizamos concertos em praças de cultura [...]. 
(MÁRIO CÂNCIO, 2006). 
 
 

A direção da música no MCP, inicialmente, ficou ao encargo de Geraldo Menucci; 

porém, por problema de saúde, ele não pôde assumir, então ficou com Mário Câncio. Segundo 

este, “Geraldo Menucci ficou com o departamento da música na parte do coral, orquestra, 

banda, porque ele era, na época, o maestro da Banda Municipal do Recife da PMR, que surgiu 

também no MCP e foi ele, inclusive, quem estruturou e idealizou o projeto, sendo, portanto, o 

fundador”. Já Mário Câncio ficou responsável pela Orquestra Sinfônica do Recife e planejava 

fazer o seguinte: 

 
A minha idéia era, justamente, fazer, realmente, uma escola, formar, ir nos 
lugares pobres, nas camadas pobres e de lá descobrir os talentos e trazê-los 
para um estudo sistematizado na música. Não tivemos tempo de fazer isso, 
porque não nos deram condição, mas a idéia no fundo era essa: de fazer 
músicos, mais conscientes, mais críticos, que pudessem compreender as 
coisas e também criticá-las para melhor. Trabalhar no sentido de 
crescimento, nada de estagnação, de parar, mas a coisa deveria caminhar nos 
vários sentidos. Não somente no sentido da criação de vários conjuntos 
musicais, porque a população é muito grande, e uma orquestra só, um grupo 
só para atender a tudo isso é impossível, é inadmissível. E aumentar também 
o número de pessoas aficionadas, pessoas que entendessem a música, que 
gostassem da música, que fizessem da música, digamos assim, um dos seus 
momentos de lazer. (MARIO CÂNCIO, 2006). 
 
 

Podemos perceber, na declaração de Mário Câncio (2006), que a intenção dos 

intelectuais da classe média era levar cultura elaborada ao povo, decodificando a realidade, 
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partindo dos interesses populares, como bem nos lembra Frei Betto,  no início desta seção. 

Em 1° de maio de 1960, visando comemorar o Dia do Trabalhador, o Movimento de Cultura 

Popular organizou uma festividade em Santo Amaro. As atividades em comemoração a essa 

data foram organizadas pelos alunos de Direito e perduraram por todo o dia. Geraldo Menucci 

lembra que o Coral Falado ficou sob a sua responsabilidade e representou O operário em 

construção, poema de Vinícius de Moraes. O prefeito Miguel Arraes, na ocasião, anunciou 

oficialmente os objetivos do MCP (que foram elaborados pela equipe) e traçou as suas 

próximas etapas (GERALDO MENUCCI, 2006). 

Compreendemos que nessa apresentação do coral, estão também presentes os atores de 

classe média falando sobre o oprimido, como bem nos lembra Aída Bezerra (In BRANDÃO 

(Org.). 1987), e sobre o papel desempenhado pelos estudantes da época, ora do lado do 

governo, ora do lado do povo. O prefeito Miguel Arraes fez também uma dissertação sobre os 

objetivos do MCP e frisou que a municipalidade redobraria, a partir daquele momento, a sua 

colaboração na campanha contra o analfabetismo e pelo levantamento do nível cultural do 

povo do Recife. Conseqüentemente, os que se alfabetizassem poderiam votar e, com isso, 

elevar-se-ia também o número de eleitores, obviamente. 

Bernardo Dimenstain (2006)74 recorda que Mário Câncio, naquela época, ia para as 

escolas públicas fazer apresentação musical para os alunos e Geraldo Menucci também levava 

o espetáculo musical para os bairros pobres de Olinda. “Eu não acredito que exista coisa mais 

forte do que um menino assistir uma orquestra, pelo encanto da música, pela disciplina, pela 

qualidade. E, se ele tiver um bom talento, ele vai procurar fazer aquilo”. Para ele, “se a 

criança, adolescente ou adulto não tivesse aptidão ou desejo para a música, seria um bom 

ouvinte, pelo menos”. Bernardo Dimenstain completa: “Acreditamos que mais do que tornar 

artista, ele tem que formar público”, ou seja, o contato do aluno com os artistas é de suma 

importância para despertar o querer, “apesar de ainda hoje haver preconceito com o artista, 

achando que ele não sobrevive com o salário, ou não é uma profissão digna”. 

Sobre a importância da música na humanização do ser humano, Geraldo Menucci, em 

suas memórias, descreve: 

 
A história contada através da música. Um espetáculo mesmo... A 
humanidade começa a ficar adulta. Os povos reconhecem que não precisam 
guerras pra garantir a paz. Que em vez de bombas atômicas, podem usar 
outras armas mais poderosas, mais eficazes para assegurar a sua 

                                                 
74 Bernardo Dimenstein (2006) diz que, naquela época, “quando alguém dizia vai ser artista, ou vai ser artista de 
teatro, ou cinema, ia ser prostituta, homossexual ou qualquer coisa assim. Meu pai me estimulou muito, me 
botou pra estudar com Abelardo da Hora, com Lula Cardoso Aires, com Vicente Monteiro”. 
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tranqüilidade. A cultura, as artes, a religião são suficientes para estreitar as 
relações humanas... Outros exemplos, os católicos estavam usando também o 
pessoal da JAC, JEC, JIC, JOC, JUC. (GERALDO MENUCCI, 2006). 
 
 

Ademais existiam outros espaços que também desenvolviam trabalhos com a música. 

“Jaime Diniz, padre da paróquia de Casa Amarela, preparava, na parte musical, um grupo de 

crianças que formava um verdadeiro coral, que se exibia. Havia uma preocupação com a 

cultura musical”, como bem lembra Argentina Rosas (2006). 

Enquanto isso a juventude estava integrada por meio da Igreja Católica, que 

participava intensamente do Movimento em busca da paz. Nesse período, aconteceu o I 

Festival de Música do Recife, que foi realizado com o apoio de todos os que faziam o MCP e 

do Ministro Pascoal Carlos Magno. A Orquestra Sinfônica do Recife e de algumas capitais 

participaram desse festival.  

Mário Câncio (2006), como participante do departamento de música, descreve as 

dificuldades encontradas no Movimento: “Nós não tivemos tempo de nos estruturar bem, 

pretendíamos fazer corais com o povo”. Sua fala assegura a vontade de trabalhar a música 

com a população interessada: “[...] acontece que o Movimento de Cultura Popular ainda não 

tinha uma estrutura que permitisse, porque também tinha problema financeiro, econômico. 

Viagens, deslocamentos, gasolina, quer dizer, coisas desse tipo que pra manter o sistema [...] 

Mas nós chegávamos a realizar concertos”. Percebe-se que havia problemas que dificultavam 

essa ampliação com mais intensidade. 

 

d) Dança 
 
O Movimento de Cultura Popular inaugurou, na semana passada, quatro 
bandinhas por alunos das escolas de Casa Amarela. Os pequenos conjuntos 
foram lançados durante as comemorações da «semana da criança», 
organizadas pelo MCP, e executaram números de canto e dança. (Diário de 
Pernambuco, 18/10/1960, p. 05).  
 
 

Inicialmente, o maestro Mário Câncio foi diretor da divisão de música, canto e 

também da dança; entretanto, logo após, Flávia Barros, que era carioca, tornou-se diretora do 

Departamento de Dança do MCP. Em 1955, participou de uma turnê que o corpo de balé do 

Municipal do Rio de Janeiro fez pelo Nordeste r conheceu Ruth Rosenbaum em Recife. 

Fizeram alguns trabalhos para entidades sem fins lucrativos juntas. Flávia morou no Recife 

em 1962 e 1963 e representou, juntamente com Ana Regina Moreira, professora de destaque 

que ensinava no Clube Internacional do Recife, a produção local no I e II Encontro das 



 135 

Escolas de Dança do Brasil, respectivamente em Curitiba e Brasília (DF) (SIQUEIRA; 

LOPES, 2004). 

Outro entrevistado, Ubiracy Ferreira (2007), era monitor do MCP na área de dança, 

teatro e alfabetização de adultos, que funcionava na sede de Caboclinhos, no Alto Zé do 

Pinho. Ele lembra que confeccionava os bonecos para usar no teatro, que era apresentado com 

jogral, poesia e textos reivindicativos na área da política, religião e cultura. Recorda um fato 

interessante: “fomos apresentar uma peça com teatro de bonecos nos canaviais em Moreno. 

Era um grupo de jovens estudantes: Eu, Alberto, Valter (mora hoje na Alemanha), Ednilson, 

acho que era orientado por Joacyr Castro”. Ele recorda as reuniões culturais populares, em 

que se discutia a dança clássica, erudita e a popular de forma consciente e das quais os jovens 

participavam de maneira espontânea e voluntária. E ainda relembra: “A dança vinha como 

suporte do teatro”.  Trabalhava-se com a dança popular, como, por exemplo pastoril, coco, 

quadrilha, bumba-meu-boi, “se aproveitava o que já se tinha e partia para outro tipo de dança, 

que chamasse atenção da comunidade” (UBIRACY FERREIRA, 2007).   

  A viva memória de Bernardo Dimenstain (2006) reflete que havia um programa do 

MCP que destinava espetáculos de dança aos colégios, para levar um violonista, uma 

bailarina: “Você sabe, Ruth e Flavia Barros, que tem a melhor escola de dança aqui. Flávia 

Barros, como responsável pelo departamento da dança do MCP, fazia esse trabalho de levar a 

dança às comunidades escolares carentes”. Isso mostra que o MCP desenvolvia atividades 

para também levar a dança as escolas e aos orfanatos, gratuitamente. Esse projeto de levar os 

bailarinos para se apresentarem é muito estimulante para a criança: “Apesar de que balé é uma 

coisa vista ao extremo, vista na história própria [...] a menina que tiver algum talento pra 

dança, daquele momento em diante, ela fica com o vírus, ela fica doida pra dançar. Eu sei 

porque eu já acompanhei coisas assim” (BERNARDO DIMENSTAIN, 2006). 

Apesar dessas informações obtidas, Flávia Barros, em conversa informal, revelou que, 

naquela época, havia apenas uma academia de dança; assim mesmo, era particular, não estava 

ligada ao MCP; e às vezes, era convidada pela Prefeitura do Recife a dar palestras. 

No dia das crianças, por exemplo, como diz o Jornal Diário de Pernambuco 

(12/10/1960), o MCP promovia excursões, passeios e reuniões festivas, com distribuição de 

prendas. As primeiras doze escolas de Casa Amarela reuniram-se para comemorar esse dia 

com a participação dos alunos das escolas populares e familiares. O canto e a dança estavam 

presentes e eram inseparáveis nas festividades do MCP, notícia confirmada por Bernardo 

Dimenstain, que completa: 
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E você sabe que um dos maiores bailarinos negros que existe na Europa é 
pernambucano, que não tinha dinheiro pra fazer curso nenhum. Foi pro Rio e 
foi mantido por uma família carioca. E, hoje em dia, ele é o primeiro 
bailarino nesses espetáculos maravilhosos. Brasileiro, saiu daqui, nessas 
áreas de teatro, dança e música, ele tá fazendo sucesso. (BERNARDO 
DIMENSTAIN, 2006). 
 
 

Alguns brasileiros das áreas de teatro, dança e música as quais vão para o exterior se 

destacam e fazem sucesso, como podemos ver na citação acima. O nosso problema é falta de 

apoio e incentivo para essas atividades, razão pela qual concordamos com Bernardo 

Dimenstein em relação à falta de auxílio à cultura e à educação em outras épocas. Entretanto, 

durante o período pós-surgimento do MCP e o que antecede o seu fim, houve investimento, 

conforme atestam entrevistados e jornais da época. 

Nesse período, Recife tinha a condição de segundo ou terceiro centro cultural do país, 

pois recebia, com relativa freqüência, espetáculos internacionais, a exemplo da dupla de 

bailarinos Nora Kovach/Istvan Rabovsky (1957 e 1962), do balé de San Francisco (1958), da 

Sinfônica Nacional de Washington (1959), do pianista russo Serge Dorensky (1959 e1962), 

da Orquestra de Cordas de Milão (1962) e do tenor italiano Ferruccio Tagliavini com a ópera 

La Traviata, de Verdi (1969) (SIQUEIRA; LOPES, 2004). 

Segundo o jornal Última Hora (20/08/1962, p. 04), a criadora do I Balé Folclórico do 

Brasil, Dona Felicitas, veio a Recife em setembro de 1962, para fundar, juntamente com a 

Elza Loureiro, o Conjunto de Danças Folclóricas do MCP. Em 1960, o balé, assim como a 

dança cênica em geral, se valeu do aparecimento da TV, e a coreografia para a inauguração da 

TV Jornal do Commercio foi elaborada por Flávia Barros. As mães, então, descobriram que 

havia uma atividade artística que não feria os conceitos tradicionais de educação para 

meninas. Por causa disso, surgiram muitas escolas, mas a procura foi maior que a oferta 

(SIQUEIRA; LOPES, 2004). 

Enfim, podemos assegurar que havia uma integração entre os membros e setores do 

MCP, assim como das comunidades escolares, familiares e alunos. As comemorações eram 

muito festivas e motivavam as crianças e adultos para a participação social. Para Germano 

Coelho (1986), o MCP não apenas combateu o analfabetismo nem somente foi um meio de 

educação integral do homem como pessoa e como membro da comunidade, nem também uma 

instituição destinada a promover a melhoria das condições materiais do povo, através da 

formação profissional e da educação cooperativa e sindical, mas também foi, acima de tudo, 

instrumento de promoção do nível cultural do povo. 

 



 137 

3.2 Projeto: meios informais de educação - praças de cultura 

Nesta seção, iniciaremos com a fala da entrevistada Silke Weber (2006), que, apesar 

de não ter sido fundadora do MCP, mas voluntária, assumiu a coordenação desse projeto logo 

após o afastamento de Paulo Rosas75. Um fato fundamental na nossa pesquisa, relatado por 

ela, é a presença no MCP do sociólogo Dumazedier, que foi organizador da coleção da revista 

Movimento, Povo e Cultura da França, nesse período. 
 
Essa visão era compartilhada por Dumazedier, pesquisador francês, que 
defendia o uso dos momentos de lazer como momentos de cultura. E fazer 
do lazer, também, cultura. Então, essa é que era a questão. Dumazedier foi 
convidado pra visitar o MCP, porque ele foi o introdutor do lazer como 
objeto de estudo na França. Foi o primeiro sociólogo, quer dizer, foi o 
criador da Sociologia do Lazer. A sua tese de doutorado foi sobre isso, no 
começo dos anos 60, final dos anos 50. A preocupação era fazer com que o 
lazer fosse enriquecedor. Então, praça de cultura é isso, era fazer com que 
você tivesse um ambiente cultural rico que permitisse o alargamento de 
horizontes; permitisse a elaboração de um pensamento organizado enfim, era 
aquilo que complementaria ou não complementaria a escola. A escola era 
meio formal de educação, recorrendo muito pouco aos meios informais, 
sendo importante tornar disponível tudo aquilo que pudesse enriquecer 
culturalmente, digamos, aquelas comunidades (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

Segundo Argentina Rosas (2006), “As praças públicas eram um local por onde 

circulava a burguesia de Recife”. Então, para aproveitar esse espaço das praças da cidade do 

Recife que já tinha público, pensou-se em criar programas culturais, educativos que pudessem 

ser desfrutados por aquela parcela da população seu acesso a nenhuma forma de lazer. 

 
As praças tiveram suas origens muito antes do MCP. As praças do Recife 
tinham um papel importante. Era nelas que se davam as retretas, os pastoris, 
as chamadas festas de rua. Era nelas que as crianças jogavam futebol, 
empinavam papagaio. Faziam-se comícios. O povo freqüentava as praças 
(ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Noutras palavras, as praças, além de palco para o fomento de atividades educativas e 

culturais, eram espaços onde as pessoas passavam a se conhecer, onde adultos, crianças e 

idosos conviviam, ainda que em espaço transitório de tempo. Sobre isso, Argentina Rosas, 

parafraseando Castro Alves, afirmou: 

 
“A praça é do povo assim como o céu é do condor” porque o povo 
participava da praça, como um lugar universal. Antes de existir as praças de 
cultura, em Recife já tinha belíssimas praças, como a Praça 13 de Maio, a 
do Derby, a de Casa Forte. A praça era um lugar onde se encontrava a 

                                                 
75 De acordo com Argentina Rosas (2006), o afastamento de Paulo Rosas ocorreu em 1962. 
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burguesia, a elite do Recife aos domingos, à tarde. Tinha um verdadeiro 
desfile de moda. Ali as pessoas passeavam, batiam papos, conversavam e se 
encontravam para namorar, assistiam às retretas76, às bandas de músicas. 
(ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

O depoimento de Silke Weber (2006), participante ativa do movimento, coloca em 

evidência a organização do projeto “Meios Informais de Educação, idealizado por Paulo Rosas, 

que foi formulado a partir de uma experiência polonesa”. Ela relembra: “Germano Coelho 

também tinha trazido muito material a respeito. Quer dizer, também na Polônia se pretendeu 

que tudo aquilo que tinha sido construído pelos poloneses se tornasse acessível a todos e uma 

das atividades para isso eram as praças de cultura”. Mas Argentina Rosas (2006) acredita que 

“esse projeto surgiu de sua própria cabeça”.  

De acordo com a elaboração do planejamento básico, o referido projeto foi uma 

tentativa de aproveitar os meios coletivos de comunicação, explorando os aspectos lúdicos e 

educativos. Entre os objetivos gerais comuns a todo o projeto, estava o de desenvolver na 

comunidade disposição para uma apreciação crítica em relação à leitura, cinema, rádio, 

televisão e aos demais meios coletivos da comunidade. Dentro dele, foram desenvolvidas três 

classes de experiências: 

1. As Praças de Cultura – tinham como objetivo principal oferecer à comunidade as 

mais variadas oportunidades de empregar o seu tempo livre, tendo em vista a 

aquisição de cultura e a consciência do papel de cada indivíduo na sociedade.     

2. As Bibliotecas – seus objetivos específicos eram desenvolver na criança o hábito 

por uma boa leitura, educando-a para o gosto pela literatura infanto-juvenil, 

exercitando a sua criticidade; orientar na escolha dos livros a serem lidos e ensinar 

as técnicas de uma boa leitura. Para o público adulto, foi criado o programa 

publicitário Leitura e Audiência a Palestras sobre Temas Educacionais, 

entrosamento com o projeto de Educação de Adultos, de modo a fazer funcionar 

uma “escola de pais”. 

3. Serviço de Radiodifusão da Cultura Popular – tinha como objetivos específicos 

fornecer informações de interesse geral; fazer divulgação cultural e científica com 

linguagem acessível à compreensão popular; desenvolver o gosto e o hábito de 

ouvir música e ser um instrumento de publicidade do MCP. Era permitido fazer 

                                                 
76 Retretas: Concerto de uma banda de música em praça pública. 
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publicidade comercial paga; porém era proibido fazer qualquer tipo de 

propaganda política. (MEMORIAL DO MCP, 1986) 

 

O projeto Meios Informais de Educação era regido pelo Estatuto do MCP e pelas 

disposições do Planejamento Básico. Desse modo, os meios informais de educação eram uma 

forma de fazer com que as comunidades pudessem ter acesso àquilo que o Brasil e o mundo 

produziam em termos de cultura e educação informal. 

Abelardo da Hora foi o idealizador do projeto arquitetônico das praças de cultura e o 

responsável por toda a estrutura física das praças. Em entrevista, ele recorda: 

 
As praças de cultura eram feitas de pedra e de tijolos e possuíam espaço para 
um palco para o teatro, audições de música ou exposições de artes. As praças 
de cultura, ainda hoje, existem. Funcionavam também como escola do 
Movimento de Cultura Popular. E tinha um sanitário público e um 
bebedouro público pra satisfazer as necessidades da população. 
(ABELARDO DA HORA, 2006). 
 
 

Essas lembranças de Abelardo da Hora refletem o quanto está vivo aquele período em 

sua memória. Ele relembra77 um fato interessante que aconteceu em pleno funcionamento do 

Movimento, logo após a construção da Praça da Torre: 

 
Nós fomos visitados pelo pessoal da UNE, pois estava havendo o Congresso 
Nacional de Estudantes em Recife. Então, eu levei parte da diretoria que 
estava promovendo o Congresso para ver a Praça de Cultura. Eles ficaram 
encantados e disseram: “Olha, Abelardo, nós não temos condições de fazer o 
Movimento de Cultura Popular na parte de alfabetização, mas essa parte 
cultural nós temos condições de fazer. Nós vamos implantar um negócio 
desse lá no Rio, na sede da UNE”. E fizeram CPC da UNE. E depois o 
pessoal de São Paulo que também estava aqui no Congresso fez o CPC de 
São Paulo. Depois fizeram o CPC do Rio Grande do Sul, o CPC da Bahia e 
do Rio Grande do Norte. Então, a parte cultural do Movimento de Cultura 
Popular começou a tomar conta do Brasil todo, com um trabalho 
maravilhoso. (ABELARDO DA HORA, 2006). 
 
 

De acordo com as falas dos entrevistados, o MCP foi importante não só para 

Pernambuco como também para outros Estados do país. Por isso, concordamos com 

Argentina Rosas quando afirma: 

 

                                                 
77 “Juca de Oliveira era do CPC de São Paulo. Esteve recentemente em Recife, juntamente com Augusto Boal, 
também do CPC. Ele esteve aqui e falou na televisão: “Eu quero mandar um abraço pro Abelardo da Hora, 
grande amigo da época do Movimento de Cultura Popular do CPC, que a gente fundou, depois da visita que 
fizemos a ele no início de 60”. (ABELARDO DA HORA, 2006). 
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O tempo foi pouco, mas que se produziu muito. Sem nenhuma dúvida, esse 
movimento, na década de 60 (de 60 a 64), foi o maior movimento socio 
educacional que existiu em Pernambuco. Estou certa que, do ponto de vista 
de educação e cultura, foi o maior movimento da história de Pernambuco, e 
talvez do Brasil. Foi o movimento que agregou mais gente, se desenvolveu 
rapidamente. Havia uma mística, pelo menos no começo. E muito se 
produziu, através de seus múltiplos programas, abrangendo muitas frentes... 
Também é preciso salientar a procura que houve, no tempo, de outros 
Estados para obter informações sobre a estrutura e funcionamento do MCP, 
desde que pretendiam iniciar ou já tinham iniciado trabalho semelhante. Isso 
aconteceu com Rio Grande do Norte, Paraíba, com o Rio de Janeiro com o 
pessoal da AP. Estes eu tenho certeza. Era uma espécie de campo de estágio. 
Só em se pensar a quantidade de pessoas que foram atingidas pelas escolas 
radiofônicas! (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Foram cinco praças de cultura que Abelardo da Hora (2006) arquitetou e construiu de 

alvenaria com sua equipe: “Construí cinco praças de cultura, no terminal da Várzea, no 

terminal da Torre, no terminal de Beberibe, no Largo de Dom Luiz em Casa Amarela e na 

praça do Salgueiro na Iputinga. Fiz isso de alvenaria, estão de pé todas elas”, diz Abelardo. 

Em uma dessas praças de cultura, por exemplo, Abelardo da Hora expôs a coleção Meninos 

do Recife78. Além dele, participaram da exposição o pessoal do Ateliê Coletivo e também 

outros artistas. Houve um crescimento muito grande na procura dos serviços prestados pelas 

equipes das praças às pessoas da comunidade. 

Liana Coelho Loreto79 (2006), outra fundadora do MCP e entrevistada, complementa 

as informações de Abelardo da Hora afirmando: 

 
Toda praça de cultura tinha como se fosse uma espécie de coreto, era um 
auditório pequeno, era um palco com uma concha acústica. E atrás tinha o 
que a gente chamava de biblioteca: era um lugar fechado onde ficavam 
guardados os livros [...] nós levávamos também o teatro, teatro infantil e 
nesse lugar se colocava os bancos, bancos de madeira, e esses ficavam 
guardados na biblioteca e eram retirados quando se precisava usar para 
representar ou outra forma de recreação, e se guardava à noite. O setor de 
teatro levava as peças infantis para as praças de cultura. Elas funcionavam de 
segunda a sexta, porém, nas grandes festas, como São João, Natal, 
funcionava também no final de semana. Fazíamos também cineclube, 
colocávamos os filmes e depois discutíamos com os adultos. (LIANA 
COELHO, 2006). 
 
 

                                                 
78 Coleção com 22 quadros retratando a miséria em que vivia a cidade. Foi publicado o primeiro livro “Meninos 
do Recife”, do MCP, pela Editora Massao Ohno e lançado no dia 30/09/1962. Nessa época, abriram também em 
Recife mais dois editoriais: “Cultura Popular” (MCP) e “Brasiliense” (Editora Universitária). 
79 Liana Loreto (2005) recorda: “Como estudante, eu trabalhava em vários setores do MCP. Eu viajei em 61 pra 
Paris representando o MCP. E me liguei ao Povo e Cultura. Eu trabalhei, então, nos Centros Populares ligados ao 
Povo e Cultura. E, sobretudo, desenvolvendo já uma preocupação de Educação pelo Cinema. Educação pelos 
Meios Audiovisuais que a gente chamava. Educação pela Televisão, utilizando todos os meios audiovisuais”. 
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            Conforme depoimento de Liana Coelho Loreto, observamos que as praças de cultura 

não eram apenas para o lazer, recreação, diversão, mas também traziam o conhecimento e a 

cultura através dos meios informais de educação. Quanto aos brinquedos das praças, Abelardo 

da Hora descreve mais um fato que o chocou muito na época e o fez repensar a forma de 

construir os brinquedos: 

 

Transformei os escorregos de madeira, porque um escorrego que havia no 
Parque Treze de Maio, na rachadura da madeira botaram uma gilette, e uma 
normalista foi brincar no escorrego e cortou a coxa. Aquilo me doeu na alma 
e imediatamente eu pensei na hora em transformar esses brinquedos em 
concreto. Quando fui diretor da divisão, fiz uma maquete do escorrego e, 
com o pessoal da mecânica nas oficinas da Prefeitura, fizemos três formas de 
metal para os escorregos. Com cinco dias os escorregos ficavam prontos, 
para as crianças brincar. Além de um brinquedo com umas argolas maiores e 
outras menores para as crianças brincarem de pega-pega. (ABELARDO DA 
HORA, 2006). 
 
 

Portanto, não só as cinco praças de cultura tinham brinquedos de concreto, como 

também outras da cidade de Recife, como, por exemplo, a do Treze de Maio. O MCP tornava, 

então, acessível o que estava sistematizado em livros, nos cinemas, de alguma forma 

disponível - isso acontecia nas praças de cultura, por meio dos seus monitores. Silke, - um 

desses monitores - ainda muito jovem foi atraída pelas atividades desenvolvidas no MCP, 

primeiramente nas bibliotecas: “Tanto que o meu trabalho inicial, quando eu cheguei lá, foi 

classificar livros. Quer dizer, Paulo tinha conseguido uma doação, sei lá, a compra de muitos 

livros, cabendo-me dizer a que público leitor se destinavam, quem deveria lê-los.” 

Entusiasmada com o trabalho, ela recorda: [...]  “Então, foi uma maravilha, porque eu fui ler 

livros que estavam lá pra saber se eram pra jovens, pra crianças, pra adultos [...] E eu fazia as 

fichas de leitura” (SILKE WEBER, 2006). Pela sua fala, é notório o entusiasmo com que 

desenvolvia essas atividades. 

 
Eram filas enormes, e a minha vida depois era recolher livros que as pessoas 
tinham levado para ler. Jorge Amado era um sucesso total. A gente fazia 
círculos de leitura, a gente discutia esses livros, quer dizer, o que é que 
continha aquele livro, o que significava o seu conteúdo, como é que ele 
podia servir para interpretar o Brasil de então... Fazer com que as crianças 
também participassem: elas tinham a hora do conto, elas tinham direito de 
pegar os livros e de manipulá-los. Não somente pegar, mas também levar pra 
casa; depois então, eles traziam [...] Bom, e muitas vezes eu ia recolhendo 
nas casas ou então saía com o microfone no carro, dizendo que era 
importante devolver o livro, porque outros dele precisavam, queriam ler os 
mesmos autores ou estórias... Foi assim que, de repente, o livro começou a 
chegar nos bairros. E as pessoas queriam ler. E não somente queriam ler, 
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fizeram grupos de leitura e quem não sabia ler ouvia. As atividades a ser 
desenvolvidas tinham como ponto de partida aquilo que a gente tinha 
discutido dentro da equipe, com Paulo. E depois, quando a gente foi pra 
praça tinha que fazer a reformulação daquilo que fora pensado. (SILKE 
WEBER, 2006). 
 
 

Entre as preocupações do MCP, estava a de considerar a realidade dos que visitavam a 

praça, avaliando o uso dos meios informais de cultura e como empregá-los para alargar o 

universo cultural daqueles que ali estavam considerando que, ao mesmo tempo em que 

estavam disponíveis a participar, era importante resgatar a própria expressão cultural deles. 

Então, da mesma forma, era feita a recreação, artes, dança, apresentações teatrais e promoções 

de debates. 

Convém destacar, como, bem lembra Silke, que existia a divisão de cinema, porém 

não foi possível adquirirmos mais informações a respeito dessa área.  

De acordo com a maioria dos entrevistados, a primeira praça instituída foi na Iputinga, 

chamada Salgueiro. Nela (também nas demais), havia biblioteca, recreação e meios de 

comunicação - no caso, o rádio, pois a televisão chegou depois. A descrição detalhada de 

Silke Weber, em relação a esse meio de comunicação, nos coloca a par das informações da 

época: 

 
Era o rádio que deveria divulgar as informações a respeito das atividades da 
praça, mas, sobretudo, fazia divulgação educativa e também fazia orientação 
de saúde... E eu sei que, no caso da praça do Salgueiro, o rádio foi o grande 
foco de resistência para a aceitação da comunidade. Quer dizer, quando eu 
digo resistência, refiro-me ao povo que morava no entorno. Eles tinham 
muita raiva de ter aquele rádio falando o tempo todo. (SILKE WEBER, 
2006). 
 
 

 A partir do momento em que foi instituída, a praça de cultura deixou de ser uma 

simples praça e começou a ter vida, pois passou a ser visitada por gente diferente daquela 

classe média que morava ao seu redor. Ainda, Silke Weber (2006) relembra que “Elza 

Loureiro, da Divisão de Música, era protestante e havia organizado apresentação de corais”, 

todas nas praças de cultura. 

 Existia uma programação, feita sob a coordenação de Silke Weber, da qual faziam 

parte da equipe: Liana Coelho Loreto, Ângela Coelho Vieira e Argentina Rosas. Alise 

desenvolviam diversas atividades: 

 
Mas havia também, por exemplo, Janete, que era recreadora e professora do 
Instituto Capibaribe. Ela foi para a praça como estudante de Educação 
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Física. Também Wellington, que terminou marido dela e era médico, fazia 
Educação Sanitária. Como havia uma diversidade em função dos programas 
desenvolvidos na praça, então se buscavam pessoas que estavam disponíveis 
e na área que se precisava. Também integrantes de outras divisões 
participavam das atividades, por exemplo, Anita Paes Barreto, da Divisão de 
Ensino (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

 Segundo Argentina Rosas (2006), existia nas praças uma programação bem variada, 

como “palestras, apresentações folclóricas, peças teatrais, blocos carnavalescos, maracatu. Era 

um momento realmente de movimentação. Havia também um espaço para as crianças jogarem 

futebol, portanto, num só local, era possível reunir educação, cultura, politização”. Ela lembra 

que “sempre havia um monitor trabalhando com o pessoal. Nas sessões de cinema, depois da 

exibição, se abria discussão sobre o filme”, confirmando o que Silke havia dito. 

Quanto à remuneração recebida pelo pessoal que trabalhava no MCP, apenas os cargos 

de diretoria e outros poucos pesquisadores eram remunerados; os técnicos também recebiam 

salários; os outros recebiam uma ajuda de custo, uma bolsa ou eram voluntários, como foi o 

caso de Argentina Rosas, que ajudava Paulo Rosas, o qual, após Paulo Freire, foi diretor da 

Divisão de Pesquisa do MCP. (Idem). 

O MCP, além de ter construído as praças de cultura, aproveitou também esse espaço, 

que já era público, e criou programas culturais e educativos para aquela população que não 

tinha direito a nenhum lazer, tornando-as um campo de lazer e de discussão de 

desenvolvimento cultural, educacional e da cidadania.  

Algumas entrevistadas que fizeram parte da biblioteca recordam que eram quatro 

setores de coordenação e cada um tinha uma equipe: Liana era responsável pela coordenação 

de planejamento e estudos; Janete, pela equipe de recreação e educação e responsável pelo 

trabalho recreativo com as crianças; havia uma equipe para cuidar da biblioteca, com uma 

bibliotecária, que atendia às pessoas, ajudando a pegar os livros que estas pediam emprestados 

e, às vezes, liam na própria praça de cultura; a última equipe fazia o trabalho com a 

televisão80. O filme era escolhido de acordo com o tema educativo ou informativo que estava 

sendo desenvolvido higiene, saúde, educação dos filhos, entre outros - e depois era discutido e 

analisado juntamente com o público. “Minha vida era passar nos consulados para pedir filmes. 

Eram filmes que explicavam o que era a esquistossomose, por exemplo; outro que trazia 

informações sobre outros países”. Também eram divulgadas “todas as coisas que estavam 

                                                 
80 A televisão surgiu, no Brasil, nos anos 50 e, em Recife, no final dessa década. A Prefeitura conseguiu um 
aparelho não só para cada praça de cultura como para outras praças. (SILKE WEBER, 2006).  
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disponíveis. Mas também as próprias atividades da comunidade foram filmadas pela divisão 

de cinema”, lembra a entrevistada Silke Weber. 

 
Quem introduziu a televisão para o grande público foi a apresentação de 
programas nas praças de cultura. Então, começou um grande debate sobre o 
que o povo queria. Claro, que após ter descoberto a televisão, queria certos 
programas e nós queríamos outros, quer dizer, a gente queria tentar trabalhar 
com programas educativos, e, claro, que havia muito mais interesse por 
futebol. Então, a gente tinha que fazer uma espécie de negociação para o uso 
da televisão. Quer dizer, ia aquela multidão pra praça, pra assistir televisão. 
E assim, muitas vezes, a gente incluía a televisão nas outras atividades. A 
televisão puxava todo mundo. (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

Na equipe de recreação, existiam poucos jogos, mas havia uma educadora, uma 

recreadora e uma pedagoga que orientavam os trabalhos educativos. Então, não era feita 

somente essa parte externa (parque infantil) mas também recorte, colagem, pintura. Era um 

trabalho real de educação. Silke Weber recorda que a recreação era uma coisa muito 

importante As crianças iam todas as tardes e os recreadores faziam o resgate dos jogos 

infantis, mostrando de onde tinham vindo, como se jogava, como se brincava. 

 
Você desenvolvia suas habilidades [...] chamava a atenção para a 
importância da escola, enfim, “n” coisas que chegavam. Os valores de 
convivência social, os valores da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, da 
cultura universal eram ali objeto de prática [...] Era ir pra praça fazer 
diariamente uma programação. (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

A entrevistada Liana Coelho Loreto (2006) recupera as festas populares, dizendo: 

“Além da recreação diária, havia uma preocupação também com a realização dos festejos 

populares, utilizando o mais possível técnicas e buscando as origens das festividades”. 

Relembra nomes de várias pessoas que fizeram parte do MCP: “Suzana Correia, que já 

morreu, fazia parte da formação de pessoal. Na organização da comunidade, estava Zaira 

Pimentel, que atualmente mora em Natal, e, na organização de programas, estava Leila”. Ela 

complementa, dizendo que o trabalho era interessante e que as próprias pessoas da 

comunidade, que conheciam determinado assunto, “passavam a ser professora ou técnico em 

recreação; existia também o Clube do Livro. A educadora fazia a leitura de um livro para um 

grupo de crianças e, através da história, se discutia sobre o autor do livro, o que achavam, e 

explorava, até mesmo, alguns conceitos”, sendo todas as atividades desenvolvidas na praça, se 

tornando esta, quase o centro da comunidade. 
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   Relembra Silke Weber (2006) que “mais adiante, houve reformulação no MCP, 

quando vieram Ângela Coelho Vieira, Liana Coelho Loreto, Argentina Rosas. Então, a gente 

foi trabalhar juntas, pois antes se trabalhava com Paulo Rosas”. Daí, desenvolveu-se nessa 

equipe uma relação muito forte com a Divisão de Pesquisas, que era coordenada por Paulo 

Freire. “Nessa época, Paulo Rosas e, também, Isabel Lins e outros estavam na Divisão de 

Pesquisa, fazendo pesquisa sobre o carnaval, sobre o carnaval pernambucano. Era uma forma 

também de resgatar, digamos, a história do carnaval de Pernambuco”. Acreditamos que esse 

período durante o qual Paulo Freire desenvolveu pesquisas no MCP foi trazendo elementos 

mais consistentes para planejar as atividades político-educativas para a proposta de educação 

de adultos.  

           Como bem lembra Argentina Rosas (2006), após o seu afastamento do MCP, Paulo 

Rosas ficou trabalhando exclusivamente no Departamento de Pesquisa em Psicologia, da 

Universidade do Recife, onde já era lotado, colaborando, simultaneamente, com Paulo Freire 

na UR e com programas radiofônicos. Esses programas faziam parte do Serviço de 

Radiodifusão da Cultura Popular, que era uma experiência vivenciada dentro do projeto 

Meios Informais de Educação.   

          Paulo Rosas apresentou, num programa radiofônico, a crônica O Cinturão, de 

Graciliano Ramos, que tratava da questão do “castigo” e do relacionamento entre pais e 

filhos. Argentina Rosas (2006), os pais “lapidavam os filhos com cinturão e Paulo Rosas, 

assim como Paulo Freire, já tinham essa preocupação com a educação dos filhos a partir do 

diálogo, e não da violência”. Portanto, observamos que, na época, já existia uma preocupação 

com a pesquisa por parte de Paulo Freire e Paulo Rosas. 

Entre as atividades desenvolvidas pelas equipes, existia uma que era realizada pela 

educadora Liana Coelho Loreto. Ela conversava com os pais sobre assuntos educativos de 

interesse deles e se discutia sobre tal assunto. As mães davam um apoio imenso e valorizavam 

esse trabalho, pois sabiam que estavam sendo ajudadas no trabalho de educação dos filhos; às 

vezes, mandavam até lanche para as técnicas que trabalhavam nas praças. 

Esse setor de recreação, quando entrava num bairro, numa comunidade, visitava todas 

as casas da redondeza, pedindo a participação dos pais e mostrando o que era o projeto. E 

havia uma intensa participação da comunidade na praça. Segundo Liana Coelho Loreto, 2006. 

 
As praças de cultura foram crescendo em tal ordem. Era uma resposta tão 
grande dos bairros, pois elas funcionavam, e o projeto passou a se chamar 
Projeto Praças de Cultura... Nós estávamos, também, ampliando para os 
parques de cultura, objetivando pegar as pessoas na hora do lazer, quer dizer, 
na hora que elas estavam livres, então a gente funcionava nas praças, com os 
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técnicos pegando as crianças, os adolescentes através da biblioteca, e fazia 
um círculo de leitura na biblioteca... Existiam os clubes de leitura que a 
gente fazia com os adolescentes e com os adultos, então o livro que tivesse 
mais procura a gente, então, aproveitava e fazia os círculos de leitura. 
 
 

As entrevistadas que trabalharam nesse setor achavam um trabalho excelente, que 

estava sendo muito bem realizado e tinha resposta da comunidade. As bibliotecas, que 

funcionavam com aproximadamente 500 livros, eram procuradas com freqüência. Conforme 

reportagem do jornal Última Hora, logo após a inauguração da Praça de Cultura da Torre, em 

seis dias de funcionamento, houve o empréstimo de 400 livros. “Em 19 dias, 809 volumes 

foram retirados da biblioteca”, disse Silke Weber81 (UH, 02/09/1960, p.02).  

Quanto ao apoio recebido pelo governo, Ângela Coelho Vieira (2006), irmã de 

Germano Coelho, lembra que a Prefeitura não só cedeu o Sítio da Trindade, como também 

conseguiu o transporte. Quando o estudante se formava, passava a ser Técnico de Educação 

nas praças de cultura, como foi o seu caso, que começou a receber um pequeno pagamento: 

“Era uma quantia irrisória, mas ajudava e todo mundo trabalhava feliz, por um ideal”. Diante 

disso, podemos acreditar que esses intelectuais da classe média que participavam do MCP 

estivessem entusiasmados ou empolgados em fazer atividades nunca realizadas ou vistas 

antes, assim como em adquirir experiências e espaço profissional. 

Havia, assim, intercâmbio, grande interação entre a comunidade e os técnicos que 

atuavam nas praças de cultura, onde se discutia de tudo, inclusive o que é ensinar. Com a 

chegada da TV nas praças, discutiam-se filmes que tinham a ver com a realidade.  

Os estudantes universitários eram preparados por um método chamado Treinamento 

Mental82, que, segundo Liana Coelho Loreto (2006), que o tinha feito na França, era assim: a 

partir de uma história, você vai desenvolvendo toda uma preocupação, todo um conhecimento 

com o universo local, mas um universo cada vez mais amplo das pessoas e tentando fazer com 

que elas dialoguem e tenham uma opinião própria a respeito dos fatos e das coisas. 

Complementando, o pensamento de Liana Coelho Loreto, Silke Weber explica sobre 

Treinamento Mental: 

 
Mental Entrainement era um método voltado para ver como as pessoas 
podiam argumentar em contraposição a forma como os outros faziam. Isso 
era quase como uma forma de organização, a forma de recepção, digamos, 
do que estava disponível e, ao mesmo tempo, instrumentalizá-las para que 
elas pudessem ter acesso a sua linguagem, que era a linguagem erudita, ou 

                                                 
81 Silke Weber (2006), no início do MCP, era aluna de Paulo Rosas na FAFIRE e fazia parte da JUC; depois 
formou-se e foi estudar na França. 
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seja, para que o operariado tivesse acesso à cultura erudita. Era exatamente 
isso que fazia no movimento Peuple et Culture na França. (SILKE WEBER, 
2006). 
 
 

                Avaliamos que o Treinamento Mental foi uma metodologia utilizada no MCP a 

partir do Movimento Povo e Cultura, da França, em forma de diálogo. Dessa forma, as 

pessoas tiveram acesso à cultura letrada. De acordo com as falas dos entrevistados, o MCP foi 

importante não só para Pernambuco, como também para outros estados do país.  

Para concluir esse tópico, achamos por bem trazer a fala de Paulo Rosas, por 

intermédio de Argentina Rosas: “Paulo dizia: ‘Valia a pena se viver no Recife’. Posso dizer 

que podíamos ver as mudanças, a humanização dos homens e mulheres. Educação, cultura, 

politização e recreação integradas num só recanto”. 

 
3.3 Relação entre o MCP, a cultura e a educação básica 

 
A Prefeitura Municipal, diante da situação calamitosa em que se encontra a 
população recifense em idade escolar, impossibilitada de estudar pela falta 
de unidades escolares. Prejudicadas estão mais de 50% das crianças, se 
considerarem as idades de 7 a 12 anos, e mais de 66%, ou seja, 98.281 
crianças, se considerarem as idades de 5 a 14 anos. Por isso não poderia 
deixar a Prefeitura de se interessar por um programa municipalista de 
educação, que viesse ao encontro da ação estadual, num plano de cooperação 
a ser oportunamente ajustado83 (ANITA PAES BARRETO). 
 
 

Com essas informações, tivemos acesso à realidade educacional de Recife, a qual na 

época era realmente catastrófica; mas a assessora educacional acreditou no apoio da Prefeitura 

Municipal.  

Segundo reportagem do Diário de Pernambuco, o professor Germano Coelho iniciou a 

abertura da I Semana Universitária Popular, pronunciando uma conferência e anunciando as 

diretrizes gerais do Movimento de Cultura Popular empreendido pela administração 

municipal, bem como a transferência da direção do MCP do controle da sociedade civil. Falou 

durante 90 minutos, traçando, inclusive, o organograma do MCP, o qual previa a instituição, 

em Recife, de uma universidade em bases novas, capaz de mobilizar todo o povo para a 

valorização dos seus mais autênticos elementos culturais. Artesanato, artes plásticas, música, 

canto, danças folclóricas e noções gerais de cultura brasileira seriam disciplinas marcantes do 

                                                 
83 Essa foi a justificativa apresentada pela assessora técnica para assuntos educacionais (Anita Paes Barreto) na 
prefeitura do Recife. Diário de Pernambuco. p. 13, 31.01.1960. 
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curriculum a ser transmitido e sistematizado. Informação aprovada por Germano Coelho (DP, 

31/01/1960). 

Germano Coelho expôs, ainda, o programa de trabalho prático que o MCP vinha 

desenvolvendo há dois meses, com a instalação de quase duas dezenas de escolas primárias 

nos bairros operários da cidade. As considerações de Germano Coelho foram seguidas de 

movimentado debate com as pessoas presentes: universitários, líderes sindicais e professores. 

Interveio nos debates o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Duarte, que sugeriu 

a objetivação pelo Movimento de um plano que visasse assegurar ao povo, além da assistência 

escolar, melhor acesso aos meios de trabalho. Germano Coelho acolheu a proposta e lembrou 

que se poderia tentar, tecnicamente, enquadrar o desajustamento social como uma das 

necessidades básicas da infância a serem estudadas e atendidas pelo Movimento. Várias 

fórmulas foram equacionadas e debatidas nesse particular (Idem). 

No encerramento da série de palestras promovidas pela I Semana Universitária de 

Cultura Popular e do lançamento festivo de inauguração do MCP, o professor Nilo Pereira, 

diretor da Faculdade de Filosofia de Pernambuco, dissertou no dia 20/05/1960 sobre o tema 

Universidade e Cultura Popular. O conferencista conceituou a universidade desde a Idade 

Média até os tempos modernos, traçando, ainda, um roteiro que mostrava a capacidade de 

exercer a função social dentro da comunidade. Após a conferência, o Reitor João Alfredo 

elogiou o trabalho empreendido pelo MCP, situando pontos de coincidência entre os seus 

objetivos e o atual programa da Universidade do Recife. Enumerando medidas aplicadas pela 

Reitoria, no sentido de estreitar os vínculos entre a comunidade local e a universidade, ele 

admitiu o entrosamento programático entre esta e o MCP, o que poderia evoluir para uma 

conjunção mais ampla de esforços, visando a uma considerável elevação do nível cultural da 

população recifense. Por isso, convidou dirigentes do MCP para tornar concreta a articulação 

sugerida (COELHO In: ROSAS, 2002). 

Essa foi um evento bastante festivo que contou também com o patrocínio dos 

diretórios acadêmicos da Faculdade de Filosofia de Pernambuco, do Recife, da Universidade 

Católica, da Escola de Serviço Social, da Faculdade de Direito da Universidade do Recife e da 

Escola de Engenharia de Pernambuco, além do apoio da Prefeitura Municipal do Recife. 

Convém destacar que durante o evento, ocorrido no Sítio da Trindade, ocorreu o lançamento 

oficial do MCP e a apresentação do seu estatuto. Ao final, foi servido um churrasco para 200 

pessoas, ao qual compareceram autoridades municipais, estaduais, militares e religiosas, 

intelectuais, estudantes e dirigentes operários. (Idem) 
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Através de entendimentos com diretores de departamentos das municipalidades, Anita 

Paes Barreto conseguiu colocar à disposição das escolas as funcionárias que eram professoras, 

evidentemente sem prejuízos para o serviço normal das repartições onde estavam lotadas. 

Trinta delas ofereceram colaboração espontânea, mesmo sabendo que Miguel Arraes iria 

assinar ato, colocando-as à disposição do organismo que seria criado para supervisionar o 

ensino primário da Prefeitura (ANITA PAES BARRETO In: MEMORIAL, 1986). 

 Além disso, Anita Paes Barreto pediu também a colaboração de entidades 

particulares, sobretudo de associações de bairro e sociedades beneficentes, para que fosse 

cumprida aquela meta do governo municipal, que era abrir as escolas previstas. Foi 

precisamente essa colaboração que fez o plano vingar, nos seus objetivos iniciais. As 26 

turmas, com capacidade para 40 alunos, funcionaram no Matadouro dos Peixinhos (320 

alunos), oficinas da PMR (160 alunos), Associação Pró-engrandecimentos do Vasco da Gama 

(160 alunos), Sociedade dos Amigos do Zumbi (81 alunos), União Beneficente 14 de Agosto 

(80 alunos), prédio na Nova Descoberta cedido pelo Vereador Miguel Batista (80 alunos), 

Sociedade Beneficente 9 de Maio (80 alunos) e Associação dos Amigos da Várzea, que 

contou com 80 alunos (Idem.). Esse foi apenas o início do programa de ensino do MCP, pois 

Anita Paes Barreto ainda estava concluindo estudos que abrangiam, inclusive, a educação de 

adultos, que contaria com escolas noturnas, e estava adotando medidas mais amplas capazes 

de tornar realidade algumas das metas principais do plano de governo na gestão do Prefeito 

Miguel Arraes, e a educação era um dos seus sonhos. 

De acordo com o Diário de Pernambuco (16/03/1960, p. 03), para ajudar a atingir essa 

meta, foram convidadas mais de 800 normalistas do Instituto de Educação de Pernambuco 

(IEP), que colaboraram no plano de educação de base que a Prefeitura do Recife executou 

dentro de um breve intervalo de tempo. A proposta teve como responsável a professora 

Lourdes Maria, do IEP. Anita Paes Barreto admitiu a possibilidade de o plano da jovem 

normalista servir de importante subsídio à campanha de alfabetização e educação de base; 

porém exigiu que as estudantes trabalhassem em conjunto com as professoras funcionárias do 

IEP. Houve, portanto, um acordo entre as partes, de forma que o projeto foi aprovado pela 

PMR e as professoras começaram a receber orientação pedagógica. 

Por determinação do Prefeito Miguel Arraes, as oficinas da PMR entraram em regime 

de trabalho extraordinário, para concluir o total das bancas escolares previstas para a atuação 

do MCP no que estava previsto. 

Com a inauguração das dez primeiras escolas do MCP pela PMR, foi necessário o 

Prefeito Miguel Arraes assumir o compromisso de intensificar a fabricação de bancas 
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escolares. As novas máquinas de carpintaria duplicaram a capacidade de fabricação das 

oficinas municipais onde estavam sendo fabricadas as bancas. O Serviço de Material e Bens, 

com o apoio do comércio e indústria locais, continuaram colaborando com o MCP, pois o 

desejo de Miguel Arraes era, ao término do seu período de governo, ter dado uma 

contribuição decisiva à erradicação do analfabetismo no Recife. As novas escolas inauguradas 

localizavam-se nos bairros de Casa Amarela, Afogados e Beberibe (DP, 03/05/1960). 

O balanço feito pela divisão especializada do Departamento de Documentação e 

Cultura nas primeiras escolas dos bairros de Santo Amaro e Casa Amarela teve os seus 

resultados considerados como positivos, no sentido do atendimento à comunidade escolar, 

dando continuidade à verificação nos bairros de Beberibe, Arruda, Fundão e Água Fria. As 

pesquisas de base prosseguiram: foram cobertos os bairros de Afogados, Mustardinha, Areias, 

Barro e Tejipió. Dessa forma, seria possível dar cobertura aos bairros mais necessitados.  

As solenidades de inauguração das dez primeiras escolas públicas, no núcleo piloto de 

Santo Amaro, estavam dentro do programa de comemorações do Dia do Trabalhador. Uma 

dessas escolas foi construída no tempo recorde de oito dias, mas saliente-se que o galpão foi 

levantado pela própria população do bairro. Aluízio Falcão, Anita Paes Barreto e Abelardo da 

Hora, que estavam presentes, informaram que a iniciativa do Prefeito Miguel Arraes foi 

festivamente recebida pelos moradores, não somente de Santo Amaro, mas também de todos 

os subúrbios de Recife em que vinha atuando o novo órgão da Prefeitura (Idem). 

A essas solenidades compareceram também o presidente da Câmara Municipal, 

Vereador Carlos Duarte, o diretor da União de Bebidas, José Botelho, que financiava as 

professoras, além de vereadores, secretariado municipal e moradores do bairro. Como era de 

costume, esteve presente à solenidade o Coral Falado do MCP, encarregado da parte artística 

dos festejos. Aproveitando a ocasião, Miguel Arraes anunciou os primeiros entendimentos 

com o Ministério da Educação, visando à colaboração mais estreita e efetiva com o plano de 

educação da Prefeitura do Recife. Dessa forma, com o apoio e a supervisão técnica da 

municipalidade, se conseguiu, com mais rapidez, a instalação de 10 escolas primárias em 

Beberibe e Casa Amarela. (TELES In: BARRETO, T.; FERREIRA, L., 2004). 

O mesmo ritmo de trabalho adotado para a execução do plano piloto em Santo Amaro 

foi mantido pelas oficinas e órgãos administrativos da Prefeitura, em estreita coordenação 

com os vários grupos de trabalho do MCP. Cerca de 500 carteiras individuais e outras peças 

de equipamento escolar foram entregues à direção do Movimento, enquanto os distritos do 

Departamento de Engenharia e Obras prosseguiam, aceleradamente, os trabalhos de reparação 
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dos núcleos dos bairros a serem ocupados. Assim, Recife ganhou dezenas de novas escolas, já 

que o plano do MCP era o de multiplicar as realizações em cada mês. (Idem) 

Também prosseguia a campanha para o custeio dos salários das professoras, uma vez 

que não havia na época, no orçamento da municipalidade, dotação específica para o fim de 

custeio das mensalidades. O corpo docente para as 10 escolas inauguradas ficou assegurado 

com as contribuições oferecidas por várias firmas do comércio local. O Lions Clube do 

Recife, por outro lado, recebeu para estudos o estatuto do Movimento de Cultura Popular, 

após o que entrou em intensa atividade a fim de ampliar o quadro de professoras. Assim, o 

MCP começou a atender a mais de 2.000 crianças e quase 1.000 adultos. Foi criado, então o 

novo organismo municipal ligado à Divisão de Documentação e Divulgação, encarregado de 

dar solução ao problema do analfabetismo em Recife. (GERMANO, 2003). 

Dando prosseguimento ao atendimento aos bairros, de acordo com o levantamento 

feito pelas escolas acerca de suas necessidades, a seqüência ocorreu nos bairros de Afogados, 

Beberibe, Barro, Areias e Mangueira. Ao mesmo tempo, as firmas comerciais se inscreveram 

como sócias colaboradoras do MCP, a fim de financiar professoras para as escolas 

inauguradas. Entre essas empresas, podemos citar: Moura Auto-Peças, Dias Júnior & Cia., 

Armazém Valença, Casas Costa Júnior, Antonio Abud & Cia., Tecidos Borborema S/A, J. 

Vieira e M. Lima (DP, 01/06/1960, p. 03). 

O Prefeito Miguel Arraes discursou mais de dez vezes aos recifenses dos subúrbios, 

seguido de outras falas de representantes de clubes esportivos, de vereadores, padres, 

pastores, representantes do MCP e de associação de bairros. A festa de inauguração das 

escolas do MCP foi simples e modesta. Seus dirigentes salientaram o seu caráter 

autenticamente popular, pois havia uma aproximação cultural com o povo dos arrabaldes, o 

que era o primeiro objetivo do movimento (Idem). 

Segundo o jornal Última Hora (02/09/1960, p. 02), as escolas do MCP funcionavam 

ininterruptamente nos três turnos, com atendimento escolar para crianças e adultos, além de 

prestarem serviço médico-social. Em setembro do mesmo ano, já existiam 201 unidades 

mantidas pelo Movimento, e apenas uma (a escola de motorista) pagava aluguel, assim 

mesmo por ocupar uma casa inteira. Nas demais escolas, o MCP contribuiu somente com a 

metade da energia elétrica. Segundo os técnicos, essa orientação, seguida em conjunto pelos 

diferentes setores, fazia com que o povo adquirisse consciência de iniciativa própria na 

resolução dos seus problemas. 

Anita Paes Barreto agradeceu ao povo por ter oferecido, espontaneamente e de graça 

ao MCP as suas residências, associações de bairro e clubes esportivos de bairro, a fim de que 
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as escolas pudessem funcionar. Ela explicou que estava iniciando o funcionamento de uma 

vasta rede de escolas por todas as zonas da cidade, nos mais diversos pontos de Recife, onde 

fosse necessária a instalação de escolas. Era imprescindível não só a instalação mas também a 

incorporação delas como propriedade do município. 

Relativamente aos cursos de formação para os professores, organizados pelos 

dirigentes do MCP, versavam sobre os aspectos da cultura do povo, sistematizados e 

interpretados por um Conselho Técnico, já estruturado (DP, 27/05/1960, p. 08). Em reunião 

dos membros do MCP com o prefeito Miguel Arraes, foram debatidos problemas relativos ao 

início das atividades dos Cursos de Formação de Cultura Popular e início prático da futura 

Universidade Popular do Recife, que Germano Coelho organizou. Nesses cursos, constavam 

matérias como: Cultura Brasileira, Artesanato, Artes Plásticas, Bem-Estar Coletivo e 

Esportes, para que os participantes pudessem exercer atividades conjuntas nas próprias 

escolas do Movimento (DP, 01/06/1960, p. 02). Os cursos tinham a mesma estrutura do MCP. 

Em ofício enviado a Anísio Teixeira, diretor do INEP, Miguel Arraes revelou a 

situação em que vivia o MCP: 

 
Não podendo a Prefeitura contar com menos recursos indispensáveis ao 
início da tarefa que as propunha, deu ao Movimento de Cultura Popular uma 
feição prática, com aproveitamento de contribuições particulares. Assim, as 
salas de aula são cedidas por entidades das mais diversas naturezas, como 
associações de bairros, clubes esportivos, sociedades religiosas, enquanto as 
professoras vêm sendo pagas por comerciantes, indústrias e sociedades 
mercantis ou industriais. Ao poder público vem cabendo, apenas, o ônus da 
confecção das bancas escolares, que não obstante serem instaladas em 
entidades particulares continuam a ser patrimônio público (DP, 13/10/1960, 
p. 05). 
 
 

Quanto à questão da merenda escolar, as escolas receberam ajuda da Campanha 

Nacional de Merenda Escolar (CNME). A Escola Estilac Leal, em Santo Amaro, foi a 

primeira a receber uma doação de uma cantina completa dos representantes locais da CNME. 

Dias após, foi assinado um convênio entre aquela repartição federal e o organismo municipal 

de ensino primário, visando ao fornecimento de merenda e material a todas as escolas da 

Prefeitura instaladas nos diversos arrabaldes. O Sr. Mário Just de Queiroz Andrade esteve nas 

escolas de Santo Amaro e falou da disposição da Campanha da Merenda Escolar em colaborar 

com o plano de ensino da Prefeitura do Recife (DP, 18/10/1960, p. 05). 

No que diz respeito ao material escolar, foi preciso o Prefeito Miguel Arraes fazer um 

oficio ao diretor do INEP, Anísio Teixeira, solicitando o fornecimento do material escolar 

para os 60 estabelecimentos de ensino primário do Movimento de Cultura Popular. 
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Justificando o pedido, ele fez um breve relato do problema do ensino em Recife, informando 

que nada menos que 100 mil crianças estavam privadas de alfabetização por falta de 

estabelecimentos de ensino. Esse pedido foi, imediatamente, atendido. Várias firmas 

comerciais também ajudaram na aquisição do material didático (Idem). 

Nos planos do MCP, a educação ocupava lugar privilegiado. Segundo Germano 

Coelho, 800 salas de aulas foram pedidas ao ministro da Educação, sr. Roberto Lyra, pelo 

Prefeito Miguel Arraes. Também foram solicitadas ao Fundo Nacional de Ensino Médio 

verbas para instalação do primeiro Ginásio Municipal do Recife, que teria características 

profissionais e industriais. Ainda de acordo com Germano Coelho, “todo plano do MCP tem 

um só objetivo: formar um centro de estudos e produções cinematográficas. Um centro de 

cinema, entendido como obra de criação e artes, como instrumento de educação e cultura”. 

 O professor Germano Coelho foi a Brasília e conseguiu com o Ministério da Educação 

receber 10 milhões de cruzeiros (do plano de emergência) e acertou, juntamente com Darcy 

Ribeiro, ministro da Educação, e Anísio Teixeira, diretor do Conselho Nacional de Educação, 

a criação da Fundação Nacional de Cultura Popular. Essa ampliação do MCP em um 

organismo de âmbito nacional, constituído como fundação, foi um dos resultados da estada do 

Ministro Darcy Ribeiro no Recife, o qual ficou impressionado com “o trabalho de 

alfabetização, divulgação artística e cultural, realizado pela equipe do MCP, ao ponto de 

haver determinado a exibição, através de uma cadeia de 600 cinemas (espalhados por todo o 

país), de um filme documentário, rodado naquela cidade”. Notícia confirmada por Germano 

Coelho (UH, 16/10/1962, p. 03). 

 Nessa ocasião, em conversa com Germano Coelho, o ministro manifestou o desejo de 

que o plano do MCP fosse aplicado em todos os Estados da Federação, adaptado, 

naturalmente, às condições locais. Germano Coelho esclareceu que esse era o grande objetivo 

do MCP, e, ali mesmo, foram dados os primeiros passos rumo à nova meta. Estava o MCP 

nos ensaios preliminares para ganhar uma dimensão nacional, tendo como base a iniciativa da 

administração Miguel Arraes e o esforço dedicado dos seus dirigentes e colaboradores. 

 

3.4 Organização e receptividade do livro de Leitura de Adultos  

 
Nos movimentos de educação e cultura popular do início dos anos 60 
colocaram-se todos os problemas das cartilhas de alfabetização de adultos. 
Os folhetos do MEC haviam-se tornado totalmente inadequados para o que 
se pretendia. Enquanto Paulo Freire dava os primeiros passos no seu sistema 
de alfabetização no MCP (Movimento de Cultura Popular de Pernambuco) e 
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depois no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife84, outros 
procuravam pistas nos manuais da UNESCO e exemplos em cartilhas e 
livros de leitura85 para recém-alfabetizados elaborados em outros países, e 
iniciavam uma elaboração própria. Mas o “ovo de Colombo”, acredito, foi a 
cartilha de alfabetização de Cuba: Se A-E-I-O-U nada significava, O.E.A. 
significava muito, naquele momento, não só  para Cuba, mas para todas as 
Américas; “Raul Roa” dizia muito mais, também para os brasileiros, que 
“Eva viu uva” (FÁVERO In: PAIVA, 1986, p.285) 

 

Os problemas relatados acima por Osmar Fávero estão relacionados à forma como 

eram apresentadas as cartilhas para adultos, que eram infantilizadas e com palavras fora do 

cotidiano do educando. Essa discussão nos faz lembrar a fala de Hugo Martins (2006) em 

entrevista, quando recorda a questão da alfabetização, “[...] Certo, e quando ele (Paulo Freire) 

alfabetizava, ele não dizia assim, vocês vão se alfabetizar pra matar, não [...] Ele alfabetizava 

pra vida [...] Agora claro que se eles se alfabetizavam, eles podiam votar e se tornar cidadão. 

Isso tá relacionado, indiretamente, se era pra votar ou não”. (HUGO MARTINS, 2006). 

Não só Hugo Martins faz essa advertência em relação ao voto mas também vários 

outros entrevistados, pois era uma forma de as pessoas se alfabetizarem com consciência 

política e poderem votar. Ainda sobre essa questão, Fávero salienta: 

 
No Brasil, o pioneirismo ficou por conta do Livro de Leitura para Adultos, 
do MCP, elaborado por Josina de Godoy e Norma Coelho, em 1962. Pela 
primeira vez, reuniram-se, num texto de primeiras leituras, um conjunto de 
palavras às quais se associava uma mensagem política; o conteúdo social 
dava força à palavra, concretude à idéia. O voto é do povo (lição 1): o povo 
sem casa vive no mocambo (lição 2) etc. Por isso, foi duramente criticado e 
denunciado como subversivo. Em sua defesa, A. Teixeira o considera a 
“melhor cartilha para adultos já editada no Brasil: “Nós poderíamos dizer 
que ‘Ivo vê a ave’... mas dizemos que ‘o voto é do povo’. O método 
empregado no Livro de Leituras para Adultos tem a finalidade de despertar 
no homem do Nordeste a consciência de seus problemas para que ele seja 
um membro ativo de sua comunidade e não um mendigo que espera, todos 
os anos, que o Sul lhe mande roupa e comida. (FÁVERO In: PAIVA, 1986, 
p. 285-286). 
 
 

Percebemos o quanto o livro de Leitura de Adultos era ideológico e político, pois, até 

então, as cartilhas de alfabetização eram bastante infantilizadas e se preocupavam apenas com 

o B+A= BA.  Em 17 de outubro de 1962, Anísio Teixeira, em entrevista a O Metropolitano, 

                                                 
84 O único relatório que se dispõe da experiência do “Centro de Cultura Dona Olegarinha”, Poço da Panela – 
Recife, PE, onde Paulo Freire aplicou pela primeira vez seu método, é o trabalho de conclusão de curso de Zaira 
Ary na Escola de Serviço Social de Pernambuco, provavelmente em 1962. A primeira sistematização desse 
método e sua fundamentação teórica apareceram em Estudos Universitários, Revista de Cultura da Universidade 
do Recife, n° 4, abr./jun. 1963. 
85 Nas entrevistas, observamos que a maioria dos depoentes nomearam o livro de Leitura para Adultos, adotado 
pelo MCP, como sendo uma cartilha. 
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exterioriza: “As privações, as esperanças e os direitos do brasileiro tecem e entrelaçam 

aquelas frases lineares e singelas e fazem do aprender a ler uma introdução à liberdade e ao 

orgulho de viver. Por tudo isto é que considero essa cartilha a melhor cartilha para adultos 

analfabetos que, até agora, conheci no Brasil”. Já Germano Coelho, em entrevista, relembra:  

 
Este livro teve uma ressonância muito grande, pois era bastante crítico, e foi 
feito por Norma Coelho86 e a professora Josina Godoy. O livro não só 
alfabetizava como também libertava o povo. Essa escola radiofônica era 
transmitida por duas estações de rádio: Rádio Clube de Pernambuco e Rádio 
Continental. A gente formava basicamente o monitor que ia para a escola 
radiofônica e estava preparado para orientar através da cartilha, dando vida, 
debatendo aula in loco. A nossa proposta era de um ensino presencial junto 
ao ouvinte. Então, tínhamos gente motivada (os monitores), a gente teve que 
formar um grupo grande de universitários, porque eram 30 mil alunos, eram 
locais pequenos. Então, tinham muitos pontos de escola radiofônica. Isto 
gerou um movimento entre os universitários, pois era, pela primeira vez, 
estavam em contato com o povo analfabeto e pobre reunidos. Então, isto 
gerou um verdadeiro movimento entre os universitários engajando-se com a 
realidade desafiadora. (GERMANO COELHO, 2003). 
 
 

Ele explica que, quando pensou em iniciar a Alfabetização de Adultos, assinou um 

convênio com o Ministério da Educação e Cultura. Nessa época, existia o programa SIRENA, 

que era composto de uma cartilha e um disco. Germano Coelho, Maria Antonia MacDowell e 

Maria José Baltar analisaram o material e concluíram que era inadequado, totalmente alienado 

e inaplicável em Recife. Diante disso, resolveram fazer o livro de leitura e implantar o 

Sistema de Educação de Adultos. Convidaram Paulo Freire, mas ele não aceitou. Então, 

Norma, que havia estudado na Sorbone, e Josina, que era uma grande professora no Distrito 

Federal, ambas com bastante experiência, fizeram o livro, completa Germano87.  

Germano Coelho relata que, “numa reunião do Conselho Deliberativo, informaram o 

espaço que o livro vinha tomando”. Então, Paulo Freire disse a Germano: “Eu estou pensando 

em fazer um método sem cartilha”. Germano, então, falou: “Você faz o método sem a cartilha 

e a gente continua desenvolvendo com a cartilha”. Ficou a casa de D. Olegarinha como o 

primeiro espaço de experiência, onde Paulo Freire colocou o Centro Cultural para desenvolver 

o seu método, inicialmente. O Arraial do Bom Jesus ficou como centro para desenvolver a 

cartilha, o qual gerou a Escola Radiofônica, que, a partir da Rádio Clube de Pernambuco e da 

                                                 
86 Norma Coelho, esposa de Germano Coelho, passou três anos na França cursando Pedagogia e participou do 
grupo do Movimento Peuple et Culture. 
87 Movimento de Cultura Popular. Entrevista com Germano feita pelos alunos de Jornalismo da UNICAP-DVD, 
2003 
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Rádio Continental88, emitia programas pelas duas estações de rádio, os quais eram discutidos 

em classe pelos monitores universitários. (Idem).  

Na reportagem do jornal Última Hora, da qual Anísio Teixeira participou, ele toma a 

defesa da cartilha do MCP, que era considerada subversiva, inclusive, pelos grupos católicos 

de direita, entre eles Gilberto Freyre: 

 
Em declarações à imprensa, o prof. Anísio Teixeira, Diretor do Conselho 
Nacional de Educação, confessou haver recebido com inesperado 
entusiasmo, a cartilha para alfabetização de adultos, enviada pelo 
Movimento de Cultura Popular. Acrescentou o prof. Anísio Teixeira que 
“esta é a melhor cartilha para adultos, já editada no Brasil”, tecendo, ainda, 
algumas considerações sobre a campanha, dizendo que o livro para leitura de 
adultos, editado pelo MCP, efetivamente ensina a ler como ensina o alfabeto 
nordestino. Sua própria vida, esclareceu o professor Anísio Teixeira que a 
cartilha tem sido acusada de subversiva, principalmente no Recife, onde 
sofre intensa campanha difamatória dos que consideram subversiva, é 
realmente uma extraordinária contribuição do Nordeste para alfabetização do 
resto do Brasil e esta campanha que movem contra o MCP é “tudo fruto da 
mentira”, concluiu o prof. Anísio Teixeira. (UH,  Rio, 19/10/1962, p.4). 

 

 

Germano Coelho (2003) destaca a sua reação quando foi convidado a comparecer ao 

Comando do IV Exército nesse período, para debater sobre o livro de leitura para adultos do 

MCP, pois o consideravam subversivo. Ele disse que ficou muito indignado. Assim também 

se sentiu Anísio Teixeira, encolerizado com essas afirmações, que eram frutos da mentira. 

Outros entrevistados acreditam que era um livro muito avançado para o seu tempo. Este 

trecho da entrevista de Ângela Coelho Vieira89 denota a influência da educação francesa na 

construção do livro de leitura de adultos: “Norma foi a autora da cartilha do MCP; ela esteve 

em Paris fazendo um estágio e teve oportunidade de conversar com educadores, como Piaget 

e Montessori, e trabalhou com ela”, as quais influenciaram a educação francesa. Germano 

Coelho e Norma trouxeram muitas novidades relativas à educação da França; portanto, nós 

recebemos “influências demais da cultura francesa”, assinala Ângela Coelho Vieira. Mas, 

conforme alguns entrevistados, o livro recebeu influência cubana. 

                                                 
88 A professora do MCP Graça Lira recorda as escolas radiofônicas de Santo Amaro e do Sitio da Trindade. 
Neste último local, eram feitas as reuniões quinzenais com Norma Coelho para formação dos professores. 
Lembra também o circo, que foi um projeto de Ariano Suassuna que se estendia pelos interiores, passando para 
as crianças, através de estórias e brincadeiras, conhecimentos e noções de higiene, saúde e doença (2007). 
Enquanto a outra professora, Tereza Amorim, registra: “As aulas do MCP eram aulas em classes Multisseriadas 
e, normalmente, essas turmas se encontravam na periferia da cidade”. (GRAÇA LIRA, 2006). 
89 Ângela Coelho Vieira (irmã de Germano Coelho) - Entrevista realizada no dia 08 de fevereiro de 2006. 
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Argentina Rosas identifica as diferenças e semelhanças da alfabetização de adultos 

com a utilização da cartilha do MCP e com o método na perspectiva freireana, conforme fala 

abaixo: 

 
A escola radiofônica que trabalhava com a cartilha do MCP (ao meu ver, um 
grande avanço pedagógico) e o Método Paulo Freire, que dava seus 
primeiros passos. Era trabalhar com as diferenças pedagógicas, mas com o 
mesmo objetivo, na mesma instituição. O primeiro, planejado e coordenado 
por Norma Coelho e Josina, e o outro, por Paulo Freire. Elas fizeram um 
trabalho, para época, muito avançado. E também atingia muito mais pessoas. 
Você conhece a cartilha e pode comprovar como ela avançou, quando 
comparamos com as cartas de ABC. A outra abordagem, a de Paulo Freire. 
Quando Paulo Freire foi para o MCP, já tinha seu sistema educacional 
elaborado. O Método Paulo Freire foi a tentativa de pôr em prática a teoria 
que iniciou a elaborar na sua tese para a Cátedra da Escola de Belas Artes. 
Na abordagem freireana, não era admitido uso de cartilha previamente 
preparada pelos alfabetizadores. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Ela adverte, em relação à questão do livro, dizendo: “Ninguém, neste mundo, faça um 

trabalho de alfabetização, dizendo que está trabalhando baseado na filosofia e ou pedagogia 

freireana, usando cartilha”, pois ele não aceitava que o educador elaborasse o livro ou cartilha 

para o educando. Ela complementa, explicando a forma de construção: “Paulo Freire 

levantava o universo vocabular das pessoas e, no processo, os alfabetizandos iam com o 

monitor construindo seu livro de leitura. Então, não podia fazer uma cartilha previamente. Ele 

acreditava que as pessoas tinham o seu conhecimento”. Assim, os educandos iam 

“Aprendendo o código da escrita, no processo de alfabetização, iam escrevendo os seus livros. 

Então, é uma diferença fundamental. Isso tem a ver com a própria filosofia, pedagogia 

freireana. Paulo Freire dizia: “Não sou um metodólogo. Sou um filósofo da educação, um 

pedagogo”. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 

Mesmo sendo avançada a cartilha do MCP, Paulo Freire optava por construir, junto 

com os educandos, o levantamento vocabular, respeitando a realidade deles. Apesar de não 

ser metodólogo, ele aprendeu bastante com sua esposa Elza Freire, que era uma das maiores 

alfabetizadoras da época e lecionava numa escola pública no bairro de Casa Amarela. 

Aprendeu também com sua prima Adozinda Monteiro, assim como através da observação no 

Grupo de Dª Olegarinha, bem como no SESI, no MCP e no SEC; foram várias experiências 

vividas. 

 
O MCP usava a cartilha e ia muito mais rápido, porque já tinha em todas as 
escolas radiofônicas, já tinham estrutura. E o trabalho que depois ficou a ser 
conhecido como Método Paulo Freire não era simplesmente de ensinar a 
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escrever e a ler, era a tomada de consciência que o sujeito fazia a partir de 
sua realidade. Isso é um trabalho mais lento, mais devagar. Agora, quando o 
sujeito aprendia a ler, aprendia a escrever, ele tinha uma coisa muito maior, 
que era a compreensão da criticidade, da análise crítica, de saber um pouco 
analisar os eventos sociais. Ele lia os jornais e sabia analisar aquele jornal. 
Isso pra mim que era a grande importância, que ainda hoje é da metodologia 
de trabalho de Paulo Freire [(...)] Os projetos que Paulo Freire estavam 
começando a desenvolver, começando mesmo, foi quando houve a proposta 
de ele ir pra Angicos, apesar de que era com o dinheiro vindo da Aliança 
para o Progresso, que era americana. E Paulo Freire, muita gente discordou 
da USAID, muita gente discordou e Paulo Freire disse: “Eu não tenho medo 
de dinheiro americano contanto que respeitem o meu trabalho. Eu trabalho 
com qualquer dinheiro” e foi fazer a experiência em Angicos, que foi a 
grande experiência. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 

 

Apesar de bastante polêmica devido à origem do seu financiamento, foi uma grande 

experiência. Segundo Moacyr de Góes (1980), com a Campanha de Pé no Chão também se 

Aprende a Ler foram alfabetizados 300 trabalhadores rurais em Angicos (RN). 

Outra depoente que fazia parte do SEC, da equipe de Paulo Freire, Astrogilda Andrade 

(2006), lembra que o Sistema Paulo Freire não era só para adulto, mas, na realidade, antes 

também foi para criança, porque a metodologia global era sempre sentenciação, palavração: 

“[...] a grande meta da gente era alfabetizar com o menor número de palavras possível. 

Naquela época, tinha uma freirinha estrangeira que conseguiu alfabetizar com 14 palavras. 

Ela fez um vocabulário assim na base de SAMARITANA, e SAMARITANA você já tinha 

cinco famílias silábicas”. Ela complementa: “A cartilha feita pra o MCP por Josina Godoy e 

Norma Coelho não teve a influência de Cuba ... Eu acho muito ruim a cartilha do MCP, 

metodologicamente falando, porque começa com POVO e VOTO”. Portanto, Astrogilda faz 

uma crítica ao livro do MCP, em relação à escolha das palavras, porque “as duas primeiras 

palavras eram POVO e VOTO”. Como metodóloga, acredita que o livro não era tão bom, pois 

repetia duas sílabas. Ambas as palavras são de pobreza fonética, porém ricas na ideologia, 

como afirma Adozinda Monteiro:  

 
Paulo Freire não queria cartilha... Paulo Freire já tava começando a fazer a 
experiência sem cartilha... A cartilha do MCP foi feita por Josina e de 
Norma Coelho e ela foi inspirada na cartilha cubana. Estilo da Cuba! Apesar 
de que a cartilha do MCP era uma revolução para a época, pois as cartilhas 
existentes até então eram infantilizadas e maçantes, já a do MCP tinha um 
vocabulário ideológico e político, palavras como “VOTO, POVO” 
(ADOZINDA MONTEIRO, 2006).  
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A maioria dos entrevistados fala que o livro teve a inspiração francesa; poucos 

acreditam na inspiração cubana. As lembranças de Mário Câncio (2006) vêm reforçar a fala 

de Astrogilda e Adozinda na questão ideológica: 

 
A cartilha era orientada por Norma Coelho. Era uma equipe que eu não 
participava dela, porque era equipe de educação, mas eles trabalhavam, 
intensamente, em cima dessa cartilha... Então o trabalho feito por Norma 
Coelho era um trabalho assim, em que não apenas ensinava a ler, mas 
ensinava a refletir, a compreender o texto e criticar o texto, inclusive. Por 
exemplo, quando Norma Coelho dizia assim: “Ceia de pobre é café com 
pão”, eles aprendiam a frase, mas eles também passavam a discutir sobre o 
tema que era importante saber, se café com pão é suficiente para uma pessoa 
que passou o dia todo trabalhando na luta, honestamente, produzindo para o 
país e chegar de noite ter um pão e um café para tomar e para dormir. Se 
aquilo era suficiente..., se não era, vamos trabalhar para modificar a coisa. E 
aí que eles pegavam para pensar que nós estávamos fazendo uma subversão 
da ordem e aí nós estávamos indo contra, talvez, os magnatas, as pessoas de 
poder econômico, muitas vezes explorando as pessoas. (MARIO CANCIO)90 
 
 

A questão da alfabetização de adultos nessa época repercutiu no Brasil inteiro, porque 

a preocupação da equipe do MCP não era apenas ensinar a ler e a escrever, mas também a 

compreender o mundo. Porém Juracy Andrade, outro fundador do MCP que fazia parte do 

SEC, tem outra visão em relação ao livro. Vejamos o que ele diz: 

 
A meu ver, a Cartilha de Alfabetização de Adultos do MCP, montada sob a 
coordenação de Norma Porto Carreiro Coelho (minha prima, a quem eu 
queria bem), era uma cartilha convencional. Não digo que fosse naquela base 
de “O viúvo viu a ave”, “Paulina mastigou pimenta” de velhas cartilhas dos 
anos 30, 40 do finado século. Mas era convencional em relação a pesquisas e 
experiências que estavam sendo feitas (ou já tinham sido feitas) por 
educadores de profissão, como Paulo Rosas e Paulo Freire. Lembro-me de 
que este tomou uma posição formal de desaprovação à cartilha e, tendo 
recebido um convite do reitor da Universidade do Recife (hoje UFPE), João 
Alfredo Gonçalves da Costa Lima, migrou para o Serviço de Extensão 
Cultural (SEC) dessa universidade, onde começou a desenvolver seu próprio 
método de alfabetização, que se baseava em palavras geradoras inseridas no 
contexto dos alfabetizandos e usava como instrumento projeções de palavras 
e frases. Um desencontro em relação à cartilha do MCP. (JURACY 
ANDRADE, 2006). 
 
 

Para muitos entrevistados, isso não quer dizer que o livro não fosse bom e avançado 

para a época, mas Paulo Freire não concordava com cartilha, por acreditar que a produção 

                                                 
90 O Movimento de Cultura Popular ainda não tinha uma estrutura... tinha problema financeiro, econômico. 
Tinha viagens, deslocamentos, gastos com gasolina, quer dizer, coisas desse tipo que pra manter o sistema... eu 
não sei bem como funcionava... havia problemas que dificultavam essa expansão com mais amplitude. Mas, nós 
chegávamos a realizar concertos. Enquanto Geraldo Menucci ficou com a parte musical do coral. 
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elaborada juntos, educador e educando, surtia mais efeito. Segundo reportagens da época, 

paralelamente à proposta do MCP e do SEC, surgiu a Campanha de Alfabetização de Adultos 

por meio da Cartilha Laubach91, promovida pela Fundação da Promoção Social92, criada pelo 

estado de Pernambuco para "se opor ao Movimento de Cultura Popular. E aí era muito... tudo 

uma questão de desenvolvimentismo. Que também defendia um projeto de sociedade, mas era 

outra coisa”. Enquanto isso, os intelectuais da esquerda “falavam em transformação social, 

que no fundo era o quê? Fazer uma sociedade socialista, e eles falavam em fazer uma 

sociedade desenvolvida” (SILKE WEBER, 2006). 

A Fundação da Promoção Social fez convênio com o Colégio Evangélico Agnes 

Erskine, fazendo oposição aos demais. A Cartilha Laubach já vinha sendo usada em 101 

países e em mais de 350 idiomas.  Dentro do plano piloto de alfabetização, a Promoção Social 

pretendia extinguir o analfabetismo em Pernambuco num prazo de quatro anos consecutivos 

de atividades. Naquela época, o índice de analfabetos era superior a 2 milhões e 668 mil 

habitantes, ou seja, 70 a 75 por cento da população pernambucana (UH - 08/03/64 p.05) 

 No dia 08 de setembro de 1962, foram entregues os certificados dos 50 primeiros 

orientadores selecionados para ministrar as aulas para os mil professores que, 

voluntariamente, lecionariam, por meio da Cartilha Laubach, aos analfabetos adultos. O 

preparo aos orientadores estava sendo feito sob a orientação da Educação Religiosa da Igreja 

Presbiteriana do Recife e constava de curso intensivo de 30 horas para um total de duas mil 

pessoas. Cada professor ensinaria dois alunos a ler em 4 meses, com apenas duas aulas por 

semana (Idem). Percebemos que a proposta da Cartilha Laubach tinha características de um 

pacote estrangeiro que estava entrando no Brasil, com o apoio da Fundação da Promoção 

Social.  

A cartilha do MCP tinha uma visão crítica em relação à escolha das palavras-chave, 

que eram do vocabulário e das necessidades do educando, como: mocambo, mangue, miséria, 

fome, entre outras; porém havia uma crítica muito grande em relação à palavra ‘voto’, que 

está na primeira lição. Isso porque, de acordo com a maioria dos depoentes, um dos objetivos 

da alfabetização de adultos no MCP era o voto consciente, e não de “cabresto”, termo muito 

comum nessa época; entretanto outras, por meio da alfabetização de adultos, buscavam o 

                                                 
91 O método Alfalit foi desenvolvido ainda em 1943 por Frank Laubach com o objetivo missionário. ... O aluno 
recebe um kit com uma cartilha, um jogo de fichas, ... www1.an.com.br/2000/mar/28/0cid.htm. 
92 A Fundação da Promoção Social, depois de pôr em funcionamento 320 escolas populares nos bairros mais 
humildes e distantes do Grande Recife (capital e municípios circunvizinhos), resolveu dinamizar os planos de 
Alfabetização com aplicação da Cartilha Laubach, com a qual os adultos ficariam aptos a transmitir seus 
conhecimentos a outro analfabeto. – (DP – 09/09/62, p. 10.) 
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possível voto seguro para quem estava no poder, ou seja, as forças que trabalhavam contra as 

propostas políticas do poder local e do MCP. 

 Interrogado sobre o uso da cartilha, Paulo Freire responde: “Pelo menos perante os 

adultos, a cartilha é, do ponto de vista pedagógico, algo superado. Isto não significa, todavia, 

que a cartilha tenha esgotado totalmente sua tarefa. Há situações em que continua válida pelas 

próprias condições locais93”. Porém ressaltou: “É preciso salientarmos que jamais 

condenamos o texto como elemento indispensável ao treinamento da leitura em termos 

críticos”. E finaliza, acrescentando: “O que sempre nos pareceu ridículo e anti científico foi 

darmos a homens sofridos textos de leitura em que se diz que ‘Eva viu a uva’. Isso numa 

época em que o Nordeste desconhecia a fruta uva, pois só tinham acesso a ela as pessoas com 

condições financeiras, visto que a uva não era ainda plantada nesta região, portanto, fora da 

realidade dos alunos das classes desprivilegiadas. 

 Numa reportagem intitulada Revolução do ABC, notamos a integração entre o MCP e 

o SEC, mesmo depois da saída de Paulo Freire da direção do Departamento de Educação de 

Adultos. Conforme registro, “O MCP ganhou os morros, os córregos e os alagados da cidade, 

instalando escolas e fazendo as suas primeiras experiências de alfabetização em massa”, as 

quais se destacaram como “pioneiras no país, nela vindo a se inspirar inúmeros movimentos 

que apareceram nos demais Estados”. A reportagem salientou a Cartilha de Alfabetização de 

Adultos, que “revolucionou os meios educacionais brasileiros. E essa revolução se 

completaria com o método audio visual de alfabetização dos adultos, elaborado pelo prof. 

Paulo Freire, então coordenador do Projeto de Educação de Adultos do MCP, no Centro de 

Cultura Dona Olegarinha” (UH, 12/01/1964, p. 03 D). 

 Na concepção de Dulce Campos, havia uma contradição em relação à cartilha, pois ela 

era vista como subversiva, porém os princípios cristãos estavam presentes. Podemos perceber 

tal fato na fala da entrevistada, igualmente evidenciado logo após, com a análise da cartilha: 
 
Eu considero que as figuras mais representativas do Movimento de Cultura 
Popular, do que eu pude observar, foram: Germano Coelho, Anita Paes 
Barreto com a assessoria da mulher de Germano, que era Norma, que teve a 
bonita ousadia de fazer uma cartilha para alfabetização. Embora esta cartilha 
não fosse parte do projeto do Sistema de Paulo Freire, valeu para alguma 
coisa e era tida como uma cartilha subversiva, mas era uma coisa que 
mostrava a dedicação e o arrojo de Norma e Germano, respaldados com o 
posicionamento ideológico de esquerda de Anita, o posicionamento de 
esquerda, altamente equilibrado, e cristão. (DULCE CAMPOS, 2006). 
 
 

                                                 
93 UH - 08/03/64, p.05, Segundo Caderno B/C 
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Bernardo Dimenstain destaca que “O MCP tinha uma cartilha que foi logo tirada do 

mercado com o golpe militar. Agora, a verdade é que, naquela época, a educação tinha uma 

abertura pra tendência de esquerda, mas facilitando a vida de quem não podia... também...” 

(BERNARDO DIMENSTAIN, 2006). A maioria dos entrevistados envolvidos percebia que o 

livro tinha um poder político e ideológico muito forte, pois ele não só alfabetizava como 

também politizava e, certamente, rendia votos para quem a promovia. 

 Faremos, agora, uma breve análise do Livro de Leitura para Adultos do MCP, mais 

conhecido como cartilha, elaborado – como já foi dito pelos entrevistados e escritores – por 

Josina Maria Lopes de Godoy e Norma Porto Carreiro Coelho.  

Segundo as autoras, o livro surgiu em 1962, pela necessidade que os educadores 

sentiam de um programa de educação para adultos que ensinasse a ler por um método 

“enraizado nas coisas do Nordeste e nos interesses de homens e mulheres discriminados pela 

sociedade e tangidos para periferia”. (GODOY, J.; COELHO, N. In: Memorial do MCP, 

1986, p.199). Elas salientaram que, para produzir o livro, tiveram que estudar o resultado de 

experiências de vários países com condições de desenvolvimento semelhantes às nossas, entre 

as quais as publicadas em revistas da UNESCO, organização mundial de educação e cultura.  

Elas fizeram pesquisas durante três meses nas zonas populares de Recife e, daí, 

surgiram os centros de interesses fundamentais. Foram 16 centros diferentes que 

representaram as idéias básicas - os temas que constituíam o universo de preocupação do 

adulto em Recife, juntamente com 43 palavras-chave que abrangeram 58 sons que formaram 

todas as outras palavras da nossa língua (Idem). O quadro a seguir nos ajuda a compreender 

como foi elaborado o livro: 

 

Quadro 01 – Escolha das palavras da comunidade de Recife 

CENTRO DE INTERESSES FUNDAMENTAIS COM AS RESPECTIVAS PALAVRAS-CHAVE 
1 Politização 

1.1 povo 
1.2 voto 

9 Problemas da cidade 
9.1 mangue 
9.2 draga 

2 Sobrevivência 
2.1 vida 
2.2 saúde 
2.3 pão 

10 Problemas do campo 
10.1 açúcar 
10.2 Pernambuco 
10.3 engenho 
10.4 enxada 

3 Habitação 
3.1 casa 
3.2 mocambo 

11 Problemas do Nordeste 
11.1 Nordeste 
11.2 homem 

4 A cidade 
4.1 Recife 
4.2 alagado 

12. Reforma agrária 
12.1 flagelado 
12.2 progresso 

5 Estado 
1. 5.1 Escola 

13 Desenvolvimento 
13.1 Brasil 
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2. 5.2 Operário 
3. 5.3 Livro 

13.2 Trabalho 

6 Religião 
6.1 templo 

14 Pesca 
14.1 jangada 
14.2 peixe 
14.3 coqueiro 

7 O mundo 
7.1 globo 
7.2 atlas 

15 Festas populares 
15.1 arraial 
15.2 quadrilha 
15.3 frevo 
15.4 ritmo 
15.5 zabumba 
15.6 caboclinho 
15.7 Guararapes 

8 O sertão 
8.1 sertanejo 
8.2 chuva 
8.3 sol 

16 Organização política 
16.1 República 
16.2 democracia 
16.3 paz 

Fonte: Memorial do MCP, 1986, p.200. Adaptado por Letícia Rameh. 
 

É surpreendente esse roteiro da cartilha, pois vemos a cidade e, dentro dela, os 

problemas do campo, certamente conseqüentemente à migração para os meios urbanos. 

Ficamos simplesmente admirados com o alcance desses eixos temáticos e percebemos um 

vínculo muito forte com os temas do povo, alguns dos quais permanecem atuais. 

O livro é composto de 77 lições as quais partem de palavras significativas e do 

universo de interesse da comunidade. Segundo as autoras, o processo de alfabetização se deu 

da seguinte forma: 

 

1.  apresentação das palavras-chave e debate em torno do centro de interesse; 

2. apresentação das palavras-chave dentro de frases; 

3. destaque das sílabas novas encontradas nas palavras-chave; 

4. composição de novas palavras. 

 

Observamos que a proposta da cartilha se aproxima da perspectiva freireana em todos 

os itens, principalmente no item 4, que aborda a composição de novas palavras; porém, desde 

a primeira lição, com as palavras “povo” e “voto”, emerge uma forte ideologia política dos 

intelectuais da classe média. Percebemos na cartilha um vinculo político e educacional, 

mostrando uma conquista do MCP e do SEC, onde a cartilha do MCP e a proposta de Freire e 

sua equipe caminham juntas, diferenciando-se apenas quanto à produção, em relação ao 

método. A orientação metodológica das diversas fases da alfabetização foi dada, também, no 

Guia do Alfabetizador, utilizado pelo monitor na Escola Radiofônica do MCP (GODOY, J.; 

COELHO, N. In MEMORIAL DO MCP, 1986, p. 201), porém não foi possível localizá-lo. 
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As autoras ainda salientam que o livro teve ampla repercussão e destacam as lições 75 

– República (conforme imagem 03- CONFERIR) e 77 – Paz, ambas escritas por Germano 

Coelho, que transmitiam uma síntese do MCP e as linhas gerais de sua ideologia.  

Observamos que o livro de Leitura de Adultos foi feito a partir de palavras 

expressivas, assim como das frases e, conseqüentemente, do texto. Percebe-se a ideologia 

perpassar em todas as lições, desde a primeira com “povo” e “voto”, como a própria 

entrevistada Astrogilda Paes de Andrade chamou atenção. Ela afirmou que, 

metodologicamente, “voto” era uma palavra pobre na fonetica, pois repetia a sílaba ‘vo’, 

porém rica em ideologia, pois a palavra tinha significado tanto para os intelectuais, que 

desejavam incutir a consciência política, quanto para os não-alfabetizados, que queriam 

aprender a ler e escrever para poderem votar.  

 

 

 

 

Imagem 06 – Lição 75 do Livro de Leitura para Adultos do MCP. 
Fonte: Memorial do Movimento de Cultura Popular, 1986. 
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A lição 76 – Democracia termina com a frase “Todos são iguais perante a lei!” e tem 

como ilustração a escultura intitulada A Fome e o Brado, de Abelardo da Hora, por meio da 

qual ele denuncia a dura realidade no nosso país. 

 

 

 

Na lição 77 – Paz, o texto aborda questões como reforma agrária e desenvolvimento 

sustentável, embora não se usasse ainda essa expressão. Quando ele diz: “A voz do povo traz 

muita luz sobre os problemas do Nordeste”, cumpre destacar que a palavra luz era muito 

usada na época no sentido de claridade, luminosidade, conhecimento, saber. Está presente, 

também, no último parágrafo do texto, o cristianismo: “Cristo morreu na cruz pregando a 

justiça sobre a terra. É indispensável haver paz entre os homens para que haja progresso no 

mundo”. Entendemos o quanto ficou evidente a iniciativa e a atuação os intelectuais católicos 

Imagem 07 – A Fome e o Brado 
Fonte: Memorial do Movimento de Cultura Popular, 1986 
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de esquerda na construção do livro do MCP. Podemos citar Ângela Coelho entre esses 

intelectuais fundadores do Movimento, a qual recorda a forma de se trabalhar a metodologia: 

 

[...] alfabetização, na educação se trabalhar com a realidade nossa. Qual era 
então? Se pesquisava antes o que era realidade daquela comunidade que ia 
ser aplicado o método de alfabetização. E a gente, a partir das palavras-
chave que o povo usava, da realidade do povo, como era, se era alagado. 
Alagado seria uma palavra chave que ia trabalhar.  Se era tijolo que o 
pessoal era um grupo que trabalhava numa construção. O tijolo era uma 
coisa então, tijolo era a palavra-chave. Então, houve um desejo de você 
conhecer mais a cultura brasileira, de você identificar os nossos traços e 
dando valor a esses traços. Difundir a cultura brasileira não só conhecer, mas 
difundir a cultura brasileira (ÂNGELA COELHO, 2006). 
 
 

Carlos Brandão (In: PAULO ROSAS, 2002, p. 16.) recorda o fato da existência da 

solidariedade coletiva e do compromisso com o social que existia nessa época: “Eram os 

tempos da Ação Católica e de seus avanços rápidos. Tempos depois e antes das grandes 

encíclicas sociais. Tempos das primícias do Vaticano Segundo. A era dos padres operários. 

De uma nova descoberta do outro”. Era um tempo de um forte ecumenismo não só entre os 

cristãos. 

Nessa sucinta apreciação do Livro de Leitura para Adultos, observamos, de acordo 

com os depoimentos dos entrevistados e as leituras feitas, que se trata de uma obra 

interdisciplinar, englobando pesquisa preliminar e produção de texto de forma engajada, a 

partir dos problemas brasileiros, fornecendo, ao mesmo tempo, o ensino da língua portuguesa 

e a contextualização da gramática. Compreendemos que a idéia da construção do livro partiu 

desses intelectuais, porém centrados nos interesses dos adultos e dos analfabetos, incluindo 

um estudo sério da equipe sobre a realidade da população urbana de Recife, exprimindo os 

desejos populares, constituindo mais um instrumento de cultura para a libertação do povo. 
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4.  CAMINHOS E DESCAMINHOS DO MCP DE PERNAMBUCO:  

ANÁLISES DA PROJEÇÃO AO DECLÍNIO EM 1964 

 

Neste último capítulo, discorremos a respeito das divergências em relação às 

atividades desenvolvidas no MCP, com ênfase nos avanços, conflitos e retrocessos do 

Movimento. Discutimos, ainda, a partir do Recife, a projeção regional e nacional do 

Movimento. Por fim, apontamos os rumos tomados pelo MCP com as mudanças políticas 

ocorridas na época, tecemos comentários, partindo dos depoimentos dos entrevistados acerca 

da percepção e do impacto da trajetória do MCP na sociedade e na vida das pessoas, e 

estendemo-nos até a sua extinção com o golpe militar. Tratamos, também, das bases 

inspiradoras dos seus intelectuais, as vertentes teóricas por eles adotadas, as propostas que 

traziam e os principais representantes do Movimento, dentre os quais destacamos Freire no 

MCP e no SEC, que influenciou no andamento do movimento. Abordaremos, ainda, as bases 

que fundamentaram o Sistema Paulo Freire de Educação Brasileira. 

Compreender o período de 1959 a 1964, talvez o mais interessante da história 

educacional, cultural e política do Brasil, é indispensável. É importante entender as 

motivações e o papel dos intelectuais unidos ao povo em busca de soluções para os problemas 

da época e em especial o da educação, o papel do SEC e da Universidade Popular; o 

funcionamento dos círculos de cultura e o papel dos educadores. 

 

4.1 Educação de adultos: a participação de Paulo Freire no MCP e no SEC da 

Universidade do Recife. 
 

O método de alfabetização de Paulo Freire não era algo solto e desarticulado, 
mas uma decorrência de sua filosofia da educação e de seu sistema 
educacional, cuja elaboração foi concluída no SEC, com a cooperação de 
toda a equipe, sobretudo do filósofo e músico Jarbas Maciel94. (JURACY 
ANDRADE). 
 
 

Entre 1958 e 1964 e diante do contexto histórico apresentado, crescimento urbano-

industrial e investimento do capital externo, surgiram movimentos de educação preocupados 

com os problemas do analfabetismo no Brasil e da educação de adulto, entre esses 

movimentos estão o MEB e o MCP, que foram movimentos populares com características 

próprias, procurando soluções para os problemas educativos apresentados pelas comunidades 

                                                 
94 Jarbas Maciel, um dos fundadores, foi contatado por telefone para a entrevista, porém a família justificou que 
ele está com problema auditivo. 
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em processo de conscientização. Nesse período as propostas de educação de adultos, 

sobretudo, aquelas encaminhadas e pensadas por Paulo Freire, foram difundidas entre setores 

preocupados com as camadas subalternas e com os problemas educacionais brasileiros. 

Paulo Freire, ficou conhecido e firmou-se como educador progressista, quando foi  

relator da Comissão Regional de Pernambuco e autor do relatório intitulado A Educação de 

Adultos e as Populações Marginais: O Problema dos Mocambos, apresentado no II Congresso 

Nacional de Educação de Adultos em julho de 1958, no Rio de Janeiro. Nesse evento, surgiu 

o novo e radical entendimento do problema do analfabetismo: as causas do analfabetismo 

estão nos problemas sócio-econômicos e na ausência de uma política educacional mais 

consistente e participativa e ao mesmo tempo apontam como ponto de partida para a 

educação: trabalhar a realidade de forma consciente e democrática. (SCOCUGLIA; MELO 

NETO, 1999, p. 107). 

Com uma linguagem muito peculiar e uma filosofia da educação absolutamente 

renovadora, ele propunha, no relatório, que a educação de adultos das zonas dos mocambos 

existentes no estado de Pernambuco teria que se fundamentar na consciência da realidade da 

cotidianidade vivida pelos alfabetizandos, jamais reduzir-se num simples conhecer de letras, 

palavras e frases95. 

A realização do II Congresso Nacional de Educação se deu entre 06 e 16 de julho de 

1958, ano em que Juscelino Kubitscheck se afirmava como força no poder e dizia preocupado 

com as misérias de nosso povo. Em discurso, queria identificar soluções para os problemas 

sociais, entre eles o educacional. Tentou resolvê-los dentro dos marcos do populismo, a 

ideologia privilegiada de então. Mas as idéias, o discurso e a prática de Freire já se faziam por 

um caminho autenticamente popular.  

 
Dizia Paulo Freire que o Brasil vivia exatamente a passagem de uma a outra 
época, de uma sociedade “fechada” a uma sociedade “aberta”. 
A passagem era precisamente o elo entre um período que se extinguia e 
outro que ia tomando forma. A sociedade brasileira estava, por isso mesmo, 
sujeita a retrocessos em sua passagem, na medida em que as forças que 
encarnam aquela sociedade, na vigência de seus poderes, conseguissem 
sobrepor-se, de um modo ou de outro, à consubstanciação de um novo tipo 
de sociedade. 
Sociedade que se oporia, necessariamente, à dominação de privilégios, 
quaisquer que fossem suas origens, contrários aos interesses do homem 
brasileiro. Estas afirmativas de Paulo Freire continuam válidas para o novo 
processo que está vivendo o povo deste país. (PAULO FREIRE, 1979, p. 
Capa). 

                                                 
95 CENTRO PAULO FREIRE, Estudos e Pesquisas. O pensar e o fazer do professor Paulo Freire. 29 de maio 
de 1998. 
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 Em nosso texto: Descobrindo Paulo Freire através da sua obra96, encontramos, no seu 

livro Educação como prática da liberdade, ajuda necessária para compreender o significado 

de libertação do homem, no Brasil, marcado por uma história de inexperiência democrática. 

Esse homem que, como espécime, diferencia-se dos outros animais pela condição de ser de 

relações o que supõe estar no mundo e com o mundo, interagindo, mobilizando, pelas 

conotações de pluralidade, transcendência, criticidade, consequência e temporalidade. A 

inexperiência democrática talvez tenha sido um dos motivos para o acontecimento do golpe 

militar da forma que aconteceu. 

Freire salienta a condição de homem livre-reflexivo, crítico, criativo a qual possibilita 

a sua integração ao e com o contexto. Caso diferente fosse, a liberdade seria suprimida do 

homem que, por sua vez, ajustado e acomodado, “sacrificaria imediatamente a sua capacidade 

criadora”, capacidade que Paulo Freire articula com a conotação de conseqüência. Para ele, é 

através das dimensões natural e cultural que o homem é um ser eminentemente interferidor, 

que cria e recria, interagindo ás condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, 

objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo. (FREIRE, 1967, p. 61). 

Nesse sentido, percebemo-nos no tempo, distinguindo o ontem, o hoje e o amanhã. 

Essa perspectiva de historicidade, dos vários existires no tempo, culturalizando-se, dá ao 

homem, por um lado, a conotação de mágicas – consciência predominantemente ingênua - por 

outro, a transitividade crítica, característica da “educação dialogal e ativa, voltada para 

responsabilidade social e política”, consolidada “pela profundidade da interpretação dos 

problemas – consciência predominantemente crítica”. (Idem, p.61).  

Diante do exposto, a opção do educador por uma atuação que busque a transição da 

consciência predominantemente ingênua para consciência predominantemente crítica exige 

um trabalho educativo crítico intencional. A educação, tanto pode estar a serviço da 

manutenção do status de dominação, quanto ser instrumento de luta, resistência, 

transformação; tanto pode alienar, manter homens na condição de objeto, acríticos, escravos 
                                                 
96 Descobrindo Paulo Freire através da sua obra - Autores: Agostinho S.Rosas-UPE/ESEF e CPFreire, Argentina 
Carlos da Silva Rosas-CPFreire,  Letícia Rameh-FADE e CPFreire, Maria Guiomar C. Ribas-UFPE e CPFreire, 
Maria Nayde dos Santos Lima-CPFreire, Rubem Eduardo dos Santos Lima-CPFreire. Texto baseado a partir do 
livro Educação como prática da liberdade (Freire, 1967) Este é seu primeiro livro editado e comercializado. Sua 
origem está na tese de concurso público intitulada Educação e Atualidade Brasileira (1959) para a cadeira de 
História e Filosofia da Educação, da Escola de Belas Artes, da então Universidade do Recife, hoje Universidade 
Federal de Pernambuco. Essa tese não havia sido divulgada comercialmente até então, sendo publicada pelo 
Instituto Paulo Freire - São Paulo em 2001. Texto produzido pelo 1º grupo de estudo sobre a obra de Paulo 
Freire, do Centro Paulo Freire - Estudos e Pesquisas em 2000. Nele está sistematizado o conhecimento como um 
saber teórico-metodológico e como compromisso assumido de divulgação do pensamento Paulo Freire. (Foi 
apresentado no III Colóquio Internacional Paulo Freire em Recife/PE em 2001). 
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de seu próprio tempo, resistentes às mudanças, quanto transformá-los em sujeitos críticos, 

reflexivos, criativos que, em seu tempo, fazem história. 

Paulo Freire evidenciava sua preocupação quanto à identificação de uma resposta 

pedagógica ao problema da transição social brasileira. Já chamava a atenção do educador para 

que não se limitasse a seu “tema específico, desligado do tecido geral do novo clima cultural 

que se instalava, como se pudesse ele operar isoladamente” (1967, p. 46-47). Quando pensa a 

educação versus massificação, ele atenta para que a ação pedagógica considere o problema do 

“desenvolvimento econômico, o da participação popular neste mesmo desenvolvimento, o da 

inserção crítica do homem brasileiro no processo de democratização fundamental” (1967, p. 

85). Uma educação que impulsione o homem a ampliar e a largar “a capacidade de captar os 

desafios do tempo, colocar o homem brasileiro em condições de resistir aos poderes da 

emocionalidade da própria transição. Armá-lo contra a força dos irracionalismos, de que era 

presa fácil, na emersão que fazia em posição de transitividade ingênua” (1967, p. 86). A 

educação, assim compreendida, é identificada como instrumento imprescindível a 

democratização social. Apontando dessa forma, as orientações gerais através das quais as 

propostas de procedimentos pedagógico-didáticos seriam desdobradas.  

Para tanto, Freire iniciou o processo de alfabetização mediado pela leitura de mundo 

(cultural), que precede a leitura da palavra. Propondo o diálogo em oposição ao antidiálogo. 

Conversando, os sujeitos se comunicam, assumem-se na condição de ser cultural. Nesse 

sentido, Freire considera cultura “como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que 

não fez. A cultura de seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. O sentido 

transcendental de suas relações. A dimensão humanista da cultura. A cultura como aquisição 

sistemática da experiência humana. Como uma incorporação [(...)] e não como uma 

justaposição de informes ou prescrições doadas” (1967, p. 109). Estas foram às conclusões do 

grupo de estudo do Centro Paulo Freire.  

Para compreendermos melhor tal período vale a pena fazer uma breve retrospectiva da 

Educação de Adultos no Brasil. Nesse contexto, Vanilda Paiva (1973) destaca que antes da 

Proposta de Educação de Adultos sugerida por Paulo Freire, já haviam surgido outras, porém 

de forma assistencialista. Já na fase colonial, ao se falar de Educação Popular, verifica-se uma 

falta de uniformidade da educação a partir dos jesuítas, que tinham aqui apenas os propósitos 

de cristianização e sedimentação, portanto, uma educação que não tinha o caráter de se 

estender por toda a colônia, mas, sim, de servir aos propósitos do Estado português e da Igreja 

Católica, ou seja, voltada para poucos.  
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Somente no século XX, a partir da década de 30, quando se começa a pensar numa 

educação elementar no país, é que a educação de adultos começou a delimitar seu lugar na 

história da educação no Brasil. Nesse período, a sociedade brasileira passava por um processo 

de industrialização e de concentração populacional em centros urbanos. A oferta de ensino 

básico gratuito estendia-se consideravelmente, acolhendo setores sociais cada vez mais 

diversos. A ampliação da educação elementar foi impulsionada pelo governo federal, que 

traçava diretriz educacional para todo o país, determinando as responsabilidades dos estados e 

municípios. Tal movimento incluiu também esforços articulados nacionalmente de extensão 

do ensino elementar aos adultos, especialmente nos anos 40 (ANTONIO SILVA, 2005, p. 01-

09). 

Inicialmente era chamada de Educação de Adultos (hoje, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) -, no processo de redemocratização do Estado brasileiro, após 1945, ela 

ganhou destaque dentro da preocupação geral, com a universalização da educação. Com o fim 

da ditadura de Vargas em 1945, o país vivia a efervescência política da redemocratização. A 

Segunda Guerra Mundial terminara recentemente e a ONU - Organização das Nações Unidas 

- alertava para a urgência de integrar os povos, visando à paz e à democracia. Tudo isso 

contribuiu para que a educação dos adultos ganhasse destaque dentro da preocupação geral 

com a educação elementar comum. Era urgente para os setores urbano-industriais a 

necessidade de aumentar as bases eleitorais (Idem). 

A Campanha de Educação de Adultos lançada em 1947 alimentou a reflexão e o 

debate em torno do analfabetismo no Brasil. Pretendia-se, numa primeira etapa, uma ação 

extensiva que previa a alfabetização em três meses, e mais a condensação do curso Primário 

em dois períodos de sete meses. Depois, seguiria uma etapa de “ação em profundidade”, 

voltada à capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário. Nos primeiros anos, sob 

a direção do professor Lourenço Filho, a campanha conseguiu resultados significativos, 

articulando e ampliando os serviços já existentes e estendendo-os às diversas regiões do país. 

Instaurada a campanha de educação de adultos deu-se lugar também a formação de um 

campo teórico-pedagógico orientado para a discussão sobre o analfabetismo e a educação de 

adultos no Brasil. Nesse momento, o analfabetismo era concebido como causa e não efeito da 

situação econômica, social e cultural do país. Essa concepção legitimava a visão do adulto 

analfabeto como incapaz e marginal identificado psicologicamente com a criança. 

Durante a campanha, idéias preconceituosas sobre adultos analfabetos foram 

criticadas; seus saberes e capacidades foram reconhecidos; ao mesmo tempo, porém, essa 

visão modificou-se; foram adentrando-se as vozes dos que superavam tal preconceito, 
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reconhecendo o adulto analfabeto como ser produtivo, capaz de raciocinar e resolver seus 

problemas. Para tanto, contribuíram também teorias mais modernas da Psicologia, que 

desmentiam postulados anteriores da capacidade de aprendizagem dos adultos como se 

fossem menos capazes para a leitura e a escrita do que a das crianças. Já em artigo de 1945, 

Lourenço Filho argumentara neste sentido, lançando mão de estudos de Psicologia 

Experimental realizados nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930. (PAIVA, 1973). 

 A confiança na capacidade de aprendizagem dos adultos e a difusão de um método de 

ensino de leitura para adultos conhecido como Laubach inspiraram a iniciativa do Ministério 

da Educação de produzir, pela primeira vez, por ocasião da campanha de 1947, material 

didático específico para o ensino da leitura e da escrita para os adultos. (Idem). Com a criação 

do Plano Trienal de Educação, (1963-1965) criado em Brasília: MEC (INEP- NR), no 

governo João Goulart, houve um redimensionamento no que se refere à educação, 

extinguiram-se as campanhas. Paiva discute e concorda que as raízes dos movimentos de 

cultura popular estão centradas em Recife, no MCP do Recife, de lá ganhou ênfase nacional. 

Nas premissas do MCP estavam que “o movimento pretendia encontrar uma fórmula 

brasileira para a prática educativa ligada às artes e à cultura do povo e suas atividades”. 

(PAIVA, 1973, p. 236) 

Os anseios da sociedade política vinham ao encontro de uma parte da sociedade civil 

dos anos 1950, alimentando um clima propício para a mobilização, para as reflexões e para as 

pretensões de mudanças sociais e políticas. Freire, assim, traduziu as necessidades de seu 

tempo e nelas se engajou97. O sucesso alcançado pela aplicação do Método Paulo Freire, que, 

até então, era chamado de método e depois passou a ser chamado de sistema Paulo Freire, 

despertou a atenção do Presidente João Goulart em 1963, que tentou expandi-lo para todo o 

território nacional. 

No dia 15 de setembro de 1963 no Teatro Santa Isabel, em Recife, à noite, ocorreu à 

abertura do I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular com um concerto 

musical. Iniciou-se com um coquetel e “uma noite de autógrafos em que o teatrólogo Luiz 

Marinho Falcão distribuiu, numa edição ‘Nordeste’, ilustrada por Ladjane Bandeira de Lira, a 

sua peça ‘A Incelença’98 (Imagem 07), no saguão do Santa Isabel”. Nessa ocasião falou 

“Joacir de Castro, Joel Pontes e o diretor do Serviço Nacional de Teatro, Joaquim Roberto 

                                                 
97 CENTRO PAULO FREIRE, Estudos e Pesquisas. O pensar e o fazer do professor Paulo Freire. 29 de maio 
de 1998. 
98 A Incelença, peça escrita por Luiz Marinho, dirigida por Clênio Wanderley e ilustrada Ladjane Bandeira de 
Lira, teve como assistente de direção Reinaldo de Oliveira, estreiou em 23 de Agosto de 1973 no teatro de 
amadores de Pernambuco. Disponível em: http://www.tap.org.br/htm/repertorio/077_a_incelenca.htm.  
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Correia Freire, e o autor das ‘Histórias do Mato’, o teatrólogo Luiz Marinho Falcão, 

agradeceu a iniciativa do MCP” (DP, 17/09/1963, p. 03-A). Isso foi confirmado em entrevista 

por Joacir de Castro. 

Logo após, sob a presidência do Governador do Estado, Miguel Arraes foi instalado o 

encontro, no qual estiveram presentes Djalma Maranhão, Prefeito de Natal; o Arcebispo 

auxiliar, Dom Lamartine Soares,  Germano Coelho, Roberto Pontual, José Serra, Abelardo da 

Hora, Paulo Freire e Roberto Freire. Em seu discurso Arraes afirmou: “Precisamos ordenar os 

conhecimentos das grandes massas para que ordenada seja sua posição diante da vida”. Seria 

necessário que se fizessem movimentos de cultura popular para integrar cada vez mais o povo 

no processo democrático. “A imensa população de marginais precisa ser incorporada à vida 

nacional para que a coletividade não seja dirigida por um pequeno numero de eleitores. Só 

assim, o povo, que nunca teve voz neste país, poderá ter representantes legítimos, saídos do 

seu meio” (DP - 17/09/1963, p. 03-A). O governador aproveitou a oportunidade para enfatizar 

a necessidade da organização das classes menos favorecidas, que poderiam se tornar 

representantes legais da sua comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falaram ainda Roberto Pontual, representando o Ministro da Educação, e Germano 

Coelho, Secretário de Educação de Pernambuco, justificando o que era cultura popular. 

“Achamos todos que cultura é uma só, vasta, elástica em todas as manifestações do 

pensamento humano; e daí a estranhosa do adendo ‘popular’ [...] quando usamos a expressão 

cultura popular, sabemos que todos devem ter acesso à cultura no seu nível mais alto 

Imagem 08 – A Incelença, de Luiz Marinho 
Fonte: http://www.tap.org.br/htm/repertorio/077_a_incelenca.htm  
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alcançados em nosso século”. Mas, a grande verdade “é que cultura, não é privilegio de 

ninguém. É bastante o individuo querer e poderá alcançá-la [...]” (DP - 17/09/1963, p. 03-A). 

O encontro durou sete dias, no período de 15 a 21 de setembro de 1963. No segundo 

dia toda a representatividade se reuniu com o plenário para os informes dos diversos 

movimentos que faziam alfabetização e cultura popular no país. Vários delegados 

apresentaram relatórios das atividades dos grupos a que pertenciam. A representação paulista 

fez exposição dos trabalhos do MCP de São Paulo no terreno da alfabetização e experiências 

proveitosas com o método Paulo Freire. Pela Guanabara, o representante Manuel dos Santos 

apresentou um plano de cursos de preparação profissional e aprendizado da técnica de 

formação de grupos (DP - 17/09/1963, p. 03-A). 

As comissões foram subdivididas em: comissão de atuação dos movimentos populares 

nas diferentes regiões; comissão dos meios e técnicas de difusão e a comissão de 

alfabetização, apresentaram os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Enquanto a noite 

ficou reservada para uma apresentação cultural, que se realizou no Sítio da Trindade. (DP - 

17/09/1963, p. 03-A). No quinto e ultimo dia do encontro o Ministro da Educação, Paulo de 

Tarso veio participar da sessão solene de encerramento, realizado à noite no Teatro do Parque. 

Concedeu entrevista coletiva no Grande Hotel, onde estava hospedado (DP, 20/09/1963, p. 

03). 

Houve a realização de reuniões das comissões que concluíram seus relatórios, como 

parte das solenidades de encerramento, o Teatro de Arena de São Paulo fez uma apresentação 

no Sítio da Trindade. O Arena de São Paulo, sob a direção do teatrólogo Augusto Boal, 

apresentou a peça de Lope da Veja “O melhor juiz, o rei”, adaptada e traduzida para o 

português por Gianfrancesco Guarnieri e Paulo José Gomes de Sousa. Encerrando as 

solenidades de instalação do I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, foram 

encenadas pelo Teatro de Cultura Popular, sob a direção de Luiz Mendonça, as peças A 

afilhada de Nossa Senhora da Conceição e A Incelença, em um ato cada, constituindo as 

Histórias do Mato, de Luiz Marinho Falcão, no Santa Isabel (JOACIR CASTRO, 2006). 

É interessante observarmos que, às vésperas do golpe militar, a influência do MCP era 

cada vez mais marcante. Acreditamos que deve ter sido devido ao acontecimento do Encontro 

Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, realizado em Recife, entre 15 e 21 de setembro 

de 1963 (como vimos anteriormente), pois, as posições defendidas pela equipe do MCP 

acabaram sobressaindo-se. Convém lembrar que o Brasil vivia, nesse período, uma grande 

efervescência política, econômica e ideológica que se refletia no ativismo. E a reflexão era 

constante. Foi uma temporada curta, porém de bastante produção, no entanto, por causa do 
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golpe militar, pouco ou quase nada nos restou, em relação aos documentos e dados 

concernentes ao MCP. 

Os jornais de circulação, não só em Pernambuco mas também em de outros Estados, 

evidenciavam as noticias do encontro, nele foi estabelecido uma base comum para os diversos 

movimentos, no que se refere à valorização do analfabeto como um homem capaz e produtivo 

- nova visão a partir do MCP, que tinha, como diretor de Educação de Adultos Paulo Freire. 

Este acreditava que a alfabetização não era neutra e que as pessoas teriam que ver sentido no 

estudar para a vida, por meio da leitura da sua realidade, de forma dialética, no processo da 

educação de adultos. 

Também, na abertura da campanha de alfabetização de adultos em todo o Estado, 

estiveram presentes no Sitio da Trindade o Governador do Estado, Miguel Arraes, o Prefeito 

da capital Pelópidas Silveira, o Secretário Municipal de Educação e Cultura Germano Coelho, 

cônsules e demais autoridades. Tal campanha teve como objetivo levar às zonas rurais e 

urbanas, a alfabetização através do Sistema Paulo Freire. O Padre Almeri Bezerra99, 

coordenador da Comissão Geral de Movimento de Alfabetização, falou na reportagem sobre o 

que seria o trabalho afirmou: 

 
[...] este processo inclui um esforço da Secretaria de Educação, do MCP e da 
Universidade do Recife, através do SEC, estando assim fadado a alcançar 
pleno êxito, havendo uma previsão de alfabetizar cerca de 100 mil pessoas, 
em todo o Estado de Pernambuco. 
Disse, ainda, o padre Almeri Bezerra que também na capital haverá uma 
dinamização total, pois nada menos de 200 círculos de cultura serão 
instalados em todos os bairros e deverá alfabetizar cerca de seis mil adultos. 
(UH - 25/02/64, p. 02). 
 
 

Após apresentação da abertura da Campanha de Alfabetização de Adultos, houve 

apresentação de músicas folclóricas e declamações satíricas alusivas à política atual. O 

Governador Miguel Arraes salientou “o alto significado da campanha, que é tão combatida 

por elementos antipopulares”, acentuando, também, “a necessidade de todos se unirem para 

vencer a discriminação que campeia ainda no Brasil e nas zonas rurais”. Seria precisa, dessa 

forma a união de todos, “por isso que é necessário se lutar juntos, tendo que se ir pouco a 

pouco através do convencimento e da luta”. E finalizou enfatizando o apoio dado pela 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dizendo: “A Campanha de 

Alfabetização de Adultos é um trabalho já aprovado pelo Conselho Nacional dos Bispos, 

                                                 
99 Almeri Bezerra de Mello: “Bom. Eu nunca fui do MCP. Eu trabalhava na época, com a JUC (Juventude 
Universitária Católica), da qual era assistente aqui do Recife”. 
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merecendo, portanto, o repúdio daqueles que procuram desvirtuá-la, reputando-a de 

subversiva”. (UH, 25/02/1964, p.02). 

Esses conflitos estavam presentes e foram vivenciados pelos participantes do MCP. 

Algumas pessoas, inclusive políticos, queriam desvirtuar a Campanha de Alfabetização de 

Adultos, como foi o caso do Vereador Wandenkolk Wanderley, que podemos verificar nos 

capítulos 2 e 4, (nas seções: 2.3 e 4.2, respectivamente). 

 Acreditamos que talvez por ter elaborado uma proposta de alfabetização de adultos 

conscientizadora, Paulo Freire tenha sido uma das causas de repúdio de alguns. O princípio 

básico da sua proposta pode ser traduzido numa frase sua que ficou célebre: A leitura do 

mundo precede a leitura da palavra. Ele propôs uma educação de adultos que estimulasse a 

colaboração, a decisão, à participação e a responsabilidade social e política. Freire, atento à 

categoria do saber que é apreendida existencialmente, pelo conhecimento vivo de seus 

problemas e os de sua comunidade local, pelos educandos, já explicitava o seu respeito ao 

conhecimento popular, ao senso comum. O que caracterizava esses materiais era não apenas a 

referência à realidade imediata dos adultos, mas principalmente a intenção de problematizar 

essa realidade. 

 Não nos vamos deter na construção da metodologia e do sistema de educação Paulo 

Freire, pois não é o nosso objetivo neste trabalho, mesmo porque já existem vários materiais 

escritos sobre isso. Vamos fazer um breve relato da sua primeira experiência com o método 

de alfabetização realizada com cinco analfabetos (dois desistiram), no Centro de Cultura Dona 

Olegarinha, no Poço da Panela, Recife. Eram homens completamente analfabetos e 

provenientes de zonas rurais, os quais revelavam certo fatalismo diante dos problemas. Com 

apenas 30 horas - uma hora diária, em cinco dias por semana -, os analfabetos aprenderam a 

ler e escrever textos simples e até a ler jornais. Depois foi feita outra experiência, com oito 

pessoas, das quais três desistiram, e o resultado também foi positivo, segundo o próprio Paulo 

Freire (1963). Dando continuidade ao seu pensamento, ele esclarece (1963, p. 19): “Daí, 

passamos para grupo de 25, a quem tivemos de deixar por circunstâncias superiores, na 

vigésima hora, com a maioria já lendo e escrevendo palavras e pequenos textos [...]”.  

Durante sua atuação no SESI, passou pôr uma experiência importante nos meados dos 

anos 50: ele colocou em discussão a autoridade e liberdade através de uma pesquisa que foi 

dirigida aos pais dos alunos da escola primária. Essa pesquisa tinha como preocupação 

reconhecer as conseqüências políticas decorrentes do relacionamento entre pais e filhos que 

projetam nas relações professor e aluno (Idem). 

Ainda em relação à construção do método, Paulo Freire (1963) acrescenta: 
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Um outro ponto básico, que vem sendo objeto de estudo do prof. Jarbas 
Maciel, da equipe do SEC, apoiado em Pavlov, é exatamente o do 
mecanismo da captação que o homem faz não só dos objetos da realidade, 
mas dos nexos entre os objetos e os dados reais. 
Diante dos objetos, impressionado por eles, instala-se na sua realidade 
interna um sistema de percepções. Estas percepções ancoram nos objetos 
reais. Diretamente ligadas a estas percepções, formam-se então as suas 
expressões verbais. (FREIRE, 1963, p. 13). 
 
 

Criando-se dessa forma o sistema de compreensão da escrita, no qual “o primeiro 

sistema de sinalizações é universal. A percepção de mesa, de pedra, etc. é comum a qualquer 

homem”. Essa relação é feita entre a palavra e o objeto. “Sobre o segundo sistema, fazendo 

parte dele, se levanta um possível sub-sistema, o das expressões gráficas das expressões 

verbais das percepções”. Quando se dá o processo da alfabetização escrita, “É exatamente este 

que abre ao homem letrado a comunicação escrita. É por ele que se escreve. E é ele que o 

analfabeto não tem. A sua montagem, porém, não há de ser feita de fora para dentro nem de 

cima para baixo”. Portanto, essa metodologia teria que ser feita pelo próprio individuo com a 

ajuda do educador, que media a aprendizagem. “Daí a nossa descrença inicial nas cartilhas, 

que pretendem a montagem do terceiro sistema como uma doação. Teríamos de pensar 

igualmente na redução das chamadas palavras geradoras, fundamentais ao aprendizado de 

uma língua silábica, como a nossa”. (FREIRE, 1963, p.13) Para Freire seria preciso em média 

apenas 17 palavras geradoras para alfabetizar o adulto, num trabalho conjunto entre educador 

e educandos. 

Outra questão importante levantada por Paulo Freire (1963, p.12) foi que “sempre 

confiamos no povo. Sempre rejeitamos fórmulas doadas. Sempre acreditamos que tínhamos 

algo a permutar com ele, nunca exclusivamente a oferecer-lhe”. Isso nos leva a dizer que 

Paulo Freire acreditou no potencial do povo desde o início das suas primeiras experiências: 

“Experimentamos métodos, técnicas, processos de comunicação. Retificamos erros. 

Superamos procedimentos. Nunca, porém, a convicção que sempre tivemos de que só nas 

bases populares e com elas poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas” [(...)] e 

lembra: “Foram as nossas mais recentes experiências, de há dois anos no Movimento de 

Cultura Popular do Recife, que nos levaram ao amadurecimento de posições e convicções que 

vínhamos tendo e alimentando desde quando, jovem ainda, iniciamos os nossos contatos com 

proletários e sub-proletários, como educador”(Idem). O mesmo autor esclarece: 
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Nesta altura, o ex-ministro da Educação Prof. Darcy Ribeiro, dos mais 
eficientes ministros que este país já teve, empenhado na luta contra o 
analfabetismo e comandando o Plano de Emergência, com que mobilizou 
todo o país, liberou Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para o 
SEC100 a fim de realizarmos amplas experiências com a colaboração da UEP 
e do DCE. (...) Após a preparação de pequeno grupo iniciamos no Recife, 
ora nas faculdades, ora em outras instituições de alfabetização de homens e 
mulheres. (PAULO FREIRE, 1963, p. 19). 
 
 

Também com supervisão técnica do SEC, iniciou-se em Natal a Campanha de Pé no 

Chão também se Aprende a Ler, em círculos de cultura. Em Angicos (RN), 300 homens eram 

alfabetizados e conscientizados em 40 horas; aprendiam a ler, a escrever e discutiam 

problemas brasileiros.(PAULO FREIRE, 1963). Essa experiência do método freireano, 

conforme Brandão, foi baseada no existencialismo cristão e no marxismo. Posteriormente, a 

experiência foi aplicada também nas favelas de Recife e em diversas regiões do interior do 

Estado como parte integrante do Movimento de Cultura Popular (BRANDÃO, 2002). Esses 

resultados entusiasmaram o governo federal para torná-lo Sistema de Educação Paulo Freire. 

Enquanto isso, segundo Brandão, Freire criticou os métodos tradicionais de ensino, 

porque não estimulavam consciência política nem propunham o uso de materiais e textos 

extraídos da vida cotidiana dos alfabetizandos.  

Acrescenta Astrogilda de Andrade (2006) que o pessoal que formava a equipe da 

Fundamentação Teórica do SEC: “Jomard, Muniz de Brito, Luis Costa Lima, Roberto 

Cavalcanti, Arthur Carvalho Cabral, ainda tem outros que não lembro os nomes, todos eram 

educadores”. Era uma equipe formada por intelectuais da classe média, que tinha 

compromisso com a educação. 

O depoimento de Plácido Barros Neves (2006) nos ajuda a resgatar as marcas do 

passado em relação ao SEC: 

 
Eu trabalhava no SEC e sobre o SEC eu começo falando logo no pessoal, na 
direção, o professor Paulo Freire; Dr. Paulo Pacheco da Silva era o secretário 
administrativo; Maria Luiza Porto Carrero era Secretária de Administração; 
Almeri, que substituiu Paulo Freire quando ele foi pra Brasília; o professor 
Pierre Furter; Jomard Muniz de Brito; professor Luís Costa Lima; Aurelice 
Cardoso professora e a sua irmã... Márcio Bezerra, Rui fotógrafo, Antônio 
de Paiva eram os contínuos e eu também, eu fazia um pouco de peão, 
quando entrei, fazia tudo, até serviços gerais. 
 
 

                                                 
100 O Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife (SEC) foi criado na gestão desse mesmo reitor 
(João Alfredo), em 08 de fevereiro de 1962, concretizando um velho sonho de Paulo e do próprio Costa Lima de 
fazer da Universidade não apenas um espaço exclusivo de aquisição/construção do saber. (PAULO FREIRE, 
1963). 
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O entrevistado Plácido Neves (2006) foi desde peão a procurador de Paulo Freire no 

Serviço de Extensão Cultural como bem recorda ele na citação acima. Segundo Jarbas Maciel 

(1963, p. 25): 

 
O Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife (SEC), foi 
testemunha do nascimento e da evolução do método Paulo Freire, cuja 
repercussão foi de âmbito nacional (...) A extensão é uma dimensão da Pré - 
Revolução Brasileira, desde que ela também – e não só o homem na 
expressão feliz de Gabriel Marcel – é situada e datada. De fato, já não se 
pode mais entender, no Brasil de hoje, uma universidade voltada sobre si 
mesma e para o passado, indiferente aos problemas cruciais que afligem o 
povo a que ela deve servir. 
 
 

Assim, o método foi a matriz construída e testada do sistema de educação do homem 

do povo - e de todas as pessoas por extensão -, que imaginou poder inverter a direção e as 

regras da educação tradicional, para que os seus sujeitos, conscientes, participantes, fossem 

parte do trabalho de mudança em suas vidas e na sociedade que, pelo menos em parte, as 

determina. As influências do pensamento freireano, no contexto social, político e ideológico 

nos finais dos anos 1950 e 1960 são visíveis na fala de Brandão: 

 
No Brasil, aquele foi, em pouco tempo, o momento de uma passagem da 
caridade assistencial ao pobre, para um serviço solidariamente social junto 
ao povo. Uma mudança que se tornou, para muitos e muitos de nós, a 
passagem do ‘compromisso social’ à ‘consciência’ política da questão social. 
[(...)] No alvorecer dos anos 60, passamos depressa de autores cristãos ‘de 
espiritualidade’, para pessoas - quase todos franceses- como Teilhard de 
Chardin, Mounier, Lebret. Tivemos que aprender a ler Marx, Lenin e, mais 
tarde, Mao Tsé-Tung, mesmo que fossem os olhos e os óculos de cristãos. 
(BRANDÃO, 2002, pp. 16-17). 
 
 

As influências teórico-práticas são visíveis nas ações desses intelectuais. Assim como 

para Freire, onde a concepção de mundo, de homem e de sociedade sustenta o método. 

Conforme Alder Júlio Calado (2002) esses três pólos manifestam-se sempre como uma 

unidade dialética em cuja trama um se acha necessariamente remetido aos demais, mediante 

uma espécie de ímã relacional, em virtude do qual nenhum deles adquire sustentação isolada. 

O autor salienta ainda que o pólo “mundo” compreende os elementos da natureza, seus 

encantos e mistérios, suas paisagens, como também, passa a ser tomado em seu sentido de 

realidade social, espaço histórico; é o mundo da opressão de classe e de múltiplas 

contradições. 

Cada movimento popular tentava ser o mais eficiente no Método empregado. Vale 

salientar que o Método Paulo Freire foi um dos mais usados e eficazes, não só pela rapidez do 
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aprendizado da leitura em tão poucos dias mas também pela conscientização contra a 

alienação e massificação havia também uma ação política. 

Como vimos a relação educador-educando tem papel preponderante na teoria 

freireana. A relação horizontal proposta por Freire opõe-se à domesticação castradora da 

ideologia dominante e aponta para a educação na qual o homem é sujeito de sua história. 

Nesse sentido, “Freire defende o diálogo como veículo pedagógico principal da educação 

conscientizadora –  que busca a liberdade como alternativa de construção da pessoa, contra a 

massificação e a alienação, contra a introjeção da sombra opressiva” (SCOCUGLIA, 1997, p. 

48).  

Astrogilda de Andrade (2006) lembra algumas influências recebidas por Paulo Freire, 

na construção do método. 

 
Inicialmente chamado de método, depois tornou-se Sistema de Educação de 
Adulto de Paulo Freire. Porque ele utilizava a palavra-ação. E a base da 
técnica, do método de Paulo Freire é a palavra-ação. Então, teve muita 
influência de Elza na metodologia, (porque, inclusive, ela era uma excelente 
professora). Assim como Adozinda Monteiro (prima /irmã de Paulo Freire) 
que era também metodóloga e trabalhava conosco no SEC na UR. 
(ASTROGILDA DE ANDRADE, 2006). 
 
 

Ela relembra, na sua entrevista, que Dulce Campos Dantas sugeriu a Paulo Freire que 

a proposta se chamasse Sistema de Educação de Adultos Paulo Freire em vez de Método, pois 

um Método estava incluso no sistema, apesar de que, ainda hoje, os educadores usarem a 

expressão Método Paulo Freire: 

 

Dulce Campos Dantas sempre tava com a gente, o grupo todinho... Todo 
mundo se conhecia... Ela... Deu como se fosse um estalo, ela disse... Mas... 
Esse método Paulo Freire dá margem a muita coisa, daqui pode sair pra 
muitos caminhos, pra muitas indagações. Aí disse: “Isso é um sistema, não é 
um método”. Aí, todo mundo ficou encantado, porque foi uma descoberta 
fantástica. Sistema de Educação de Adultos Paulo Freire. Foi aí, foi Dulce 
Dantas que deu esse nome. Foi ela quem sentiu que o método era 
formidável, assim como...  Dando margem a muitas descobertas, e é um 
trabalho muito mais amplo... E, assim... É... passivo de ser explorado... Mas 
a palavra forte, mesmo, quem disse isso, quem deu o nome, de ter passado, 
em vez de método... O fato de passar a se denominar Sistema de Educação 
de Adulto Paulo Freire, foi de Dulce Dantas (ASTROGILDA DE 
ANDRADE, 2006). 

 

Acreditamos ser importante nos reportar ao conceito de “sistema” no Dicionário 

Crítico de Sociologia onde Boudon e Bourricaud (2000, p. 504) citam Bertalanffy que entende 

“sistema como um conjunto de elementos interdependentes, isto é, ligados entre si por 
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relações tais que, se uma for modificada, as outras também serão e, consequentemente, todo o 

conjunto se transformará”. A definição lembra a de Condillac: “Uma ordem em que todas as 

diferentes partes se sustentam mutuamente”. Logo, pensamos que, uma organização se define 

por um sistema de papéis, portanto, a modificação de um elemento do conjunto poderá 

modificar o sistema. 

Para discutir o Método Paulo Freire, citamos a definição de “método” retirada do 

Dicionário de Filosofia, Lalande (1999, p. 678): “define etimologicamente, como demanda e, 

por conseqüência, esforço para atingir um fim, investigação, estudo”. Esse conceito sobre 

método vem desde Aristóteles como investigação. Acreditamos que tenha sido o que Freire 

observou: como se aprende e como se ensina de forma crítica a partir da realidade do 

educando, conseqüentemente surge o método. 

Paulo Rosas referindo-se a essa questão, lembra a semelhança de Freire com Sócrates 

que usava a maiêutica101. O método pedagógico socrático permite ao mestre apenas questionar 

a pesquisa do aluno, o qual deve encontrar a verdade por sua própria reflexão, fazendo da 

problematização, da pergunta e do diálogo um ‘método’, para encontrar fundamento nas 

elaborações filosóficas, socio políticas e pedagógicas. Conseqüentemente, a relevância na 

filosofia educacional de Freire está em evidenciar que o pensar e o fazer são 

interdependências (PAULO ROSAS, 2003). 

Paulo Freire fez-se sedutor precisamente pela possibilidade de ensinar a ler a um 

grande número de pessoas, a baixo custo (...) era atraente e motivador, pois substituía a 

cartilha tradicional pelo epidiascópio, pela projeção das imagens, "como no cinema” (ANAIS, 

1997, p. 38). Ainda percebemos claramente uma face, inegavelmente inovadora, do 

pensamento freireano, visto que, antes que tudo Paulo Freire desafiar os jovens e principal os 

adultos a aprenderem a ler a escrita como fazem ao ‘ler o mundo’, esse era seu fundamental 

objetivo. 

Nesse período houve um crescimento do método. Astrogilda de Andrade (2006) 

recorda que “O método foi crescendo tanto. A gente visitou muitos lugares, antes de lançar 

oficialmente em Brasília... Ainda fomos pra vários lugares em Pernambuco ou fora, quem 

chamasse. Eu lembro que fomos para Mossoró; a gente foi de teco-teco, para dar o curso”. 

Em 1963, o sistema freireano de educação já estava expandindo-se por todo o Brasil e 

Paulo Freire foi chamado à Brasília: 

                                                 
101 Maiêutica - A maiêutica é o momento do «parto» intelectual da procura da verdade no interior do Homem. A 
auto reflexão, expressa no «conhece-te a ti mesmo», põe o Homem na procura das verdades universais que são o 
caminho para a prática do bem e da virtude. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/. 



 182 

 
O Ministério da Educação mandou chamar Paulo Freire pra ver o método. Aí 
no momento em que chamaram pra ficar realmente oficial o método no 
Brasil todo. Paulo Freire estava em São Paulo fazendo um trabalho lá e não 
pôde vir a Brasilia. Jomard102 e eu fomos apresentar em Brasília. Se marcou 
o dia (não lembro exatamente o dia, sei que parece no ano de 1963) para o 
lançamento oficial do método com todas as autoridades de Brasília. E eu e 
Jomard apresentamos. Jomard apresentou primeiro à parte da 
Fundamentação (e ele é um gênio) e eu depois, em seguida, apresentei a 
Metodologia. Eu tava morrendo de medo, nervosa. Levei ficha, porque eu 
tinha medo de me enrolar. Eu só sei que eu devo ter me saído bem, porque o 
pessoal entendeu tudo e ficou oficialmente lançado. (ASTROGILDA DE 
ANDRADE, 2006). 

Com esse depoimento de Astrogilda103, é mais um fato inédito que surge nessa nossa 

pesquisa. Paulo Freire não tinha noção da dimensão que o seu trabalho estava tomando e 

aonde ia chegar. É possível pensar que, Astrogilda Paes de Andrade e Jomard Muniz de Brito 

que faziam parte da equipe do SEC, portanto, representaram Paulo Freire na apresentação 

nacional do lançamento do Sistema de Educação Brasileiro, por causa dos vários 

compromissos assumidos por ele ao mesmo tempo como também, os mecanismos de 

comunicação na época serem mais difíceis. 

 Sobre a questão do ‘método’, como era chamado inicialmente o sistema de ensino 

desenvolvido por Paulo Freire, vemos que este sempre negou ter um ‘método’, no sentido de 

modelo a ser seguido. O que criou foi um conjunto de princípios pedagógicos que 

permanentemente têm que ser atualizados, recriados à medida que a realidade muda. Assim, 

tais princípios exigem serem enriquecidos e recriados de maneiras diversas, como bem 

recorda Dulce Campos: 

 
Falava-se em método Paulo Freire. E eu com certo rigorismo, que pode ser 
até considerado um rigorismo primário, aquilo me incomodava porque a 
minha concepção de método era mais restrita, era especifica e tradicional. E 
se referia no caso da alfabetização aos métodos classificados como métodos 
analíticos e métodos sintéticos para a alfabetização. Nos métodos sintéticos 
se enquadravam aqueles métodos que partiam, que começavam a 
alfabetização, apelando para fonemas, para silabas e para letras, também 
chamados métodos de soletração. E daquela hora em que Paulo Freire 
começou a esquentar, já havia dentro da prática de alfabetização uma 
novidade, que era a introdução dos métodos analíticos para a alfabetização, 
que consistiu exatamente explorar a idéia que era contida em palavras, em 
frases ou em histórias. E que ao mesmo tempo que se valorizava a partir de 
idéias através de historias, palavras e frases, se considerava de menor valor o 
ponto de partida em cima de letras, fonemas e silabas. Por serem elas 
destituídas de um sentido para o alfabetizando... não significavam nada na 

                                                 
102 Jomard Muniz de Brito foi colaborador do MCP e fez parte do SEC. Apesar de não ter sido entrevistado, mas 
fez a confirmação da fala de Astrogilda por telefone. 
103 Astrogilda Paes de Andrade, logo após o golpe militar em plena ditadura, foi estudar nos EUA, e um dos 
trabalhos do mestrado foi traduzir o livro de Paulo Freire: Conscientização. 
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experiência existencial, nem da criança e nem do adulto. Então, os métodos 
analíticos que partiram das historias dos contos muito explorados para 
crianças, no inicio da sua vida de leitura. Da sua experiência de leitura, 
foram tomados a serio por Paulo da alfabetização de adultos neste aspecto 
que ele chamou, vamos explorar o universo vocabular. Essa expressão foi 
trazida por ele. Mas correspondia estritamente a vamos começar por uma 
motivação, alguma coisa que seja tirada da experiência vivida pela criança 
ou da experiência vivida pelo adulto, ou seja, num contexto de sentido, de 
significação. (DULCE CAMPOS, 2006). 
 
 

Retiremos que a depoente Dulce Campos (2006), sugeria que fosse utilizada a palavra 

“sistema”, pois se mostrava bem mais ampla do que “método”: 

 

Eu questionei a palavra que estava sendo usada para designar o trabalho de 
Paulo, Método Paulo Freire. Eu disse não, isso não é um método. Por que os 
métodos relacionados ao trabalho de alfabetização estão sendo enquadrados 
como analíticos ou sintéticos, e eu conheço também outros que se usam, que 
são dados nos campos das ciências experimentais, que são os indutivos, ou 
nas ciências que não são experimentais e que são os métodos dedutivos. 
Então, o Método Paulo Freire da maneira que ele está sendo apresentado, ele 
é um sistema, ele é mais do que um método. Até porque toda experiência e 
toda a riqueza do trabalho dele não está nesse analítico e nem nesse sintético, 
está em buscar as raízes existenciais do educando, criança, adulto ou 
adolescente e aprofundar essa experiência tornando-a altamente motivadora 
para o trabalho mecânico da alfabetização. E esse aspecto mecânico da 
alfabetização era secundário diante da tamanha riqueza com que Paulo 
explorou a questão da educação de adultos. Foi uma posição pouco 
simpática a minha, porque ela parecia contestadora. Mas acho que muito 
lentamente aos poucos Paulo se deu conta que embora parecendo 
preciosismo terminológico meu, na realidade era uma coisa mais precisa, 
chamar o trabalho dele Sistema, porque não era só um método, uma 
metodologia de alfabetização, mas era uma visão de mundo, uma 
aproximação do educando com a sua realidade. Nomear essa realidade, 
explorar o sentido desta realidade nomeada e representá-la graficamente 
através da escrita... Explorando o chamado universo vocabular, que ele não 
se impressionava muito com essa questão, que é a do método. Porque a 
questão dele era mais ampla. Ele considerava essa questão do método um 
detalhe. (DULCE CAMPOS, 2006). 
 
 

Como metodóloga, Dulce Campos era também professora da UR e fazia parte da 

Secretaria de Educação e da SEC.  

Bernardo Dimenstain (2006) adverte “O método de Paulo Freire era considerado um 

acontecimento ermo, ainda é considerado. E era outra maneira deles investirem na população 

de baixa renda... pois, tinha alfabetização de adulto”. Ele esclarece que o fato da se utilizarem 

meios de comunicação com os alfabetizandos de forma politizada foi associado a revolução, 

ao comunismo e outros derivados. 
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O sistema de educação proposto por Paulo Freire distinguia-se dos existentes até então 

pelas seguintes características: incluía uma técnica de alfabetização que possibilitava o 

domínio da leitura e da escrita no prazo de 40 horas e permitia que os conteúdos culturais 

inerentes ao processo de alfabetização fossem voltados para o exame crítico de problemas 

sociais, políticos, econômicos vividos pelos alfabetizandos, como afirma Manfredi (1981). 

Acrescenta-se também que os ‘slides’ confeccionados e utilizados na experiência de Angicos 

(RN) revelaram que aí estavam contidos, sob a forma de programação compacta, os elementos 

fundamentais da Lógica, da Teoria do Conhecimento, da Reflexologia, da Semiótica, da 

Filosofia da Educação, da Teoria da Comunicação (Cibernética), da Teoria do Aprendizado e 

da Lingüistica. Portanto, a categoria fundamental do Sistema Paulo Freire de Educação é a 

categoria Sociológica e Antropo-Cultural de Comunicação (MACIEL, 1963). 

No Brasil muitos não acreditam nesse prazo de 40 dias, entretanto, Almeri Bezerra de 

Melo, substituto de Paulo Freire no SEC, alfabetizou em francês, na África (pós-golpe, no 

período de exílio) sua empregada doméstica em 30 horas. De acordo com Almeri Bezerra, o 

adulto só se alfabetiza se tiver interesse. No Brasil, um dos interesses foi o direito do voto, 

pois o analfabeto na época não podia votar. No Ceará, não foi possível a alfabetização de 

adultos segundo o Método Paulo Freire, devido à oposição do governador da época que tinha 

medo da alfabetização através da conscientização, ele acreditava que a vida política do Estado 

poderia ser revertida, portanto era perigoso para o poder. 

A viva memória de Maria das Graças (2006), professora voluntária do MCP, expressa 

o contato que tinha com os alunos na época do Movimento, e lembra: “[...] a gente 

conscientizava o povo a não ser vendido[...]” pois era um período em que “o povo votava por 

um prato de comida”. Por isso, acreditamos que a metodologia utilizada para alfabetizar os 

adultos era considerada revolucionária.  

O Sistema Paulo Freire de Educação não só representou uma renovação da 

metodologia e procedimentos adotados para educação de adultos, como também essas práticas 

eram político-ideológicas, vinculadas a um modelo de desenvolvimento socio econômico 

específico (nacional-desenvolvimentista) de estilo populista getulista que caracterizava o 

poder entre os grupos dominantes e as classes populares.  

 O Sistema Paulo Freire e a cartilha do MCP surgiram no mesmo período e quase os 

mesmos grupos estavam envolvidos em ambos, portanto, percebemos uma aproximação 

(exceto o modelo da cartilha) entre os dois, ou seja, havia uma contextualização muito rica 

dos reais problemas da população, onde o Sistema Paulo Freire não nos parece uma ruptura 
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completa com a cartilha do MCP, mas um acréscimo, levando em conta que os eixos 

temáticos são muito parecidos em sua concepção e convite ao engajamento dos educandos.   

Essa geração de intelectuais, recebeu influências da teorização do Instituto Superior de 

Educação Brasileiro (ISEB) e do pensamento filosófico cristão europeu, influenciando não 

apenas Paulo Freire como também, todos que estavam envolvidos em movimentos sociais 

naquela época. A propósito, no início da década de 1960, a mobilização em favor da educação 

de adultos se intensificou; cristãos e marxistas empenharam-se em movimentos que enfatizava 

a importância e a difusão da cultura popular (PAULO ROSAS, 2003). 

 Ainda hoje, o Sistema Paulo Freire é chamado e mais conhecido como método. Paulo 

Freire por diversas vezes, em palestras aqui, em Recife, cansou de dizer que o método era 

uma conseqüência, até mesmo porque ele já existia anteriormente. Jarbas Maciel (1963, p. 26) 

resume o Sistema Paulo Freire de Educação “... na perspectiva que nos abre a filosofia 

desenvolvimentista nacional, uma das poderosas ferramentas da praxis que estava faltando ao 

ISEB, pois que ambos – SEC e ISEB – se completam na fase atual da revolução brasileira”. 

Esse mesmo autor complementa citando as etapas que compõe o Sistema Paulo Freire de 

Educação: a primeira etapa é a de alfabetização infantil; a segunda, é a alfabetização de 

adultos; a terceira, conduzida pela equipe da CEPLAR; quarta etapa, juntamente com a 

anterior, marca o início da experiência de Universidade Popular. Será a extensão cultural, em 

níveis popular, secundário, pré-universitário e universitário; quinta etapa o SEC trabalhará em 

colaboração com o Instituto de Ciências do Homem, da Universidade do Recife (do qual 

Paulo Rosas foi criador); a sexta etapa será com o Centro de Estudos Internacionais (CEI) da 

Universidade do Recife. Nesta etapa, será realizada intensa transação com os países 

subdesenvolvidos, no esforço de integração do chamado Terceiro Mundo. Maciel destaca que, 

neste contexto o Sistema Paulo Freire de Educação está todo contido em potencial na primeira 

situação existencial projetada em slide: “O homem diante do mundo, da natureza e do mundo 

da cultura” (JARBAS MACIEL, 1963, p. 27). 

Salienta Brandão (2002), entre as principais categorias freireanas, destaca algumas 

delas como: conscientização, diálogo, partilha, participação e libertação. Vejamos o que ele 

afirma, partindo das principais idéias de Paulo Freire, como contribuição fundamental para a 

sua proposta pedagógica. A consciência humana é uma construção: “O conhecimento é 

humanamente acumulativo, mas a consciência crítica de si-mesmo, do outro e do mundo é 

criativamente integrativa. [...] É a qualidade das trocas, de ações e de idéias o que responde 

pela maneira como cada pessoa constrói a sua própria consciência” (Ibidem, p. 19-20). A 

educação deve ser, portanto, “crítica, libertadora, conscientizadora. [...] Apenas uma educação 
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com estes propósitos pode ser considerada como uma verdadeira educação” (Ibidem, p.20). 

Portanto, o diálogo não é estratégia de trabalho, mas o próprio objetivo da educação, na 

medida que a experiência educativa deve ser, ela própria, diálogo. O mesmo autor situa o 

diálogo como essência mesma das trocas humanas: “A própria essência das relações entre 

nós, seres humanos, e o mundo natural, se estabelece através de diversas formas de diálogo. 

[(...)] Na verdade, o educador deve se apropriar de diferentes conteúdos pedagógicos, 

filosóficos, científicos, artísticos etc., para colocar significados da vida em situações de 

diálogo” (Ibidem, p. 20-21). 

Outra categoria freireana é a partilha que representa as trocas que se dão na relação 

pedagógica local, produzidas através do diálogo, podendo acontecer em nível universal. 

Devido a essa partilha, tem-se uma identidade antropológica que existe entre as culturas 

humanas, pois é próprio do individuo partilhar, compartilhar com os seus semelhantes.  

 
Trabalhar pedagógica e politicamente no interior de uma outra cultura não 
significa intervir nela para transformá-la segundo o meu modelo. Significa, 
ao contrário, reconstruí-la plenamente segundo os seus próprios padrões. 
Desaliená-la obriga o educador ou o agente cultural a extrair dela tudo o que 
lhe foi imposto por outros [...] (BRANDÃO, 2002, p. 21-22). 
 
 

Nessa fala de Brandão, vimos o respeito em relação à cultura, que ocorre entre os 

grupos sociais o qual nos faz lembrar, a Circularidade Cultural, de Ginzburg, onde as pessoas 

não impõe nem sobrepõe a sua cultura em detrimento de outra. 

  A participação é mais uma categoria. E a educação – considerada fundamentalmente 

um processo político – pode tornar-se libertadora. Quando isso se dá, o educando 

necessariamente se engaja no processo de mudanças, ou seja: participa. “Isto é o mesmo que 

dizer que a principal tarefa de uma educação humanizadora é realizar o trânsito do sujeito 

econômico para o ator político. E devem ser justamente as pessoas do povo estes atores 

essenciais” (Ibidem, p. 23). No caso da intervenção cultural, procura-se valorizar a cultura 

popular no centro do processo de transformação (quando, por princípio, na sociedade 

opressiva, ela é situada na periferia). “Na aurora do pensamento de Paulo Freire, fazer cultura 

popular era trabalhar como educador sobre a cultura, de forma a transformá-la de alienada em 

popular. Uma cultura própria do povo, desvinculada, purificada de elementos estranhos a ela 

mesma” (BRANDÃO, 2002, pp.23-24).                                                                                                           

A libertação surge como resultado desse processo educativo fundado na 

conscientização, no diálogo, na partilha do que há em comum a partir das diferenças, na 

participação para a transformação social. Consiste na afirmação de um direito universal: 



 187 

 
[...] a afirmação dos direitos de qualquer pessoa a participar de maneira 
cidadã na história política de recriação de seu próprio mundo social não era 
novidade alguma ao tempo em que Paulo Freire e sua equipe começaram a 
escrever os seus primeiros trabalhos como educadores. Mas o lugar dado à 
educação em todo este cenário de trocas e de ações políticas possui uma 
novidade não esgotada até hoje. (BRANDÃO, 2002, p. 24). 
 
 

Ainda hoje, a proposta pedagógica freireana não se esgotou, pois devido ao golpe 

militar, ficamos proibidos de utilizá-la.  

As categorias citadas anteriormente nos ajudam a compreender melhor a prática 

pedagógica freireana  que, segundo a visão de Carlos Brandão, alfabetização no Sistema 

Paulo Freire é uma conseqüência da conscientização, quando as atividades partem da cultura 

dos analfabetos e são desenvolvidas através do diálogo a respeito dos problemas da vida e da 

sociedade, tornando-os motivados, desinibidos, autoconfiantes e capazes de criar. Aurenice 

Cardoso da Costa (1963), reforça a fala de outros autores, entre eles Astrogilda Paes Andrade, 

de que a alfabetização freireana se processa por um método analítico-sintético, o da 

palavração, (que já existia) cujos princípios científicos são de ordem psicológica (capacidade 

de reter o conjunto, o todo) e metodológica (a globalização do ensino). 

Conscientizar através da ação dialógica emancipatória é o fio condutor do processo da 

alfabetização de Paulo Freire (1980). Nessa perspectiva de prática educativa libertadora, o 

conhecimento é produzido pela conscientização, partindo da análise crítica da realidade 

existencial, de modo a levar os sujeitos para a tomada de decisão e para as ações 

transformadoras necessárias. A práxis humana para Freire é de fundamental importância e se 

faz no processo de ação-reflexão-ação. O homem é capaz de ‘fazer’ a transformação de seu 

mundo através do distanciamento da realidade para agir conscientemente sobre ele. Nesse 

processo, o indivíduo afasta-se da realidade para tomar posse dela, produzindo sua 

desmitologização, ou seja, o olhar mais crítico sobre a realidade para desvendá-la e conhecê-

la. 

Vanilda Paiva (1986) ressalta que, no período 1959-64, as expectativas quanto ao 

resultado das atividades educativas não estavam tão longe de uma nova utopia pedagógica. O 

poder mágico que se emprestava ao não- diretivismo - como maneira pedagógica, que se 

concretizava nos mais diversos métodos e técnicas de abordagem - e à conscientização - como 

procedimento pedagógico de edificação de consciências criticas - era da ordem da convicção 

ideológica. Do que conseguimos apreender, tratava-se de processos nos quais os indivíduos 

envolvidos tinham, no seu ponto de partida, uma postura de seres submissos, indefesos e 
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ingênuos e, durante o processo educativo, tornar-se-iam homens possuidores de uma 

consciência histórica, criadores de cultura, responsáveis pela escolha e construção dos seus 

próprios destinos. 

Sabemos que Paulo Freire nunca ficou restrito às questões técnicas e pedagógicas 

ligadas à aprendizagem da leitura e da escrita de jovens e adultos; ao contrário, ocupou-se 

com aspectos bem mais amplos como questões políticas, sociais, culturais. Assim, os 

indivíduos das camadas populares, para eles, começaram a entender melhor a sua existência 

na sociedade, como uma produção posta no contexto econômico-político-ideológico da 

sociedade em que viviam e não como, desejo de Deus ou sina. Devemos reiterar que o inicio 

da sua pesquisa e experiência começou pela educação de adultos, porém o seu sistema 

educacional se estendeu da educação básica à universitária. Quando os indivíduos se 

percebem como fazedores de cultura, no sentido antropológico, do ‘ser-mais,’ está quase 

vencido o primeiro passo para sentirem a importância, a necessidade e a possibilidade de se 

apropriarem da leitura e da escrita. Dessa forma, podemos dizer que estão se alfabetizando-se, 

politicamente falando. 

Beisiegel cita uma entrevista feita por Walter José Evangelista, em 1972, onde Freire 

diz: 

 
[...] Eu não sou, como muita gente pensa, um especialista na alfabetização de 
adultos. Desde o início de meus trabalhos eu procurava alguma coisa além 
de um método mecânico que permitisse ensinar rapidamente a escrita e a 
leitura. É certo que o método devia possibilitar ao analfabeto aprender os 
mecanismos de sua própria língua. Mas, simultaneamente, esse método 
devia lhe possibilitar a compreensão de seu papel no mundo e de sua 
inserção na história (BEISIEGEL, 1982, p. 19).  
 
 

Mais uma vez ao se referir à questão do método para alfabetizar, Freire (1980) enfatiza 

que se deve proceder à escolha de um modelo não mecânico, mas um modelo que impulsione 

o ato criador dos sujeitos, capaz de gerar outros atos criadores. Na verdade, uma alfabetização 

capaz de desenvolver a atividade e a vivacidade da invenção e da reinvenção do homem em 

seu estado de procura. Uma metodologia capaz de unir o conteúdo da aprendizagem com o 

processo de aprender. 

Beisiegel comenta que as idéias que inspiravam a ação da Igreja Católica brasileira, a 

ideologia nacional-desenvolvimentista, formulada no ISEB, alguns fundamentos da 

democracia liberal anglo-saxônica e uma longa prática educativa junto às massas populares de 

Recife foram, sobretudo, esses os pontos de partidas de Paulo Freire no processo de criação de 

seu método de alfabetização e ‘conscientização’ (BEISEGEL, 1982). 
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Outra razão apontada por Freire como impulsionadora da educação popular foi a 

industrialização e a conseqüente urbanização do país que ocasionou a intensa migração de 

mão-de-obra para atuar na indústria nascente. Nesse cenário, Freire não tinha apenas um 

objetivo a ser investigado para fins acadêmicos. Ele era guiado por preocupações nascidas na 

ação sobre a realidade em que estava engajado e foi influenciado pelo pensamento isebianos, 

como: Roland Corbusier, Hélio Jaguaribe, Djacir Menezes, Guerreiros Ramos, Álvaro Vieira 

Pinto. Além desses, Paulo Freire teve acesso a outros autores: Rugendas, Saint-Hilaire, 

Fernando Azevedo, Anísio Texeira, Gilberto Freyre, Karl Mannheim, Gabriel Marcel, Simone 

Weil, Jacques Maritain, Caio Prado Júnior, Zevedei Barbu, Emmanuel Mounier, Georges 

Gurvitche, Lebret e outros (PAULO ROSAS, 2003). Não vamos deter-mos nesses 

pensadores, apenas citaremos rapidamente alguns deles, ressaltando como influenciaram os 

que participaram do MCP. Guilherme Robalinho recorda: 

 
Nelson Chaves104 pregava, naquela época, as idéias de combate à fome, ao 
mesmo tempo que Josué de Castro também lutava por isso, mas já num nível 
político. Nelson Chaves com as pesquisas, juntamente, com Naíde Teodósio 
e muito cedo, dentro da Faculdade. Eu estava no 1° ano de Medicina 
trabalhando com eles na Nutrição e na Fisiologia. E figuras como o Prof. 
Hélio Mendonça, que era também um homem forte, em termos de 
organização. Eduardo Wanderley Filho, que era professor de cirurgia, que 
abria a cabeça da gente, que mostrava o pensar, gostava de refletir. Naquela 
época e ainda hoje, acho que ser professor não é dar aula, é nos aproximar. A 
gente convivia muito, os estudantes entre si. [...] Germano Coelho, que era o 
grande líder não só de estudantes de Direito como de todos os outros por 
aquilo que ele falava. Evaldo Coutinho, lá na Faculdade de Arquitetura, era 
uma pessoa que abria as cabeças da gente. [...] O encontro com Germano e 
logo depois Paulo Freire também. [...] Nessas reuniões, que eram reuniões 
dentro do Conselho Universitário, a gente pôde participar com professores 
desse tipo: Newton Maia era professor, um homem também de formação 
socialista, era também do Partido Socialista, um grande professor da Escola 
de Engenharia, de uma integridade a toda prova. Murilo Guimarães, que 
depois foi reitor da universidade, grande professor de Direito. Prof. Osvaldo 
Gonçalves da Costa Lima, fundador do Instituto de Antibióticos, um grande 
pensador, que era um homem muito próximo, inclusive, a influenciar Arraes 
na história da borracha sintética (COPERBO) e depois na reciclagem do 
lixo. Era uma pessoa, embora não fosse militante político, mas era militante 
de idéias. Gilberto Osório era um grande mestre, tinha sido deputado do 
PSD. Era um grande mestre de Geografia Humana. Do lado dos estudantes, 
estavam: eu, Gerdt Weber105, que foi advogado brilhante do Banco Nacional 
do Norte, Andréa Altino de Campos que era da Filosofia, Roberto Cavalcanti 
de Albuquerque, que ainda hoje, escreve, trabalha pelo IPEA. Tinha mais.  E 
nós participávamos, debatendo de igual para igual. E foi feita uma proposta 
final , isso nos fins de 63, uma proposta de reforma universitária, que era 
uma coisa avançada para a época. (...) Era um grande líder no nosso 

                                                 
104 Casada com uma tia minha (GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
105 Irmão de Silke Weber. 
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movimento estudantil. Então, Miguel Newton106 e Vital participavam, 
ativamente, como pontes de ligação. (GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
 
 

Observamos nas falas dos entrevistados e nas leituras, a presença de alguns teóricos 

que vivenciaram aquele momento e contribuíram não só para a construção de uma concepção 

próxima a de Paulo Freire como também para a educação brasileira. Relembra Geraldo 

Menucci (2006): “Marx107 era presente nas idéias do Movimento de Cultura Popular, Padre 

Pierre da França, que tinha economia, humanismo, quer dizer que a própria Igreja Católica 

apoiava”. O Padre francês Lebret (1958) aprovava o MCP, pois ele conhecia bem a realidade 

e as questões sociais que estavam acontecendo no mundo e diagnosticava que a situação do 

Brasil estava nas mesmas condições, conforme sua descrição: 

 

É fácil reconhecer os males mais evidentes que ameaçam a humanidade: três 
quartos da população da terra são famintos ou mal alimentados, e, portanto, 
expostos a toda espécie de flagelos sociais: doenças de carência, parasitárias, 
de vírus, etc... Para a grande maioria das populações urbanas, a habitação é 
insuficiente, precária, insalubre; as famílias vivem em promiscuidade; 
excrementos humanos espalham-se nas adjacências das casas; o lixo 
apodrece em terrenos alagadiços ou nas valetas. Pessoas humanas banham-se 
em córregos saturados pela imundície dos esgotos. As grandes cidades 
crescem sem cessar, pois os mais pobres não podem adquirir seus terrenos 
próximos aos locais em que trabalham. A especulação dos loteamentos 
afasta-os cada vez mais para a periferia urbana, em zonas suburbanas, sem a 
mínima organização para a vida coletiva. As metrópoles administrativas, 
comerciais ou industriais tornaram-se monstros gigantescos, com seus 
centros principais terrivelmente congestionados. (LEBRET, 1958, p.355). 
 
 

Acreditamos que Lebret também contribuiu para a construção do pensamento 

freireano, pois sua preocupação maior está no ser mais do sujeito em detrimento do ter mais. 

Nessa perspectiva a sociedade mais carente e menos privilegiada, toma consciência da sua 

posição diante dos povos desenvolvidos e de seus governantes, dessa forma, será possível 

alcançar as autenticas condições do desenvolvimento. (LEBRET, 1958). Vejamos o que 

afirma: 

 
A verdadeira civilização, aquela que devemos promover, deve ser uma 
civilização do "mais ser" realizado pela justa distribuição da riqueza, do 
haver. "Ser" não é função exclusiva do que "se possui". A avidez sempre 
crescente de "mais possuir", quando já se acham asseguradas a subsistência e 
a dignidade humana, é a exata característica da avareza, e uma sociedade 

                                                 
106 Miguel Newton, depois substituiu Germano Coelho na presidência do MCP. 
107 Marx ensinava que o luxo é tanto um mal como a miséria, e que nosso ideal deve consistir em ser muito, e 
não ter muito. (in: Ter ou ser, Erich Fromm, ed. Zahar, 1977 p.35). 
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avara é o campo ideal para o desencadeamento de antagonismos. Conceder 
uma primazia sistemática a bens cujo valor se exprime em moeda conduz ao 
desprezo de outros bens que condicionam, tanto ou mais que os materiais, o 
desenvolvimento da personalidade humana. Numa sociedade em que os 
especuladores conseguem não só salvaguardar os seus interesses, mas dar-
lhes uma proteção constitucional, é impossível instaurar o bem comum. 
(LEBRET, 1958, p. 359). 
 
 

 Enquanto Lebret tinha essas preocupações na França, Paulo Freire apresentava uma 

inquietação em relação à alfabetização de adultos, compreendia que essas pessoas viviam à 

margem da sociedade. Entendemos que Paulo Freire já convivia com pessoas em outras 

instituições sociais, que vieram compor mais tarde o quadro do MCP. Lebret (1958, p. 355) 

aponta, ainda, que “o maior mal do mundo não é a pobreza dos necessitados, mas a 

inconsciência dos abastados e dos fartos”; ele tinha o desejo e a esperança da libertação “dos 

povos que autonomamente já iniciaram seu próprio desenvolvimento” (Idem, p. 360) e que só 

é possível essa realização através do amor e nunca por meio da violência ou pressão. O autor 

tinha uma grande preocupação com a humanidade e o bem-estar das pessoas numa 

perspectiva libertadora. 

 
A inumanidade do mundo de hoje é tal que não se pode deixar de preconizar 
a necessidade de uma renovação total, consistindo na obtenção – 
progressivamente acessível a todos os homens – não do “bem-estar” no 
sentido materialista que freqüentemente se dá a esse termo, mas de “mais 
ser” no mais rigoroso sentido filosófico. [...] O papel essencial que os 
cristãos devem assumir no combate pela libertação humana manifesta-se sob 
vários aspectos: reivindicação, para todos os homens, das garantias 
necessárias ao exercício de todas as suas faculdades; recusa dos limites e 
opressões de um messianismo temporal; evitar que o homem ou a 
humanidade sejam o “deus do homem”. (LEBRET, 1959, p. 07-09). 
 
 

É de fundamental importância lembrar a colaboração do estudante universitário Carlos 

Augusto Nicéias, dos professores Jarbas Maciel, Aurenice Cardoso da Costa, Jomard Muniz 

de Brito, Elza Freire108, do SEC (PAULO FREIRE, 1963). Não há dúvida de que, a 

contribuição de Elza Freire como professora primária e excelente alfabetizadora da escola 

pública de Casa Amarela em Recife, foi imprescindível para a construção da sua metodologia. 

Carlos Alberto Torres (2001), além dos intelectuais já citados, acrescenta Helio 

Jaguaribe, Vicente Ferreira da Silva, Durmeval Trigueiro Mendes, que também participaram 

da atmosfera intelectual produzida em “oficinas” do ISEB. Dentre os mais influentes autores 

                                                 
108 Elza Freire (esposa de Paulo Freire) – apesar de não fazer parte do SEC, colaborou indiretamente com a 
criação e desenvolvimento da metodologia freireana. 
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para os teóricos do ISEB estavam Karl Mannheim, também foram influentes a Antropologia 

Alemã dos anos 30 J. Spengler, Alfred Weber, Max Scheller, a Filosofia da Existência (M. 

Ortega e Gasset, J. P. Sartre, M. Heidegger, K. Jaspers) e das origens histórico-sociológicas, 

Max Weber, Alfredo Pareto e Arnold Toynbee. [...] Silke Weber comenta a forte presença 

isebiana na construção do pensamento de Paulo Freire: 

 
Paulo Freire sempre foi um autor totalmente inspirado pelo ISEB... ele era 
muito melhor que o ISEB, muito. Toda a questão desse momento, a 
Sociedade em Transição... E essa gente do ISEB tão bem estudado por Caio 
Navarro de Toledo em Fabrica de Ideologia. A gente entende também o 
ISEB como fabrica de ideologia. Então, acho que foi um momento do Brasil. 
Vamos lembrar que somente o grupo de São Paulo tinha lido Marx, até então 
muito poucos tinham lido Marx no original. (SILKE WEBER, 2006). 

 

Jomard Muniz de Brito destaca a figura de Álvaro Vieira Pinto, um dos pensadores 

mais importantes do Brasil naquele momento: 

 
Não é de hoje que se tenta realizar o processo – análise e revisão – da cultura 
brasileira. Do surgimento do “Instituto Superior de Estudos Brasileiros” até 
o momento “pré-revolucionário” que vivemos, este processo tem enfrentado 
vários níveis: do plano da consciência ideológica ao empenho em tarefas 
imediatas da “cultura popular”; da fase de autocrítica, ainda em dimensão 
puramente intelectual, aos instantes apropriadamente criadores e 
reformuladores de nossa situação no mundo e no tempo. Constatemos, em 
exemplo, o significado de obras como a de Ronald Corbusier, “Formação e 
Problema da Cultura Brasileira”, e a de Vieira Pinto, “Ideologia e 
Desenvolvimento Nacional”. (JOMARD MUNIZ DE BRITO, 1964, p. 
100)109. 
 
 

Segundo Jomard Muniz de Brito: “a preocupação de que se constituísse um 

pensamento brasileiro é nítida a partir de duas afirmações feitas por Vieira Pinto: “jamais, 

como em nossos dias, se viveu de forma tão profunda e tão inquieta a realidade brasileira” 

(op. cit., p.101). Continua: “faltou em nosso passado intelectual a presença da Filosofia” 

(p.101). Pois essa disciplina nos faz pensar e refletir sobre a nossa realidade, sobre os 

problemas brasileiros. 

É importante ressaltar o reconhecimento que Paulo Freire tinha por Álvaro Vieira 

Pinto, ao destacar a importância de seus estudos em diversas passagens. Desde 1958 com o 

Relatório da Comissão Regional de Pernambuco, “A Educação de Adultos e as Populações 

                                                 
109 Coleção Brasil Hoje 05 – Contradições do homem brasileiro 1963.  Jomard Muniz de Brito foi colaborador do 
MCP, foi contactado para entrevista, porém achou melhor contribuir com vários livros, entre eles, esse que foi 
citado. 
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Marginais: mocambos110”, assim como em “Educação como prática da liberdade” (FREIRE, 

1979). Freire evidenciou a contribuição do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. 

Havia uma grande credibilidade em relação ao pessoal do ISEB e que através dos 

movimentos de cultura popular e sua atuação principalmente de uma educação critica e 

consciente levando a um maior desenvolvimento do país, conforme expresso abaixo: 

 
O que era “projetado” pelos intelectuais do Instituto Superior de Educação 
Brasileiro adquiria caráter pragmático e cunho de aplicabilidade através dos 
“movimentos de cultura popular”. E, cronologicamente, é possível que eles 
se apresentam sincrônicos. (JOMARD MUNIZ DE BRITO, 1964, p.102). 

 

Paulo Freire, não só aprendeu muito com os isebianos como também fez a diferença, 

ou seja, acrescentou algo de novo, o dialogo entre a cultura sistematizada e a cultura popular. 

 
Enquanto o ISEB lançava o problema da alienação cultural e projetava uma 
“ideologia para o desenvolvimento nacional, os MCPs introduziam, de modo 
concreto, o problema da democratização da cultura. Diálogo entre a cultura 
dos intelectuais e as atividades e as realizações do povo. Dialogo e 
comunicação verdadeiros: não uma atividade paternalista ou assistencialista, 
simplesmente “doadora” de algo, conforme o Prof. Paulo Freire, em artigo 
para “Estudos Universitários n° 4”. (JOMARD, 1964, p.103) 
 
 

O fato é que Paulo Freire (1979) iniciou o relatório, citando Álvaro Vieira Pinto  e 

destacando a ideologia do desenvolvimento a partir do povo que estava deixando de ser objeto 

de pensamento de outros para ser sujeito de seu próprio pensamento. E às indagações que a 

análise sociológica e econômica de nossa realidade nos dá é de que estamos inseridos num 

processo de desenvolvimento. Por isso se faz necessário da condições às pessoas, através da 

educação para atuarem numa sociedade que se industrializa, principalmente as pessoas das 

zonas de mocambos situadas nos córregos, nos morros, nos mangues e areais de Recife - é um 

trabalho de educação de adultos para os residentes nessas zonas, fundamentado na consciência 

dessas realidades. 

No relatório ficou evidente a ênfase dada ao ensino técnico e agrícola, ao lado destes, 

outros cursos como: arte culinária, costura, arranjos do lar, higiene, que ajudariam a mulher 

do mocambo a resolver certos problemas e aumentar o poder aquisitivo da família. Nessa 

educação ficava presente o espírito cooperativista, estimulando a criação de clubes de 

                                                 
110 Através da Secretaria do Estado dos Negócios de Educação e Cultura, pelo Departamento Técnico de 
Educação Primária de Pernambuco, Paulo Freire apresentou o relatório cujo tema - A Educação de Adultos e as 
Populações Marginais: mocambos, tendo na 3ª Comissão de Estudos Paulo Freire, a Inspetora-Orientadora Dulce 
Chacon, a Professora Elza Freire, a Assistente Social Judite da Mota Ribeiro, e o Universitário José Augusto de 
Sousa Peres, a apresentação do relatório foi realizado em Recife em maio de 1958. 



 194 

compras que poderiam alongar-se, mais tarde, em cooperativas. Paulo Freire considerava 

indispensável o contato de educadores com líderes de sociedades beneficentes, de clubes 

recreativos e esportivos. Não podemos descartar que já existia em Recife o inicio de um 

trabalho em educação popular com ênfase na profissionalização nesse período. (PAULO 

FREIRE, 1979). 

Paulo Freire foi um dos últimos humanistas. Em seus primeiros escritos, 

principalmente no seu primeiro livro (escrito em 1959 e publicado apenas em 2001 pelo 

Instituto Paulo Freire) Educação e atualidade brasileira, ele cita com freqüência os filósofos 

humanistas cristãos Gabriel Marcel111 e Jacques Maritain112, autores que eram muito 

discutidos nos anos 1950. Como humanista, afirmou e difundiu a crença de que era possível 

mudar a ordem das coisas e mostrou como fazê-lo. Para Freire, o deslumbramento era o 

verdadeiro realismo do educador, ou seja, o fascínio, o êxtase, era o estado real do educador.    

 Freire combina temas cristãos e marxistas na sua pedagogia dialógica. Para ele a 

educação é uma prática antropológica por natureza, portanto ético-política. Por essa razão, 

pode tornar-se uma prática libertadora. O tema da libertação é, ao mesmo tempo, cristão e 

marxista. O que há de original em Freire, na sua proposta educativa, é que ele consegue juntar 

o humanismo cristão com os princípios do socialismo. Além do existencialismo que foi muito 

importante para a geração dos anos 1950 e 1960 no Brasil. E Hegel aparece como referência 

desde o início. A relação opressor-oprimido de Paulo Freire lembra a relação senhor-escravo 

de Hegel. 

Também é possível que Erick Fromm tenha influenciado Paulo Freire como defensor 

da Psicologia humanista. Para Fromm “Ser ativo significa manifestar as faculdades e talentos 

no acervo de dotes humanos de que todo ser humano é dotado, embora em graus variáveis”. 

(FROMM, 1977, p. 97) Portanto, todo individuo tem talentos a serem desenvolvidos. Dentro 

da concepção humanista destacamos algumas idéias e atitudes presentes na teoria de Erick 

Fromm e acreditamos que se aproximam da pedagogia freireana, tais como: a produção deve 

atender às reais necessidades do povo, e não às exigências do sistema econômico; deve ser 

estabelecida uma nova relação entre as pessoas e a natureza, que seja de cooperação e não de 

exploração; o antagonismo mútuo deve ser substituído pela solidariedade; o objetivo de todas 

as organizações sociais deve ser o bem-estar humano e do contrário; deve-se empenhar não 

                                                 
111 Gabriel Marcel nasceu em Paris em 1889. Foi autor e crítico teatral além de filósofo. Ele próprio designa seu 
pensamento como neo-socrático ou socrático-cristão. Aceitou certa feita ser chamado de existencialista cristão. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Marcel.  
112 Jacques Maritain - filosofo e francês, teve influência na formação do pensamento freiriano conforme podemos 
comprovar em algumas citações em sua tese: Educação e atualidade brasileira, escrita em 1959 e publicada pelo 
Instituto Paulo Freire, -SP, apenas em 2001. 
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para o máximo consumo, mas pelo consumo adequado que favoreça ao bem-estar; o indivíduo 

deve ser ativo participante da vida social, e não um participante passivo (FROMM, 1977). 

No texto “O homem novo”, Erick Fromm aponta a função da nova sociedade surgindo 

um novo homem cujo caráter exiba alguns aspectos como: 

 
Disposição a abandonar todas as formas de ter, a fim de plenamente ser...; 
Segurança, sentido de identidade e confiança com base na fé do que se é, na 
necessidade de relacionamento, interesse, amor, solidariedade com todo o 
mundo [...]; Aceitação do fato de que ninguém e nada fora de nós dá 
significado à vida... Amor e respeito pela vida em todas as suas manifesta-
coes... Tentar diminuir a ambição, o ódio e as ilusões tanto quanto possível. 
Viver sem adorar ídolos e sem ilusões, porque já se chegou a um ponto que 
não exige ilusões. Desenvolver a capacidade de amar, juntamente com a ca-
pacidade crítica, e de pensamento não emocional. Abandonar o narcisismo e 
aceitar as trágicas limitações inerentes à existência humana. Adotar como o 
supremo objetivo da vida o pleno crescimento de nós mesmos e dos nossos 
semelhantes. Saber que para atingir esse alvo é necessário disciplina e 
respeito pela realidade... Desenvolver a imaginação, não como uma fuga de 
circunstâncias intoleráveis, mas como previsão de possibilidades reais, como 
meio de afastar circunstâncias intoleráveis. Não iludir a outros, mas também 
não ser iludido por outros; pode-se ser chamado inocente, mas não ingênuo... 
(ERICK FROMM, 1977, p. 167-168). 
 
 

Nessas citações encontramos algumas semelhanças comuns a ambos, no pensamento 

de Fromm (1977) e Freire (1983), ainda mais uma vez quando este descreve o homem novo e 

a mulher nova, que ele deseja para essa sociedade. Essa preocupação de Paulo Freire vem 

desde o início das suas atividades em relação ao individuo no sentido de ser mais em 

detrimento do ‘ter mais’. 
 
O homem novo e a mulher nova não aparecem por acaso, o homem novo e a 
mulher nova vão nascendo na prática da reconstrução revolucionária da 
sociedade. Mas, de qualquer maneira, podemos pensar em algumas 
qualidades que caracterizam o homem novo e a mulher nova. O 
compromisso com a causa do Povo, com a defesa dos interesses do Povo é 
uma destas qualidades. A responsabilidades no cumprimento do dever, não 
importa a tarefa que nos caiba, é um sinal do homem novo e da mulher nova. 
O sentido da correta militância política, na qual vamos aprendendo a superar 
o individualismo, o egoísmo, e sinal, também, do homem novo e da mulher 
nova. A defesa intransigente da nossa autonomia, da liberdade que 
conquistamos marca igualmente o homem novo e a mulher nova. O sentido 
da solidariedade, não somente com o nosso Povo, mas também com todos os 
Povos que lutam pela sua libertação, é outra características do homem novo 
e da mulher nova. Não deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje e 
fazer cada dia melhor o que devemos fazer é próprio do homem novo e da 
mulher nova. Participar, conscientemente, nos esforços da reconstrução 
nacional é um dever que o homem novo e a mulher nova exigem de si 
mesmos. (PAULO FREIRE, 1983, p. 78-79). 
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Segundo reportagem do jornal Última Hora, o Movimento de Cultura Popular, pela 

sua abrangência, deveria ser aplicado em todos os Estados do Brasil, de acordo com o 

Ministro da Educação: 

 
O professor Germano Coelho, presidente do Movimento de Cultura Popular, 
vai hoje, a Brasília, onde conferenciará com o Ministro da Educação e com o 
professor Anísio Teixeira. A viagem tem um duplo objetivo: receber 10 
milhões de cruzeiros (do Plano de Emergência) e acertar as providências 
para criar a Fundação Nacional de Cultura Popular [...] á ampliação do MCP 
em um organismo de âmbito nacional, (constituído como fundação, é um dos 
resultados da estada do ministro Darcy Ribeiro no Recife, quando o titular da 
pasta da Educação ficou profundamente impressionado com o trabalho de 
alfabetização, divulgação artística e cultural, realizado pela equipe do MCP, 
ao ponto de haver determinado a exibição, através de uma cadeia de 600 
cinemas (espalhados por todo o País) de um filme documentário, rodado 
nesta cidade. Naquela ocasião, em conversa com o professor Coelho, o 
ministro manifestou o seu ponto de vista, de que o plano do MCP deveria ser 
aplicado em todos os Estados da Federação, adaptado, naturalmente, às 
condições locais. O Sr. Germano Coelho pegou na palavra (esclarecendo ser, 
justamente esse, o grande objetivo do MCP) [...]. (UH, 16/10/1962, p. 03)113. 
 
 

Para Manfredi (1981) o governo federal através da promulgação do Plano Nacional de 

Alfabetização institucionalizou o Sistema Paulo Freire de Educação em 1963. Embora tenha 

sido um período breve, distinguiu-se dos que o precederam por ter surgido em condições 

históricas sociais singulares, apesar das críticas vivenciadas como “[...] sistema é um método 

de lavagem cerebral [...] Os diversos órgãos encarregados da aplicação do Sistema Paulo 

Freire estão integrados na chamada Campanha de Alfabetização do Estado de Pernambuco, da 

qual se destacou uma Comissão Estadual da Campanha, formada por representantes dos três 

órgãos participantes (SENEC, MCP e SEC)” (UH, 08/03/1963, p. 05, CADERNO A). As 

críticas, ao Sistema de Educação Paulo Freire eram ferrenhas, pois a oposição considerava-o 

subversivo pela maneira de ensinar os alunos. 

Na educação freireana que era à base da campanha, a alfabetização só tem sentido 

quando anuncia e denuncia uma ação desumanizante, mas enquanto prática libertadora 

anuncia a estrutura humanizante, portanto a educação é política. Por essa razão, instiga um 

compromisso histórico e utópico, isto é, no sentido do conhecimento crítico entre o anunciado 

e seu tempo de realização. Tempo histórico é precisamente, a história que devemos criar e 

fazer com nossas próprias mãos (FREIRE, 1980). 

                                                 
113 Reportagem confirmada, em entrevista, por Almeri Bezerra (2006). 
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Quanto à cultura vejamos o que sugere Freire. Trata-se da contribuição que o homem 

faz ao já criado; ou seja, a natureza. Logo, é o resultado do esforço criador e recriador do 

trabalho humano, por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens, num 

ato de reciprocidade, fazendo cultura e criando história. É a aquisição crítica, reflexiva, 

criadora de experiências humanas incorporadas no ser e em sua vida plena, no sentido do ‘ser 

mais’. Portanto, o objetivo primeiro da educação para Paulo Freire é fazer dessa 

conscientização seu instrumento de trabalho (FREIRE, 1980). Já para Álvaro Vieira Pinto 

(1970), a cultura é uma manifestação histórica do processo de hominização. A cultura 

constitui-se por efeito da relação produtiva que o homem em surgimento exerce sobre a 

realidade ambiente. Como ilustração, vale estar o ponto de vista de Argentina Rosas: 

 

Houve duas grandes linhas de alfabetização: a Escola Radiofônica, que 
trabalhava com a cartilha do MCP (ao meu ver, um grande avanço 
pedagógico), e o Método Paulo Freire, que dava seus primeiros passos. Era 
trabalhar com as diferenças pedagógicas, mas com o mesmo objetivo, na 
mesma instituição. O primeiro planejado e coordenado por Norma Coelho e 
Josina Godoy e o outro, por Paulo Freire. Elas fizeram um trabalho, para 
época, muito avançado. E também atingia muito mais pessoas...Então, isso 
suscitou muita resistência de pessoas... Seja a cartilha, seja símbolo de 
educação, seja símbolo de cultura. Cada um desses sentidos ameaçava... 
Porque, de repente, naquela época, analfabeto não votava. Alfabetizando-se, 
poderia votar, mas não somente votar, ele estava discutindo as formas de 
votos, o voto de cabresto, por exemplo. Isso também era discutido tanto nos 
círculos de cultura como nos grupos das escolas radiofônicas. Esse era o 
debate naquele instante (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

A nítida e clara fala de Argentina nos transmite de forma lúcida, a diferença entre a 

proposta do MCP e do MPF que é bem menor do que poderíamos imaginar. Ambas as 

experiências representaram uma visível ameaça às forças conservadoras que prepararam o 

golpe militar; por isso, no dia 1º de abril de 1964, o SEC e o MCP, foram as primeiras 

instituições a serem visitadas pelo Quarto Exército   

Ela identifica que ambas as propostas pedagógicas atingiam o mesmo objetivo, porém 

tinham suas diferenças em relação a algumas questões, como, por exemplo, o uso da cartilha 

pelo MCP, enquanto o SEC usava o Método Paulo Freire. Em relação à questão em debate, 

Silke Weber (2006) descreve a experiência como estudante, aluna e convidada de Paulo Rosas 

para o MCP: 

 
Do ponto de vista da alfabetização, as coisas se complicavam e aí eu 
acompanhei muito essa coisa do Método Paulo Freire e da construção dos 
círculos de cultura...   Você tinha Paulo Freire, fazendo um caminho que 
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levava em consideração de onde as pessoas partiam, e você tinha digamos, 
toda uma experiência anterior, que estava circulando, que era o rádio, que 
podia atingir muita gente. Paulo Freire dando muita ênfase à relação face a 
face... a questão da animação, a questão da troca etc, dentro dos grupos. E 
que é uma coisa, claro, que o rádio não podia fazer, mas ele fazia 
simultaneamente com muita gente. Você tinha que ter os animadores lá.  E ai 
foi quando Norma Coelho e Josina Godoy decidiram fazer a cartilha. 
Decidiram fazer uma cartilha, formato criticado por Paulo. O MCP embora 
também criticasse o uso de cartilha decidiu fazer uma, porque achava que a 
cartilha atingia, mais rapidamente, muita gente, ou seja, escolheu o caminho 
da alfabetização em massa. Paulo escolheu diria eu, o caminho da dinâmica 
pedagógica, mais face a face. A escolha da cartilha foi compatível com a 
decisão de alfabetização em massa. Para o circulo de cultura, você precisa 
muita capacitação, muita supervisão, muita presença etc [...] Paulo Freire 
chocava todo mundo, quando dizia que para ele pouco importa se alguém vai 
ser lacerdista, para ele o que importava era se ele sabe porque vai ser 
lacerdista. (SILKE WEBER, 2006). 

Enquanto do outro lado, apresentava uma tentativa imediata de fazer revolução, ou 

seja, “[...] A revolução era pelo voto [...] Quer dizer, dar consciência para que a população 

pudesse votar conscientemente... porque ia deixar de ser analfabeto, votar de forma 

consciente, no sentido das reformas de base, e tudo aquilo que a gente discutia naquela 

época”. Portanto, percebemos que uns queriam o voto de cabresto e outros com consciência 

política. Completa Silke Weber: “[...] terminou sendo dois projetos ideológicos que se 

confrontaram, tanto que Paulo Freire deixou o MCP, não por acaso”. (SILKE WEBER, 2006). 

Na fala de Silke Weber, fica evidente que um dos motivos da saída de Paulo Freire do 

MCP foi a discordância em relação à cartilha. Porém outra razão bastante forte, foi os 

encaminhamentos práticos derivados de concepções ideológicas diferentes, para Freire 

importava que o educando assumisse a autoria de suas opções, mesmo que não fosse a mesma 

do seu educador. Quando ele deixou o MCP encontrou apoio do Reitor João Alfredo e a 

colaboração de Almeri Bezerra de Melo que depois o substituiu; também contou com Luiz 

Costa Lima, Jomard Muniz de Brito e outros caminharam na perspectiva de multiplicar os 

círculos de cultura. O Método ganhou visibilidade nacional, mas o contexto local fez com que 

Paulo tivesse mais apoio nacional (SILKE WEBER, 2006). 

Francisco Brennand, acredita “que só as notáveis experiências de alfabetização do 

educador Paulo Freire tiveram repercussão nacional e internacional”, e que as outras 

atividades realizadas pelo movimento foram consideradas menos relevantes. 

Para Paulo Freire (1980, p. 10) o verdadeiro sentido da alfabetização é: aprender a 

escrever a sua vida, isto é, “biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”. A sua proposta 

político-educacional revolucionária alcançava os excluídos da escola na idade apropriada, 

levava-os agora a se compreenderem como cidadãos, que, no próprio processo de 
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alfabetização “tomavam conhecimento de sua identidade, de sua inclusão em uma categoria 

oprimida pela ação de senhores que detinham um certo tipo de poder espúrio, que nada tinha 

de fatalidade, de representar um querer divino” (BRANDÃO, 2002, p. 38).  

Na fala de Adozinda verificamos o desejo de recuperar o tempo perdido (na educação 

tradicional, passiva), buscando um ensino problematizador, pois, para ela  alguns 

conhecimentos lhes foram negados, “conhecimentos esses que deveriam ser aprendidos a 

partir de um pensamento em construção, em resposta a perguntas desafiadoras, que punham 

em questão séculos de passividade e acomodação”114. Essa educação tradicional foi herança 

do regime militar de 1964. 

 O aluno do MCP, João José da Silva (2006), apelidado João do cigarro, estudava, 

naquele tempo, numa escola em Casa Amarela ligada ao MCP, percebeu que houve “um 

avanço para acabar com o analfabetismo”, ele inclusive distinguiu as propostas existentes na 

época: “Tinha uma cartilha de alfabetização de adultos produzidas pelo MCP e a proposta 

pedagógica freireana, traçada nos encontros do movimento”. Pelas respostas do entrevistado 

fica evidente que a educação de adultos, como era ensinada, o aluno se transformava em ser 

pensante e reflexivo. 

Segundo Jarbas Maciel, integrante da equipe de Paulo Freire, o SEC não poderia fazer 

do Método de Alfabetização de Adultos do Prof. Paulo Freire sua única e exclusiva área de 

interesse e trabalho. “A alfabetização deveria ser – e é – um elo de uma cadeia extensa de 

etapas, não mais de um método para alfabetizar mais de um sistema de educação integral e 

fundamental”. Completa dizendo “Vimos surgir, assim, ao lado do Método Paulo Freire de 

Alfabetização de Adultos, o Sistema Paulo Freire de Educação, cuja sucessivas etapas [...] 

desembocam com toda tranqüilidade numa autêntica e coerente Universidade Popular”, 

afirma Maciel (1963, p.26). 

Geraldo Barroso, historiador e professor da UFPE (2003), salienta: “A população era 

chamada a participar, a se engajar enquanto alfabetizadores. Aqueles que sabiam ler e 

escrever eram convocados a serem alfabetizadores. Uma visão de quem tem pressa”; Isso foi 

muito visto no interior, pois, na zona urbana, eram os estudantes universitários e do Instituto 

de Educação de Pernambuco que foram convocados e ficaram responsáveis pela alfabetização 

dos adultos e de crianças. Na falta de professores, eram convidadas pessoas sem formação 

pedagógica. Almeri Bezerra de Mello (2006) lembra que foi necessário “convencer algumas 

                                                 
114 MONTEIRO, Maria Adozinda. Paulo Rosas: alfabetização de jovens e adultos na perspectiva freireana. In: 
Anais do Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire. Recife: Secretaria de Educação e 
Esportes de Pernambuco/DEE, 1997, p.38. 
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pessoas que tinham interesse pela alfabetização, mesmo que não fossem professores, a se 

interessarem pelo método Paulo Freire. Foi preciso prever as condições para que a tentativa 

desse certo e imaginar as ações que eram necessários desenvolver”. 

Segundo Astrogilda Paes de Andrade (2006) e confirmado pelo DP (1962), as escolas 

do MCP também estavam sendo inauguradas no interior – “Vinte e quatro escolas 

radiofônicas, destinadas à alfabetização e educação de base de adultos, foram instaladas, pelo 

MCP, em Palmares, cidade de Pernambuco, através de convenio formado entre aquele 

organismo da Prefeitura do Recife e o Prefeito Luiz Portela115”. As entidades de ensino foram 

inauguradas e começaram a funcionar com aulas transmitidas pela Rádio Clube de 

Pernambuco, como ocorria, também, nos 150 estabelecimentos que o MCP instalara na 

cidade. 

Semelhantemente, no ano seguinte, o processo se estende ao sudeste. Vejamos o que 

anunciava o jornal Ultima Hora, 07 de janeiro de 1963: “Estudantes e professores formam a 

maioria dos dez voluntários que já apresentaram para tomar parte na campanha de 

alfabetização, em quatro meses, de 150 mil fluminenses dentro do plano piloto do Programa 

Nacional de Erradicação do analfabetismo”. O coordenador do plano-piloto, Sr. Aron Abend, 

informou que será aplicado o método do professor Paulo Freire, vitorioso em experiências 

realizadas em Pernambuco, Rio Grande do Norte e outros pontos no Nordeste e que prevê um 

índice de alfabetização de até 95 por cento em três meses, quando o aluno passará a escrever e 

ler cartas (UH, 07/01/1963, p. 03C). 

Na visão de Jarbas Maciel (1963), a universidade também tem o papel de colaborar 

com a sociedade e não apenas de transmitir conhecimento. Ressalta Paulo Freire (1963) que o 

ponto de partida do SEC, ao lado de seu esforço em levar a universidade a agir junto ao povo 

através de seus Cursos de Extensão (nível secundário, médio e superior), enquanto as 

palestras teve a adesão da Rádio Universitária e as publicações foram apoiadas (na gestão do 

Reitor João Alfredo da Costa Lima) principalmente pela Revista de Cultura, da Universidade 

do Recife. 

Acreditamos que a Rádio Universidade do Recife (RUR)116, deu uma grande 

contribuição para a Universidade Popular, pois através dela havia um intercâmbio com o 

povo. Em setembro de 1963, foi criada a “Rádio universidade do Recife [...] nasceu dentro de 

uma situação bem específica, que é o que se costuma chamar hoje convencionalmente a 

                                                 
115 DP – 23/03/1962 – p.06 
116 Rádio Universidade do Recife, depois chamada de Rádio Universitária de Pernambuco. Confirmando Hugo 
Martins, o jornal Última Hora (08/03/1964, p.05, Segundo Caderno – D). 
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realidade brasileira, em nosso caso mais propriamente a ‘realidade nordestina”[...]. Seu slogan 

dizia: “Rádio Universidade do Recife, a serviço da democratização da cultura”, criado pelo 

seu diretor José Laurênio de Melo. De acordo com o jornal Última Hora, por detrás desse 

slogan, estava a realidade, estava “todo o esforço de modificação de estruturas do Serviço de 

Extensão Cultural dirigido pelo professor Paulo Freire. [...] havia uma ‘conotação, política’ 

[...] Ora, o fato mais importante da Rádio Universidade é o de procurar doar ao povo o 

máximo que se pode” ou, melhor falando, “devolver ao povo o máximo”,  em vez de uma 

“cultura massificadora”, que tira das pessoas “todas as possibilidades de reflexão, de 

consciência critica, em todos os campos, da política, da arte” (UH, 08/03/1964, p. 05, 

SEGUNDO CADERNO D). 

Havia, portanto, uma integração da equipe que fazia parte desse meio de comunicação 

e o povo.         

 
A Rádio Universitária foi inaugurada em 1963 e eu fazia as gravações do 
Programa da Campanha de Alfabetização, que era um programa a respeito 
do Método Paulo Freire de Alfabetização de Adulto. Houve uma ocasião, 
aliás várias ocasiões, uma delas eu estive presente quando, no núcleo de 
alfabetização de adultos da Várzea, estavam sendo distribuídos os diplomas 
para aqueles que aprenderam a ler e a escrever o nome. (HUGO MARTINS, 
2006). 
 
 

De acordo com o entrevistado Hugo Martins, que estava presente em um dos núcleos 

de alfabetização que funcionava na Praça de Cultura da Várzea, 

 
Estavam sendo distribuídos os diplomas para aqueles que aprenderam a ler 
e a escrever o nome. Paulo Freire estava lá entregando os diplomas e 
aqueles humildes até idosos quando recebiam dizia: ‘Professor, eu vou 
assinar meu nome pro senhor ver’. Aí assinava o nome dele e choravam de 
emoção, e Paulo Freire os abraçava carinhosamente. (HUGO MARTINS, 
2006). 
 
 

Na concepção de Adozinda Monteiro (2006) a principal virtude do MCP era a 

abertura, “digo parecia uma Universidade Popular Aberta. Então, visivelmente ela era uma 

circulação permanente... O MCP era de alto nível intelectual, sem duvida, os propositores, os 

lideres, mas muito aberto pra conversações, para ouvir”. Porém, verificamos que alguns 

entrevistados acharam que não havia essa abertura por parte da direção, fazendo prevalecer a 

sua opinião, ou seja, direcionava as atividades, assim sendo, algumas atividades ficaram sem 

serem realizadas. 
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Acredita Abelardo da Hora (2006), que o trabalho que era desenvolvido pelos artistas, 

pintores, escultores, os humoralistas, era uma verdadeira Universidade Popular “Esse trabalho 

maravilhoso cultural que eu vinha desenvolvendo, uma espécie de uma Universidade Popular 

de Arte, com artes plásticas dirigido por mim, música dirigida por Geraldo Menucci e com 

Luiz Mendonça”. Percebemos que Abelardo fazia esse trabalho em artes plásticas, assim 

como os demais na sua área, portanto, desenvolviam atividades em educação e cultura popular 

no MCP, assim como, Anita Paes Barreto com a educação básica e Paulo Freire com a 

educação de adultos. 

De outra parte, Guilherme Robalinho rememora a importância da atuação da figura de 

João Alfredo como reitor da Universidade do Recife e sua atuação entre os estudantes, 

identificando Paulo Freire como o intermediário entre eles: 
 

Pra você ter uma idéia do que foi a gestão João Alfredo Gonçalves da Costa 
Lima117, como reitor, na época em que houve um movimento e uma greve na 
participação de 1/3 de estudantes universitários na direção da universidade, 
João Alfredo criou uma portaria. Essa portaria existe, eu tenho até esse 
documento, nomeando uma comissão mista, de professores e alunos, 
paritária, pra discutir um projeto do estatuto pra universidade, naquela época 
Universidade do Recife [...] Paulo Freire era assessor direto de João Alfredo, 
o homem de confiança dele, participava das reuniões sendo o mediador. Essa 
comissão era formada por: professores catedráticos, estudantes e Paulo 
Freire era professor assistente, quer dizer, moderando as reuniões, os 
embates que se davam (pra você ver como João Alfredo pensava, tanto é que 
ele foi cassado em 64. (GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
 
 

Paulo Freire queria trazer para a universidade o senso comum, os sonhos, os desejos, 

as aspirações e necessidades do povo, para procurar entender, pedagógica e politicamente, 

essas condições cristalizadas secularmente no Brasil e criar possibilidades de superação delas 

por meio da conscientização dessas camadas populares, possibilitando sua inserção crítica 

seus próprios destinos e nos do seu país. O SEC tinha também como objetivo a formação de 

quadros de professores para a educação popular. 

Dentro das propostas de Universidade Popular, o MCP com apoio do CPC da UNE 

participou do filme, juntamente com o SEC e estudantes da UR, que apresentaram o filme 

Cabra Marcado Para Morrer118, “inspirado em episódios da vida de João Pedro Teixeira, líder 

                                                 
117 Em 14 de agosto de 1961, o reitor dessa universidade, João Alfredo da Costa Lima, concedeu a Paulo Freire o 
certificado de docente-livre da cadeira de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes, em 
conformidade com a lei então vigente. (GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
118 “Cabra marcado para morrer”, é um filme de orçamento barato, onde se sente a responsabilidade de realizar 
uma obra, que, garantindo as exigências de espetáculo para uma produção de nível internacional, contribua para 
a elevação do nível artística e técnico do cinema nacional. (UH -05/01/64, p.03, C) – Confirmado em entrevista 
por Joacir Castro. 
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camponês assassinado na cidade de Sapê em abril de 1962. [...] É um filme, que encerra 

dentro da perspectiva a que se propõe alcançar, o espírito do MCP: arte contribuindo para a 

cultura popular”. Nunca visto antes, um tema de tão grande interesse para o publico da classe 

popular, “o problema agrário é tratado diretamente na tela, pelo menos quanto à focalização 

do nascimento da consciência do camponês. A vida de um líder é retratada no cinema, 

buscando expressar-se artisticamente, uma realidade”. Os atores foram os próprios 

camponeses e “Elizabeth Teixeira, a viúva, fez seu próprio papel, tendo demonstrado durante 

os vários encontros com o diretor Eduardo Coutinho a firme vontade de dar sua colaboração” 

(UH -05/01/64, p.03, C). A reivindicação de justiça era feita pelos próprios atores e autores do 

fato social, admite, Joacir Castro (2006). 

Como outra proposta podemos destacar a IV Festa de Natal da Cidade do Recife, 

realizada no Sítio da Trindade, no mês de dezembro, onde o MCP na sua programação incluiu 

a “valorização das manifestações culturais do povo”, procurando realizar as comemorações 

natalinas, “dando-lhes maior autenticidade e imprimindo-lhes um espírito novo, inclusive 

reavivando e restaurando festejos tradicionais, muitos dos quais em vias de desaparecimento, 

quando vários grupos folclóricos se apresentaram diariamente no Teatro do Arraial para uma 

grande massa de espectadores” (UH - 05/01/63 p.03 D). Notícia confirmada pelo entrevistado 

Bernardo Dimenstain. 

 Segundo o cientista Norbert Viener: “A cultura não é um termo que se refere apenas à 

arte, á filosofia ou à ciência... Envolve também conceitos éticos e por isso não pode haver 

uma cultura politicamente indiferente... A política entra certamente nesta informação, como 

elemento necessário de atuação social”. Foi o que fez a Rádio Universidade, sendo cultural e 

educativa, procurou conceder ao público uma cultura que ele nunca recebeu até então, ou seja, 

uma informação que se pretendia adequada para todas as camadas sociais e principalmente 

para as populares (Idem). 

 Entre os programas da Rádio Universidade vamos citar: a Campanha de Alfabetização, 

feito em colaboração com a “equipe do SEC e MCP, todos os dias, exceto aos domingos”. O 

programa era redigido por “Marcius Frederico Cortez, Samuel Kreimer e Gadiel Perrucci, 

constando de notícias, comentários e entrevistas com educadores, educandos e outros 

interessados na campanha...” Esclarecendo o publico sobre essa campanha, era um elo de 

“ligação entre a Rádio Universidade e a questão do analfabetismo”. Jarbas Maciel dirigia o 

programa: “O mundo da ciência” - que ao ar sextas e aos domingos) também chamado de 

“rádio-teatralidade, pelas vantagens que oferecia para um público cientificamente não 

preparado (principalmente os jovens)”. Outro programa: “Arte e espetáculo” (aos domingos), 



 204 

oferecia aos ouvintes “noticias, comentários e entrevistas sobre coisas de cinema teatro, artes 

plásticas e literatura[...]”. (Ibidem). 

 Citamos também outros programas de conteúdo informativo e crítico, através da 

reportagem, sob a responsabilidade do nosso entrevistado Juracy Andrade, por meio da 

reportagem que se segue. 

 
Cultura ciência e educação, Editoriais em Revista e resenha de jornais, todos 
sob a responsabilidade de Juracy Andrade. O comentário “Sobre Educação”, 
de Paulo Rosas. Reportagem programa de entrevistas, de Fernando Menezes. 
Um “Comentário internacional” aos sábados, pelo padre Almeri Bezerra, 
notavelmente informativo e critico. Sobre o movimento universitário temos 
“A universidade em foco” e o programa do Diretório Central de Estudantes, 
“Movimento Estudantil” sendo que o primeiro tem conteúdo apenas 
informativo, enquanto o último se lança às vezes ao debate e a crítica de 
questões surgidas no meio universitário. Finalmente, há ainda os cursos 
lingüísticos: o sóbrio e eficiente curso de inglês é BBC119 e o curioso curso 
de francês da Rádio Difusion Française [...] (UH, 08/03/64 p.05, Segundo 
Caderno D). 
 
 

Portanto, vimos à programação e a finalidade cultural, educativa e critica da Rádio 

Universidade, que logo depois do golpe, todos esses programas foram tirados do ar, segundo 

informações confirmadas pelos entrevistados que participaram das atividades. 

De acordo com o jornal Última Hora (14/01/1964 p.04), em janeiro de 1964, o MCP – 

cujo presidente era Miguel Newton Arraes de Alencar120 estava tomando uma proporção bem 

mais ampla, também profissional, quando abriu as inscrições para os cursos de motoristas e 

mecânicos profissionais, exigindo os seguintes documentos: carteira de reservista, título de 

eleitor, carteira de identidade,. Era também papel da Universidade Popular proporcionar 

cursos profissionalizantes. Em conversa informal, Paulo Freire comenta esse fato. Na opinião 

de Carlos Brandão: 

 
O Sistema preconizava a formação de Universidades Populares, que 
assumiriam a tarefa de oferecer serviços culturais em vários níveis (...) Na 
cabeça dos seus primeiros idealizadores, o método de alfabetização de 
adultos era a menor parte de um sistema de educação, do mesmo modo como 
o trabalho de alfabetizar era só o momento do começo da aventura de 
educar, criado entre as pessoas sistemas novos de trocas de gestos, símbolos 
e significados, cujo resultado é a transformação de todos através do diálogo 
de que cada um aprende. (BRANDÃO, 1981, p.83-84). 
 
 

                                                 
119 Rádio BBC de Londres, transmitía o Curso de Inglês. 
120 Miguel Newton Arraes de Alencar, primo de Miguel Arraes de Andrade, hoje mora em Fortaleza, também 
convidamos para ser entrevistado, porém ele não aceitou, justificando o quanto foi perseguido na época. Nós 
agradecemos e entendemos o quanto foi difícil. 
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 A apreciação de Carlos Brandão, em relação ao Sistema de Educação Paulo Freire no 

Brasil, indicava a criação de uma proposta de Universidade Popular a partir do Recife. A esse 

respeito, complementa Dulce Campos (2006): “[...] eu acho que realmente no ponto de vista 

da educação popular com essa abrangência que pretendeu ter, foi o único do Brasil, embora eu 

acredite que o sonho de Germano era absolutamente ousado, o de transformar aquilo, 

equiparar aquele movimento a uma verdadeira Universidade Popular Brasileira”. Ela 

rememora que a Universidade estava aberta, onde as pessoas podiam assistir e participar das 

reuniões onde se discutia inicialmente a construção do pensamento freireano. 

 
Eu sempre pertenci à rede estadual de ensino, e na época em que o nome de 
Paulo Freire começou a circular e a exercer uma influencia muito forte no 
ensino. Mais ou menos nos idos de 1960, eu mesma não pertencendo aos 
quadros do Movimento de Cultura Popular, eu achava curiosa e sempre 
participei de discussões interessantes, quando Paulo Freire pertencia a 
Universidade do Recife e fazia reuniões abertas para divulgar o trabalho 
dele. (DULCE CAMPOS, 2006). 
 
 

Guilherme Robalinho descreve uma experiência vivenciada naquele período. Nessa 

descrição compreendemos a abrangência desse movimento e a força dos estudantes não só na 

sentido de contestação como também de poder desses intelectuais que lutavam pelos seus 

direitos. 

 
Quando nós tivemos aqui uma greve na Faculdade de Direito, junho 61, 
Soriano Neto era o diretor da Faculdade de Direito, que resolve extinguir o 
curso noturno. E com isso havia uma insatisfação muito grande dos 
estudantes, que culminou quando houve uma palestra que ia ter da mãe de 
Che Guevara na Faculdade de Direito que Soriano apagou as luzes, e isso foi 
feito à luz de velas. A partir daí, os estudantes se rebelam e fazem uma 
greve, e essa greve, de protesto queria a volta do curso noturno. Essa greve 
termina, nós estudantes tomando a Faculdade de Direito. A Faculdade de 
Direito, nós acampávamos dentro dela, querendo essa mudança. Veio o 
Ministro da Educação e seus representantes aqui e as coisas não avançaram. 
(GUILHERME ROBALINHO, 2006). 
 
 

De acordo com Silke Weber (2006), “o movimento de cultura popular teve uma 

presença forte. Mas também o SEC teve um papel fundamental na organização. Foi uma 

historia organizada. Foi multi institucional”. Ela lembra que era um Movimento que reunia 

várias instituições em prol da educação. Completa sua fala dizendo: 

[...] havia gente do Brasil inteiro, estudantes que eu conhecia na JUC tava lá, 
tava aí, trabalhando, discutindo etc. Então, quer dizer, foi ai que, de certa 
maneira, se estabeleceu o que seria a educação. Como é que deveria ser, pra 
que é que deveria ser o financiamento, enfim, todas essas coisas que todo 
mundo faz em todos os congressos para poder garantir poder,ou seja, certas 
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moções, certas coisas (...) Então, acho que foi um momento muito rico, quer 
dizer, e ao mesmo tempo, muito conflito. Mas, naquele época tudo era 
conflito, era assim, racha. Todo tempo, todo tempo. Mas acho que ficou com 
uma referencia importante tanto para os estudantes como para,digamos, o 
debate de educação popular no Brasil. (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

Ela relembra que, apesar dos conflitos, a importância do movimento para a educação 

popular no Brasil e a nítida presença dos intelectuais da classe média buscando também seu 

espaço. 

 
Lógico que o MCP foi uma iniciativa inovadora. De certa maneira, canalizou 
os anseios de grupos de intelectuais e de militantes da época. Isso é, de ser 
uma oportunidade de um novo prefeito de esquerda assumir a Prefeitura do 
Recife e dar seqüência ao trabalho iniciado por Pelópidas. Que foi isso o que 
doutor Arraes fez. Quer dizer, ele ampliou, dando a dimensão cultural e 
educacional. Então, eu acho que era, de certa maneira, pelo menos, como eu 
vejo, quer dizer, não se tem... Recife tem toda uma tradição de sempre estar 
preocupado com os problemas sociais, tem a Escola de Recife, tem várias 
coisas que hoje se tem aí, inclusive o pessoal da área de saúde: Ulisses 
Pernambucano. Anita veio dessa escola – Anita Paes Barreto. Então, quer 
dizer, juntou esse povo todo e teve a oportunidade de fazer com que cada um 
com seu ponto de...de... vistal, seja artista, seja escritor, seja educador, seja 
sociólogo, seja advogado, juntar todo esse povo pra fazer uma coisa conjunta 
pela sociedade. Eu acho que foi uma grande oportunidade. [...] Eu acho que, 
nesse momento, isso... era muito clima daquela época, na minha visão. 
Então, quer dizer, onde tinha espaço. A gente tem que pensar inteiro. Era da 
Ação Católica, a gente vivia falando de equipes-piloto, a gente vivia fazendo 
essas coisas... (SILKE WEBER, 2006). 
 
 

A presença de Che Guevara exerceu bastante influência nos estudantes não só do 

Recife, como de toda a América Latina. Nesse aspecto, Paulo Freire salienta: “Por isso 

mesmo, somente os utópicos – quem foi Marx se não um utópico? Quem foi Guevara se não 

um utópico? –  podem ser proféticos e portadores de esperança.” (1980, p. 28). Assim, para a 

maioria dos entrevistados, a maior riqueza desse movimento foi à junção de todos esses 

intelectuais com toda essa diversidade, em prol do bem da coletividade. Nessa mesma visão, 

Dulce Campos, colaboradora do MCP, testemunhou alguns fatos. 

 
Sei e testemunhei o valor desse movimento na cultura do povo, a partir do 
que eu acompanhava nas atividades de Anita. Por exemplo: a força com que 
ela conseguiu a contribuição financeira dos comerciantes da cidade que 
financiavam um certo numero de professoras para que o movimento de 
cultura popular pudesse prosseguir sem ser oneroso para os cofres públicos. 
Sei também que os debates dos temas que envolvia a vida do povo eram 
freqüentes nas reuniões de cultura do movimento de cultura popular através 
das pequenas reuniões que Paulo Freire fazia nos arrabaldes, nos subúrbios 
do Recife. (DULCE CAMPOS, 2006). 
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Liana Coelho Vasconcelos, em suas memórias, relata que Miguel Arraes deu “uma 

abertura e um apoio imenso para acontecer o movimento”, mas que, fora isso “... era uma 

necessidade, que os intelectuais, que o pessoal técnico sentia, não é?” Então ela acredita que o 

apoio foi importante “através das secretarias e dos secretários dele, mas houve essa sociedade 

trazendo, quer dizer, gritando por uma necessidade de resolver o problema que era 

monstruoso para sociedade”. Para ela, o MCP foi um movimento que veio desses grupos de 

intelectuais, profissionais que sentiram a necessidade de mudança da sociedade, destacando 

entre eles: desde Paulo Freire, Paulo Rosas, Anita Paes Barreto, Silvio Loreto, (marido) 

Abelardo da Hora, Germano Coelho (irmão), Aluisio Falcão. 

 
Se você queria desenhar ou pintar, ia pra artes plásticas. Se você queria 
cantar ou tocar, ia pra música. Se você queria representar, ia pra teatro. E em 
Paris este movimento se chamava Movimento Povo e Cultura. Foi quando 
Arraes então, disse “Aqui nós vamos chamar de Movimento de Cultura 
Popular”. Ai, Arraes bateu com aquela mãozona de matuto. Ficou todo 
mundo de pé, bateu palma e foi batizado de Movimento de Cultura Popular. 
Ele disse: “Abelardo eu vou nomear você como Diretor da Divisão de 
Parques e Jardins. Pra você colocar em prática o projeto que você apresentou 
antes do governo de Pelópidas, que foi o governo anterior ao meu”. E que foi 
aprovado pela aquela comissão de intelectuais onde estava Gilberto Freyre, 
Antonio Baltar, Abdias de Carvalho, o presidente da ABEDE o presidente da 
AIP foi realmente todo mundo aprovou a proposta que eu apresentei de 
transformar o Sítio no Parque de Cultura. 
Porque eu fiz o teatro. Botei aquela casa antiga que ta lá. Entendeu? Pra ser 
restaurada, pra servir de sede desse Parque Cultural. Onde uma comissão de 
intelectuais, uma associação de intelectuais que depois foi exatamente no 
governo de Arraes consolidada e levada em prática com o nome de 
Movimento de Cultura Popular porque Arraes pediu para eu levar tudo que 
eu estava fazendo no campo cultural, e eu levei. (ABELARDO DA HORA, 
2006). 
 
 

A presença da Igreja Católica e as tensões eram visíveis, talvez devido a diversidade 

de religiões que eram presentes no movimento e à heterogeneidade política, conforme fala do 

Padre Almeri: 

 
Havia, portanto, o Movimento de Cultura Popular, havia o MEB que era 
bastante ativo aqui, naquela época, próximo de Dom Carlos; havia Dom 
Távora, que era bispo de Aracaju.  Eu tive que ler muito para aprender. E 
havia, naturalmente, algumas tensões inevitáveis, porque era uma área onde 
o Partido Comunista tinha muito interesse também e as relações eram ainda 
muito tensas, apesar de já haver naquela época e por conta, exatamente, 
desse pessoal que participou desse movimento, eu diria, assim, uma espécie 
de começo de ecumenismo, entendeu? Tanto entre católicos, a JUC, 
particularmente, assim como tinha movimento estudantil protestante que 
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tinha ligações com a gente por trabalhar juntos e no próprio MCP. E no SEC 
tinha pessoas de horizontes muito diversos, unidos, as inspirações cada um 
tinha as suas, mas unidos pelo desejo, realmente, de prestar um serviço ao 
povo, aos mais pobres. (ALMERI BEZERRA, 2006). 
 
 

O conjunto de lembranças deixado pelo Padre Almeri, nos faz pensar como o MCP, 

como também o SEC eram diversificados, isto é, formados por elementos de diferentes 

gêneros ou opiniões, multiculturais, e que as pessoas pretendiam se unir com o mesmo 

objetivo de servir aos mais carentes e necessitados. Geraldo Menucci, aponta algumas 

questões que nos fazem pensar na postura ética dos políticos e o compromisso com o povo. 

 
Havia uma política que convergia e apoiava isso é verdade. Mas a ação 
dirigida efetiva, só poderia vir em momentos como este. Onde você não 
tivesse nenhuma, é não era só compromisso não!  Ambição, em ser político. 
E nenhum de nós queria ser nem deputado nem vereador, nada disso Nós 
queríamos era chegar ao povo e fazer crescer. Então, isso já nos deixava 
muito a vontade pra eles não tomar conta. Sem complicações, sem 
envolvimento, sem sentimentos éticos, que de uma maneira o político faz o 
jogo sempre. Agora outra coisa que tem que levar em conta. Por que naquela 
época a política era muito mais limpa. Havia muito mais ética do que hoje. 
(MENUCCI, 2006). 
 
 

 Francisco Brennand (2007) fala em relação à importância do MCP em Pernambuco, 

destaca a figura de Paulo Freire, não só no Brasil, como também no mundo. 

 
Deve ter sido enorme para aqueles que trabalharam com afinco neste 
movimento, sobretudo, aqueles que acreditam na cultura popular no seu 
sentido político... Acredito que só as notáveis experiências de alfabetização 
do educador Paulo Freire tiveram repercussão nacional (...) o Movimento de 
Cultura Popular sempre primou pelo seu feitio político-partidário, embora, 
esta orientação de nada tenha influenciado as diretivas do grande educador 
Paulo Freire. Este sim, um nome nacional e internacional (FRANCISCO 
BRENNAND, 2007). 
 
 

No entender de Francisco Brennand (2007), “o Movimento de Cultura Popular sempre 

primou pelo seu feitio político-partidário, embora, esta orientação de nada tenha influenciado 

as diretivas do grande educador Paulo Freire. Este sim, um nome nacional e internacional”. A 

viva memória do aluno João do Cigarro (2006), reflete que foi marcante na sua vida estudar 

no MCP: “Foi um avanço para acabar com o analfabetismo, se tinha uma cartilha de 

alfabetização de adultos produzidas pelo MCP e a proposta pedagógica freireana, traçada nos 

encontros do movimento...”, ele demonstra que ficaram lembranças daquele tempo, 
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recordando inclusive os nomes das pessoas que participaram do Movimento e agradece por 

ele ter existido. 

Essa educação crítica e criticizadora proposta por Paulo Freire, consolida a 

necessidade “de uma reforma urgente e total no (...) processo educativo” (1967, p. 88). 

Consolida as emersão do povo à autonomia, à consciência de seus deveres para com a nação. 

Na medida em que o homem torna-se sujeito autêntico, livre, por entender-se como ser de 

relações interage com o processo de democratização em oposição à inexperiência democrática 

que tanto o oprime e o desumaniza. 

Atento aos problemas adversos à transição social, sem perder a dimensão de 

resistência e luta social, Freire apresenta sua perspectiva de alfabetização como um meio que 

possibilita ao alfabetizado compreender a realidade de forma crítica e criticizadora, buscando 

seus nexos causais. De acordo com Freire, o Movimento de Cultura Popular do Recife (MCP) 

amadureceu convicções que há muito vinha sistematizando. Com o Projeto de Educação de 

Adultos do MCP, duas instituições foram criadas: o Círculo de Cultura e o Centro de 

Cultura121. Estas favoreceram a ampliação e o aclaramento daquilo que veio a se tornar, 

internacionalmente conhecido, o método de alfabetização de adultos de Paulo Freire.  

Eram vivenciadas nos Círculos de Cultura experiências voltadas para a prática de 

alfabetização, através de debates realizados sobre situações específicas pelo próprio grupo, 

sujeitos em relação, transversalmente educador e educandos. Problemas sobre os quais os 

alfabetizandos gostariam de refletir com os alfabetizadores. Esse diálogo era fundamentado na 

própria história de vida, na cultura destes mesmos sujeitos. Porém numa “alfabetização direta 

e realmente ligada à democratização, que fosse capaz de contribuir para a inserção do povo na 

transição social: que “fosse capaz de promovê-lo da transitividade ingênua à crítica” (1967, 

p.107), evitando a sua massificação.  

A partir desse momento, passaremos a analisar nas falas dos autores os Círculos de 

Cultura, o que eram e como funcionavam. 

 
A gente tinha uma relação próxima com Paulo Freire, o que me permitiu 
participar muito de perto da formulação inicial de Círculos de Cultura, 
fazendo com que houvesse diferença entre alfabetização de criança e 
alfabetização de adulto. Essa era a grande questão, quer dizer, infantilizar 
não pode, então, a gente tem que pensar uma outra forma. Foi quando ele 
pensou a questão do universo vocabular, etc. e tal.Eu participei de um 
levantamento do universo vocabular, o primeiro feito para o Centro de 
Cultura Dona Olegarinha, em Casa Forte. Eu vi, quando Carlos Augusto 
Nicéas fez os desenhos iniciais, antes de Brennand fazer os desenhos para os 

                                                 
121 Era o espaço pedagógico utilizado para desenvolver os Círculos de Cultura. 
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diapositivos a serem usados nos Círculos de Cultura. Tive oportunidade de 
assistir a primeira apresentação das fichas de cultura. (SILKE WEBER, 
2006). 
 
 

Completando a fala de Silke Weber, Francisco Brennand122 (2007) comenta também 

que a “pedido de Ariano Suassuna (que foi um dos fundadores do MCP e nosso entrevistado), 

contribuiu com desenhos para o livro” de Paulo Freire – que depois se transformou em 

Educação como prática da liberdade. 

Em relação aos slides utilizados nos Círculos de Cultura, Freire confirma que eram dez 

e foram feitos (os originais) por Francisco Brennand, expressavam as situações existenciais 

para a discussão dos conceitos de natureza e cultura. Posteriormente, foi pedido a Vicente de 

Abreu que os refizesse, repetindo a temática e não cópia.  As situações existenciais foram as 

seguintes: 1. O homem no mundo e com o mundo. Natureza e cultura; 2. Diálogo mediado 

pela natureza; 3. Caçador iletrado; 4. Caçador letrado (cultura letrada); 5. O caçador gato; 6. 

O homem transforma a matéria da natureza com o seu trabalho; 7. Jarro, produto do trabalho 

do homem sobre a matéria da natureza; 8. Poesia: A Bomba; 9. Padrões de comportamento; 

10. Círculo de Cultura funcionando – Síntese das discussões anteriores. Neste último slide se 

discute a cultura como aquisição de conhecimentos e de democratização que caracterizava o 

processo brasileiro (PAULO FREIRE, 1967). 

Paulo Freire (1967) salienta 17 palavras geradoras escolhidas do ‘universo vocabular’ 

(favela, chuva, arado, terreno, comida, batuque, poço, bicicleta, trabalho, salário, profissão, 

governo, mangue, engenho, enxada, tijolo, riqueza). Essas palavras corresponderam aos 

Círculos de Cultura do Estado do Rio e da Guanabara. Para ele a pesquisa é fundamental nas 

atividades de alfabetização, deste ‘universo vocabular’ dos educandos e serão tiradas entre 17 

e 20 ‘palavras geradoras’ que devem ter grande riqueza fonêmica e serem colocadas em 

ordem de dificuldades. Essas palavras eram apresentadas através de situações existenciais e 

analisadas problematizando com as questões básicas, ou seja, com as necessidades 

fundamentais como: habitação; alimentação; vestuário; saúde; educação, etc. 

O círculo de cultura era assim chamado pela forma da disposição das cadeiras e a 

prática dos educandos que participavam de forma ativa, não se reduzia apenas a uma simples 

aula na sala, era algo mais, havia uma interação dos participantes, por meio da linguagem 

verbal, através de sensibilização, interação e comprometimento ativo não só com o processo 

                                                 
122 Francisco Brennand – Entrevista realizada via correio eletrônico em janeiro de 2007. 
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de alfabetização pessoal, mas também com a organização das ações da sua comunidade, 

expressa de forma democrática. 

Nesse período a zona Sul da Mata Estadual apresentava um dos mais altos índices 

mundiais de analfabetismo, levando-se à casa de 70 a 90 por cento. Portanto, o plano do 

governo do Estado, elaborado pelo MCP, em convenio com a UR, implantou 450 círculos de 

cultura instalando em 15 municípios que formavam a zona Sul da Mata pernambucana, 

possibilitando a alfabetização de cerca de 100 mil adultos em apenas 90 dias (UH, 

03/01/1964, p. 03B). 

Em 24 de fevereiro de 1964, foi lançada em todo Estado de Pernambuco a Campanha 

de Alfabetização Paulo Freire. Tendo como coordenador da Comissão Geral do Movimento 

de Alfabetização, o Pe. Almeri Bezerra: “afirmou que este processo inclui um esforço da 

Secretaria de Educação, do MCP e da Universidade do Recife, através do SEC, estando assim 

fadado a alcançar pleno êxito, havendo uma previsão de alfabetizar cerca de 100 mil pessoas, 

em todo o Estado de Pernambuco”. Complementa dizendo: “na capital haverá uma 

dinamização total, pois nada menos de 200 círculos de cultura serão instalados em todos os 

bairros e deverá alfabetizar cerca de seis mil adultos” (UH, 25/02/64, p.02). 

Percebemos a rapidez que o programa de alfabetização freireana estava tomando no 

país. No dia 24 de fevereiro de 1964, foi lançada a campanha de Alfabetização Paulo Freire 

em todo o estado. Contou com a presença do Governador do Estado, Prefeito da Capital, 

Secretário Municipal de Educação e Cultura, Cônsules e demais autoridades, sendo realizada 

as solenidades que marcaram a abertura da Campanha de Alfabetização de Adultos. Teve 

como objetivo levar a alfabetização através do Sistema Paulo Freire de Educação, tanto para 

as zonas rurais como urbanas (UH, 25/02/1964, p. 02). De acordo com as datas apresentado 

pela reportagem, verificamos que o Sistema Paulo freire de educação durou apenas um mês e 

sete dias, pois no dia 31 de março de 1964, seda o golpe militar, finalizando a campanha. 

No início de março Paulo Freire diz em entrevista ao jornal UH123: “Lançaremos três 

mil círculos de cultura na baixada fluminense e 600 em Sergipe, a que se juntarão 

possivelmente mais 50, através do MEB, aproveitando projeto que nos parece excelente, da 

prof. Maria José”. Proporcionando desta forma “a entrada do programa de alfabetização nas 

zonas rurais”. Por outro lado, “em Brasília, já estão funcionando mais de 100 dos 600 círculos 

que foram implantados no Distrito Federal”. Conclui dizendo: “Até setembro deste ano, 

teremos instalado equipes em todos os Estados brasileiros, que nos possibilitem a criação de 

                                                 
123 UH – 08/03/64, Segundo caderno - C 
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aproximadamente 20.000 círculos de cultura”. A proporção da expansão dos Círculos de 

Cultura, estava crescendo assustadoramente, fazendo com que a oposição usasse todas as 

armas para conseguir destruir o Plano da Educação. Essa informações puderam ser 

confirmadas pelo nosso entrevistado Almeri Bezerra, que na época era coordenador do 

Movimento de Alfabetização. 

Segundo a proposta pedagógica dos Círculos de Cultura “é democratizar a educação e 

a cultura, buscando promover a competência social do homem de baixa renda, a elevação do 

seu nível cultural e a melhoria de sua qualidade de vida124”. Nos finais dos anos 90, ou seja, 

mais de trinta anos depois do golpe militar, a proposta pedagógica do Círculo de Cultura foi 

utilizada em Pernambuco e continuou com a mesma estrutura filosófica. 

Interrogado sobre os gastos com os materiais, Paulo Freire responde: “Ao invés de 

custos com a cartilha, o investimento é o seguinte: Um projetor que opera com 220, 120, 12 

ou 6 volts – custo Cr$ 7.800,00. Um strip-filme – Cr$4.000,00 a Cr$ 5.000,00”. Ele 

acrescenta: “...a projeção pode ser feita na própria parede da sala, prescindindo-se de tela. 

Adquirimos pelo MEC 35.000 destes projetores e 100 latas de filme virgem, a Cr$ 29.000,00 

cada”125. (UH 08/03/64 p.05 Segundo Caderno B/C). 

Desta forma, um círculo de cultura126 podia ser montado com o mínimo de despesa 

possível. Ainda acrescenta Paulo Freire (1963), que a aplicação do sistema não se encontrava 

atrelada a este material e que já foram realizadas, em alguns estados do Brasil, inúmeras 

experiências que obtiveram êxito, sendo elaborados em cartolina. Podemos citar como 

exemplo a adaptação feita pelo MCP, onde o projetor foi substituído por uma caixa de 

madeira e o strip-filme por um rolo de plástico em que as situações aparecem impressas em 

silk-skreem. 

Paulo Freire, segundo Joacir Castro(2006): “descobriu com a empregada dele que a 

palavra estava dentro da gente. O analfabeto já tem a palavra dentro dele. Só falta entender o 

desenho ali”. O material utilizado nos Círculos de Cultura era elaborado por uma equipe da 

qual Joacir Castro fazia parte, ele comenta: “Nós transpusemos do slide para cartazes127, 

impressos em silk-screen, lembro que “o educador apresentava a figura e depois debatia, 
                                                 
124 CÍRCULOS de Educação e Cultura. Depoimento de vários agricultores nos circuitos de educação e cultura, 
DVD, 1996-1999. Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco. 
125 Se comparado o valor do projetor Cr$ 29.000,00 (dado de 64), juntamente com o valor do salário mínimo da 
época Cr$ 42.000,00, encontramos o percentual equivalente a 69,04%. 
126 Material necessário: Cr$ 7.800,00 (projetor), Cr$ 4.000,00 (strip-filme, que agora tende a reduzir-se a Cr$ 
1.000,00 ou menos porque passará a ser feito por nossa equipe técnica), (um quadro negro) onde não exista, que 
não deve ultrapassar de Cr$ 1.500,00. - UH 08/03/64 p.05 Segundo Caderno B/C. 
127 Almeri Bezerra (2006) confirma informações e acrescenta ainda que o slide foi substituto por papel vegetal 
que tornou a reprodução bem mais barata. 
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portanto era uma aula dialogada”. Finaliza dizendo: “Nossas aulas eram muito bonitas nas 

escolas populares”. 

Os educadores desempenhavam o papel de mediador nos Círculos de Cultura e para 

Adozinda Monteiro128, “é o novo espaço pedagógico que se compõe, pois há novas idéias que 

põem em questão quase tudo. A sua própria geografia, a estética, o professor, o aluno, o 

tempo, o programa, a dinâmica do grupo, o presente, o futuro. A fala. O que falar. Para que 

falar. A favor de quem? Com quem?”. (ADOZINDA MONTEIRO, 1997, p. 13). 

O circulo de cultura e o centro de cultura foram criados na época que Paulo Freire 

coordenava o projeto de Educação de Adultos do MCP. Nos círculos de cultura aconteciam os 

diálogos sobre temas de interesse dos grupos. Como por exemplo: Nacionalismo; remessa de 

lucros para o estrangeiro; evolução política do Brasil; desenvolvimento; analfabetismo; 

socialismo; comunismo; “Direitismo”; Sudene; Democracia; ligas camponesas. Os resultados 

eram surpreendentes. Foi daí que surgiu a idéia de encontrar um método ativo, dialogal, 

participante que fosse capaz de tornar os homens críticos e desse resultados iguais na 

alfabetização, aos que vinham obtendo na análise de aspectos da realidade brasileira 

(FREIRE, 1963). Desta forma, esses círculos de cultura mostram os caminhos através dos 

quais, viram círculos de acesso ao universo da leitura e da escrita. 

Ao referir-se ao circulo de cultura, Freire substitui a sala de aula tradicional, o 

professor vira o coordenador de debates, o sujeito é participante do grupo, a aula acontece 

através do diálogo e os programas são elaborados a partir das situações existenciais, capazes 

de desafiar os grupos, levando-os através dos debates a posições mais críticas. (FREIRE, 

1963). 

Ainda Freire (1963) salienta que nos círculos de cultura os alunos são chamados de 

alfabetizandos, onde suas experiências de vida são respeitadas, assim como: “conhecimentos, 

explicações, idéias a respeito de si mesmos” e do mundo no qual estão inserido. Além de 

respeitar “seus sonhos, desejos, medos, dúvidas e frustrações" que deverão ser “os pontos de 

partida da ação educativa”. E os conteúdos deverão ser inerentes à comunidade como: “a 

oração, o sindicato, o comportamento social do grupo”, sendo que, os educadores utilizam o 

diálogo como condição essencial para a produção do conhecimento, facilitando e mediando a 

aprendizagem129. 

                                                 
128 MONTEIRO, Maria Adozinda. In: Anais do Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Paulo 
Freire em Maio. Recife: Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco/DEE, 1997. 
129 Círculos de Educação e Cultura. Depoimento de vários agricultores nos circuitos de educação e cultura, 
DVD, 1996-1999. Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco. 
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A prática pedagógica adotada no Circulo de Cultura incorporava ao pensar didático 

atitudes: educativa, política, econômica, antropológica e social, ajudando desta forma ao 

alfabetizando a inserir-se, como sujeito culturalizado, num processo de reconhecimento de sua 

própria cultura. Onde o educador (juntamente com os educandos) faz emprego da redução, 

codificação e descodificação como técnicas dialógicas, favoráveis ao desempenho da crítica, 

por uma aprendizagem criticizadora. Sua proposta de alfabetização, mediada pelo 

coordenador, apresenta-se em cinco fases que se articulam, dando sentido e significado ao 

emergir do sujeito que se alfabetiza: 1) levantamento do universo vocabular dos grupos com 

quem se trabalhará; 2) escolha das palavras, selecionadas do universo vocabular pesquisado; 

3) criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar; 4) elaboração 

de fichas-roteiro, que auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho; e, por fim,  fase 5, 

na qual se  dá a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos 

geradores. Esta,  em formato de ficha de descoberta (de autoria da professora Aurenice 

Cardoso da Costa),  proporciona, através da síntese, da combinação fonêmica, a descoberta do 

mecanismo vocabular (FREIRE, 1967, p. 114). Ou melhor, como se dá o processo da junção 

das silabas. 

O sujeito, apropriando-se com criticidade, produz o seu próprio sistema de sinais 

gráficos que serão transformados em palavras a partir das combinações fonêmicas que se 

encontram à sua disposição. Diferentemente da memorização de informações reflexas, 

externas que coisifica, domestica, massifica o homem, este modelo de alfabetização, está 

fundamentado na emersão do homem critico, reflexivo, dialógico. A palavra recebe um 

sentido/significa através da criação-recriação dos sujeitos que percebem cultos 

            Nos círculos de cultura o coordenador do grupo, juntamente com os alfabetizandos, 

através do diálogo sobre o objeto a ser conhecido e sobre a representação da realidade a ser 

decodificada, respondem às questões provocadas pelo mesmo. Este debate possibilitará um 

aprofundamento das leituras de mundo e uma re-leitura da realidade, podendo resultar o 

engajamento do alfabetizando em práticas políticas com vistas à transformação da sociedade. 

Após a decodificação da situação existencial, segue a decodificação da palavra escrita 

e compreende alguns passos. Nos anos 60, em Brasília a primeira palavra escolhida foi 

TIJOLO, por ser uma cidade em construção. (FREIRE, 1967). De acordo com Adozinda “A 

alfabetização do povo dependia muito das idéias de que do método de Paulo Freire”, para ela 

“o mais importante era alfabetizar as pessoas, politizar as pessoas, discutir os temas todos”. 

Complementa dizendo: “Eu acho que ele tinha muita capacidade política... Eu acho que foi 
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isso também que eles tiveram medo. Veja, Paulo surge, com a rapidez do método, de 40 

horas” (ADOZINDA MONTEIRO, 2006).  

Nessa fala percebemos que a alfabetização na perspectiva freireana transmitia medo às 

elites do poder, portanto era perigoso alfabetizar desta forma. Este segmento de classe 

formado por intelectuais e estudantes universitários passa a assumir um papel estratégico para 

ajudar a recompor o poder político no Brasil, o populismo, com toda a sua ambigüidade, 

estava sabendo incorporar as novas oportunidades que surgiam. Com a alfabetização 

conscientizadora e o aumento do número de eleitores, os grupos conservadores perceberam 

que as forças progressistas em breve teriam a chance de adquirir a hegemonia na organização 

política do Brasil. Ora, sabemos que no Brasil os detentores do poder tradicional jamais 

pensaram um país com efetiva participação popular.  

Com os círculos de cultura e outras iniciativas culturais, de forma consciente e 

explícita iniciava-se um movimento de afirmação de uma circularidade cultural no qual a 

cultura popular tem uma chance extraordinária de ter acesso a certos domínios da cultura 

letrada, sem subserviência, sem precisar negar seu lugar de classe e sua forma de pensar o 

mundo e de aperfeiçoá-lo. Evidentemente que este acesso estava acontecendo do ponto de 

vista ideológico e acesso a outros bens culturais, como promoção aos bens produzidos pela 

ciência e pela técnica. 

 

4.2 Divergências em relação ao Movimento de Cultura Popular: avanços e retrocessos 

 
Havia muitas divergências de base ideológica e também de formação e 
idéias. Havia os católicos, embora politicamente de esquerda, havia os 
comunistas, os do PCB e os da dissidência, havia os engajados no governo 
municipal de Miguel Arraes. Todos crentes numa conscientização política à 
esquerda e trabalhando nesse sentido, mas com divergências quanto a 
métodos e graus. Mas creio que não foi isso que atrapalhou o 
desenvolvimento do trabalho do MCP, e, sim, aquela supercentralização de 
comando e uma certa desorganização. Juntando-se variadas causas, criava-se 
uma certa tensão inibidora. (JURACY ANDRADE, 2006). 
 
 

Entendemos na fala de Juracy Andrade (2006), que as divergências existentes no 

MCP, eram evidenciadas através de alguns problemas, não somente relativos à atuação e 

relacionamento das pessoas, mas também havia questões maiores entre os grupos e setores de 

interesses aglutinadores, como: superconcentração do poder, uma certa desordem, 

divergências em relação à ideologia, a questão do método e do uso da cartilha, ocasionando 
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por outro lado, uma certa tensão inibidora, percebida dentro do Movimento, através dos 

conflitos, tornando empecilho para o melhor desempenho do trabalho. 

Outra discordância foi à cartilha, sendo um dos motivos que fez Paulo Freire deixar o 

MCP, pois ele rejeitava a idéia das cartilhas, porque ‘domesticava’ e por representarem rígida 

separação do processo educativo entre aqueles que sabem, os educadores, que elaboram a 

cartilha, e os que não sabem, os educandos, entendidos como objeto da ação desenvolvida 

para ensinar-lhes alguma coisa. 

Ele recorda um fato que demonstra a centralização do poder: 

 
A meu ver, havia uma supercentralização na direção do MCP, que não 
permitia iniciativas e ações que não estivessem no agrado, ou prioridades, da 
presidência da entidade. A principal tarefa a mim confiada de que me lembro 
foi à preparação de um projeto de publicação, creio que mensal. Serviria 
para a comunicação com a sociedade e a divulgação do trabalho do 
movimento. Nunca saiu. Sem entrar em detalhes, eu não conseguia tratar do 
projeto com a presidência para estabelecer o que e como seria a publicação, 
seu público-alvo e outros itens. Devido a isso, deixei de trabalhar no 
movimento em 1963, embora continuasse como membro. (JURACY 
ANDRADE, 2006). 
 
 

O afastamento de Juracy Andrade, um dos fundadores do MCP, assim como, outros 

componentes saíram por diversas razões. Porém continuou a ser membro, inclusive participou 

da eleição para o novo presidente. Argentina Rosas (2006) reflete o quanto ela aprendeu a 

conviver com os dessemelhantes: “Nós trabalhávamos com credos diferentes (protestantes, 

católicos, agnósticos); de partidos políticos diferentes inclusive, comunistas, etc. 

Trabalhávamos juntos por um objetivo comum. E tínhamos muito cuidado”. Existiam pessoas 

que queriam que suas idéias prevalecessem, porém, outros respeitavam como o exemplo de 

Argentina: “posso falar por mim e por Paulo Rosas, de nunca passar a perna no outro, porque 

ele não comungava com a minha ideologia, porque ele não comungava com a minha maneira 

de pensar. Não posso negar que foi muito difícil. A luta de poder era grande. Havia 

insatisfações”. A questão do Projeto da Praça de Cultura que foi de autoria de Paulo Rosas: “a 

própria Praça de Cultura, foi muito difícil ver o projeto um pouco deformado pela luta 

política, pelo interesse dos vereadores que queriam uma Praça em cada reduto deles. Isso foi 

realmente um aprendizado na minha vida e de Paulo”. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 

 
Trabalhar com o diferente, sendo coerente com nós mesmos e respeitando o 
Outro é tarefa dificílima. Havia muitos comunistas (do partido) que tinham 
no MCP missão partidária. O PC era tido, pela sociedade da época, como o 
Anti-Cristo. Inimigo da pátria, da família, da religião. ‘Pegavam as 
criancinhas para mandar para Rússia ou para comê-las, etc’. Nós, católicos 
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progressistas, humanistas, socialistas, estávamos lado a lado com eles com 
um mesmo objetivo: trabalhar com o povo por um Brasil sem analfabetos, 
onde todos tivessem direito a uma vida ‘descente’, como dizíamos então. 
Respeitando-os e fazendo-os nos respeitar. Era a linha de frente. 
(ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Havia problemas, conflitos internos e  medos decorrentes de partidos e religiões, que  

estavam presentes como desafio para uma ação comum. De um lado “... O MCP era aplaudido 

por uns (maioria, das classes populares, intelectuais e estudantes)”. Por outro lado, “... mal 

visto por muitos, principalmente pelas classes produtoras, conservadores, de igrejas 

(protestante ou católica), mas que tinham uma visão estreita ou ignorante da religião e/ou do 

mundo”. Esses eram contra o MCP e falavam mal, não compreendiam por que os católicos 

(de esquerda) estavam participando do MCP, trabalhando juntamente com o pessoal do 

partido comunista, de diferentes religiões. “Era tanta coisa absurda que se divulgava contra o 

MCP... Lembro-me que quando Paulo Rosas foi comunicar a Gilberto Freyre que estava se 

desligando da Fundação Joaquim Nabuco (dirigida por Gilberto Freyre), para se engajar no 

MCP, ele disse para Paulo: ‘Pense bem no que está fazendo, ali não é lugar para você’” 

(ARGENTINA ROSAS, 2006). 

A resposta de Paulo Rosas foi: “Gosto de me arriscar naquilo que acredito”. Gilberto 

Freyre estava querendo alertar Paulo Rosas do perigo de se misturar com aqueles 

“subversivos”, comunistas. Entretanto, Paulo Rosas e Argentina Rosas tinham uma visão de 

mundo muito diferente. Como dizia Paulo Rosas: “Era um momento de muita efervescência 

cultural”. Além disso, salienta Argentina Rosas, “podíamos ver as mudanças, a humanização 

dos homens e mulheres. Educação, cultura, politização e recreação integradas num só 

recanto”, complementa Argentina Rosas (2006). 

Em relação às praças de cultura, ambos, Argentina e Paulo Rosas, sempre se 

queixaram que seu objetivo principal havia sido desvirtuado: 

 
As praças de cultura que o meu marido dizia que era a grande frustração da 
vida dele. O primeiro projeto das praças de cultura foi ele quem fez. As 
modificações feitas, posteriormente, distorceram o projeto. Ele se afastou 
quando percebeu que estava se tornando um elemento para os políticos 
tirarem proveito. Só foi possível colocar o projeto na prática com a 
intervenção dos vereadores cujo interesse principal era ganhar voto para as 
eleições que se aproximavam. Por essa e outras razões, Paulo não quis mais 
participar. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Reitera Argentina Rosas, o papel decisivo das atividades do MCP no processo de 

educação da população pernambucana: “Não posso negar que foi muito difícil. A luta de 
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poder era grande. Havia insatisfações. A própria praça de cultura, foi muito difícil ver o 

projeto deformado pela luta política, pelo interesse dos vereadores que queriam uma praça em 

cada reduto deles”. Percebemos que foi necessário aprender a trabalhar as diferenças com os 

diferentes. “Outra coisa importante foi ver que, quando a população percebe a seriedade de 

um trabalho, como ela ajuda e como ela participa!” Havia disponibilidade das pessoas quando 

a equipe do MCP chegava nos bairros mais pobres em busca de um espaço para localizar uma 

escola ou encontrar um lugar para ela funcionar, “sempre encontravam num clube de dominó, 

numa igreja ou até mesmo na sala de algum morador. E quando não tinha carteira, cada um 

trazia sua cadeira ou banco de casa”. Daí, avaliamos que o desejo e a necessidade que as 

pessoas sentiam de aprender a ler e escrever, faziam a diferença (ARGENTINA ROSAS, 

2006). 

 Entre as contradições surgidas no MCP, podemos citar a entrevista de Guilherme 

Robalinho, que recorda quando Miguel Arraes assumiu o governo “muitas das forças vão pra 

dentro do Governo e aí a preocupação da gente, nossa, da saúde. ‘Nós pensávamos que íamos 

ter espaço no Governo Arraes, que a gente ia ganhar a Secretaria de Saúde’. Nós tínhamos um 

grupo que lutava, inclusive, para ter a Secretaria da Saúde” (GUILHERME ROBALINHO, 

2006). O grupo da saúde do qual Guilherme Robalinho, fazia parte, acreditava que ia assumir 

a Secretaria de Saúde, porém Arraes entregou a outro grupo. Isso causou um certo 

desconforto à equipe de Robalinho que perdeu. 

O Movimento de Cultura Popular recebeu auxílio, aprovação e ajuda de pessoas, 

grupos, instituições através de diversas formas, porém houve também casos de repúdio. Entre 

os vários apoios recebidos, merece ser citado o que o MCP recebeu dos “Barnabés”130 por 

meio de Petrônio Carvalho, presidente da Liga dos Servidores Municipais:  

 
Desde o primeiro instante em que tomei contato com essas obras de super-
homens que é o Movimento de Cultura Popular, que abre de imediato um 
crédito de confiança ao Prefeito Miguel Arraes, uma vez que sempre 
considerei a instrução um passo decisivo para a solução dos demais 
problemas brasileiros. 
Para que seja contagiado do mais sadio entusiasmo e do mais puro 
idealismo, basta, apenas, aqueles que tiverem oportunidade de conhecer as 
inúmeras escolas fundadas ultimamente pela Prefeitura do Recife, que 
possuam uma pequena dosagem de patriotismo, por mais insignificante que 
seja (DP, 07/12/60, p. 05). 
 
 

                                                 
130 Barnabés - Apelido dos Funcionários Públicos na época. (D.P 07/12/60 p.05). 
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Petrônio afirmou que o MCP era um movimento pioneiro na área de educação, cuja 

direção estava ao cargo de uma pessoa íntegra na figura da educadora Anita Paes Barreto, que 

“levava no coração aquela semente de amor ao semelhante e à pátria brasileira” (Idem). 

A Liga dos Servidores Municipais, nas suas inúmeras reuniões e Assembléias, assim 

como em todas as outras oportunidades, procurava incentivar os funcionários da Prefeitura do 

Recife a prestigiarem o Movimento de Cultura Popular. O presidente da Liga salientou que: 

“Temos divergido, como representantes do funcionalismo, de algumas das autoridades do 

Prefeito Miguel Arraes, o que é compreensivo dado os compromissos que temos com a classe 

dos ‘Barnabés’ municipais”. Contudo, continuou ele, essa iniciativa do MCP é de suma 

importância para a população pernambucana e “não pouparemos elogios nem regatearemos 

esforços no sentido de contribuir com a nossa ajuda”. Aproveitou o momento e solicitou 

àqueles que possuíssem curso superior e os universitários que oferecessem a sua contribuição 

indispensável, “alistando-se, desde já, nessa verdadeira cruzada contra o analfabetismo que se 

inaugurou no Recife” (D.P 07/12/1960, p. 05). 

Finalizando as suas declarações, ele reiterava: “Apelo, mais uma vez, para o 

funcionalismo municipal, enfim, para todos aqueles que realmente se interessam pelo 

progresso de sua cidade e do seu povo, para que prestigiem o MCP”, desta forma, estarão 

contribuindo para que seja resolvido de uma vez por todas um dos mais angustiantes 

problemas brasileiros: o analfabetismo (Idem). 

Em setembro de 1962, o jornal Última Hora, em nota oficial, denunciou ao público do 

Recife e de Pernambuco o que chamou de calúnias formuladas contra o MCP, através do 

Jornal do Commercio, pela coluna intitulada “A Marcha da Vitória”, porta-voz oficial da 

candidatura de João Cleofas ao Governo do Estado. Além disso, o Última Hora vinha repetir, 

com idêntica energia, o que chamou de infâmias e inverdades propaladas através do “Diário 

de Pernambuco” e de programas de televisão pelo Vereador Wandenkolk Wanderley. Ambos 

os chamamos de caluniadores foram vistos como aqueles que se identificam pela utilização 

dos mesmos métodos: a mentira, como arma política; a irresponsabilidade, como norma de 

conduta. Continua o jornal Última Hora: irmanam-se na mesma incontida aversão à cultura e 

à educação popular, denotando, de modo incontrolável, o mesmo terror e o mesmíssimo 

pânico, em face da crescente consciencialização do povo e democratização da cultura (UH, 

02/09/1962). 

 Nesse sentido, conforme o referido jornal, tornou-se pertinente, em atenção ao público 

do Recife e de Pernambuco, que o MCP colocasse em nota oficial, a prestação dos devidos 

esclarecimentos como: reafirmar que o MCP tinha caráter de órgão técnico, que fora 
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instituído para acelerar a elevação da educação e da cultura e se negando a se envolver em 

problemas eleitorais. Além disso, o MCP enviou um relatório à Câmara Municipal do Recife, 

em julho de 1963, respondendo a todas as indagações formuladas em requerimento pelo 

vereador Wandenkolk Wanderley (Idem). 

Outro apoio inicialmente recebido veio do prefeito em exercício, o Dr. Antônio Moury 

Fernandes, substituto de Miguel Arraes, apenas por dois meses, que, ao ser apresentado ao 

Conselho de Direção do MCP, disse: 

 
O MCP não pertence mais aos seus fundadores nem aqueles que o fazem: é, 
hoje, um patrimônio do povo do Recife... Não acreditem na <<onda>> que 
estão fazendo contra mim, – disse – pois, nesse curto período à frente da 
Prefeitura Municipal, emprestarei todo apoio a esta obra que somente 
benefício está trazendo ao nosso povo. Conheço de perto o despreendimento 
e a abnegação da equipe que impulsiona o Movimento e podem ficar 
tranqüilos, durante a minha gestão, nada lhes faltará (UH, 02/09/1960, p. 
02). 
 
 

Logo após verificamos que havia uma contradição no que apareceu no jornal, de 

acordo com o Parecer do Conselho Municipal do Recife – CMR, n° 1447/62, do dia 03 de 

outubro de 1962, do Cronograma Legal da Trajetória da Fundação Guararapes Antonio 

Moury Fernandes opina em um projeto de lei n° 672, que visava a criação de uma Divisão de 

Ensino, com extinção do Movimento de Cultura Popular. O vereador Liberato Costa Júnior 

(um dos nossos entrevistados, que apoiava o MCP) não aprovou esse Projeto que tinha o 

objetivo de finalizar o Movimento. 

Quanto ao assunto das escolas do MCP, apenas uma deu problema e foi despejada pela 

justiça. O pessoal do MCP, imediatamente após ter conhecimento da medida judicial, esteve 

na escola primária localizada no clube chamado 10 de Janeiro. Foi informado, então, de que o 

despejo das bancas foi feito, de surpresa e de maneira brutal, por três investigadores e um 

oficial de justiça (DP 13/09/60 p.08). 

Ainda de acordo com o jornal Diário de Pernambuco, ao saber desses acontecimentos, 

o prefeito Miguel Arraes deu instruções ao Departamento Jurídico da Prefeitura, no sentido de 

promover a desapropriação do prédio do Alto do Pascoal, acalmando as famílias que ficassem 

tranqüilas, pois, em poucos dias, a escola voltou a funcionar em outro local próximo, a fim de 

que as crianças não ficassem prejudicadas no seu aproveitamento escolar. Para surpresa geral, 

o ato de despejo não provocou qualquer desorganização no MCP, cujo principal opositor à 

época era o vereador Wandenkolk Wanderley: 
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Após comentários elogiosos do vereador Miguel Batista, ao Movimento de 
Cultura Popular, momento em que leu memorial de alguns sindicatos 
paraibanos, de apoio àquele departamento da Prefeitura, o Sr. Wandenkolk 
Wanderley criticou severamente diversos aspectos negativos do MCP. Disse, 
inicialmente, que o Movimento, no que pese se acoberta por trás de uma 
legenda tão feliz, “é, no momento, verdadeiro covil de ladrões e agitadores”. 
Havia imprimido, para a alfabetização dos adultos, uma cartilha sectária, 
repleta de ódio e frases virulentas. Embora tivesse a seu favor uma 
consignação anual de 90 milhões de cruzeiros, aproximadamente, gastava 
com educação pouco mais de 91 mil cruzeiros mensais e dispendia com o 
pagamento de professoras e empregados a insignificante quantia de um 
milhão e 600 mil cruzeiros, em números redondos. (DP, 03/10/1962, p. 04). 
 
 

Para os que queria desmobilizar o MCP taxando-o de subversivo, por existirem 

comunistas à frente do Movimento, uma reportagem como essa, cheia de acusações é para 

deixar um clima de hostilidade, oposição, inimizade e resistência. Todavia, havia também 

uma outra questão que os desacordos em relação à ideologia do grupo liderado por 

Wandenkolk Wanderley. 

 Ao mesmo tempo compreendemos que já existia uma certa divergência dentro do 

próprio Movimento, devido à religião, ao credo praticado, ao partido político, entre outros. 

Nesse contexto, Joacir Castro lembra que Hermilo Borba falou o seguinte: “A peça: A Bomba 

da Paz, estreou no Teatro de Arena na rua Conde da Boa Vista. Quem foi ver foram só os 

comunistas”. Joacir conclui dizendo: “Naquele tempo todo mundo tinha medo do 

Comunismo”. Argentina Rosas complementa esta fala contando: 

 
Havia muitos comunistas que tinham no MCP missão partidária. O PC era 
tido, pela sociedade da época, como o Anti-Cristo. Inimigo da pátria, da 
família, da religião. Pegavam as criancinhas para mandar para Rússia ou 
para comê-las, etc. Nós católicos progressista, humanista, socialistas 
estávamos lado a lado com eles com um mesmo objetivo: trabalhar com o 
povo por um Brasil sem analfabetos, onde todos tivessem direito a uma vida 
‘descente’, como dizíamos então. Respeitando-os e fazendo-os nos respeitar. 
Era a linha de frente. (ARGENTINA ROSAS). 
 
 

 Entendemos que a impressão que fica é a de que se criava um clima de indisposição, 

ou de incômodo em relação ao MCP, arriscando o medo pouco esclarecido acerca do 

comunismo, não só entre os grupos que faziam parte do Movimento, como também entre as 

famílias, evitando falar sobre o assunto. 

  Torna-se pertinente relembrar que, às vésperas das eleições de Miguel Arraes para 

Governador, o MCP vinha sofrendo ataques de toda ordem e que, segundo Germano Coelho 

(2003), essas agressões e ofensivas que eles vinham suportando, tinham um só objetivo: 
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amesquinhar, com propósitos escusos, obra administrativa séria, patriótica e apolítica, que, 

segundo o testemunho de Anísio Teixeira, um dos maiores educadores brasileiros, ‘honra as 

tradições culturais do Recife’. Germano considera o MCP apolítico, porém a maioria dos 

entrevistados avalia que foi um movimento político apartidário, pois agregava vários partidos 

ideológicos. 

 Segundo Argentina Rosas, que acompanhava de perto as atividades, lembra: “No MCP 

não havia distinção de credo, cor, ideologia, etc, e, por isso, as dificuldades eram bem 

maiores”, completa a entrevistada (2006). O Recife era palco de muitos acontecimentos e a de 

acordo com Abelardo da Hora: “A política cultural do Movimento estava sendo abraçada por 

todos”.  Querendo dizer com isso que independia de religião ou partido político, tanto é que: 

“(...) o grupo católico de esquerda estava a seu serviço pra fazer o trabalho de alfabetização. 

(...) O MCP serviu-se para fazer escolas logo no primeiro momento das associações de bairro 

que nós dirigíamos, nós do partido comunista. Em todos os bairros do Recife”. (ABELARDO 

DA HORA, 2006). Na visão dos comunistas seria precisamente nos arrabaldes, que iria se 

discutir as necessidades e lutas pelas reivindicações das coisas do bairro através da Prefeitura. 

Dessa forma, sabemos que havia no MCP pessoas de ideologias diferentes e 

constatamos que as escolas foram implantadas em quase todas as associações de bairro do 

Recife com a ajuda dos comunistas. Liberato Júnior (2006) considera que o movimento tinha 

essa dimensão sentimental, a intenção de erradicar o analfabetismo e conscientizar mais a 

população carente do poder que o povo tinha de forma unida, que podia sugerir mudanças de 

interesses da comunidade onde vivia. Antes do golpe militar de 1964, houve um movimento 

para acabar com o MCP, como relembra Liberato Costa Junior: 

 
Eu ajudava também, abrindo escolas do movimento. Ajudei muito na 
legislação. Quando quiseram fechar, em 1963, houve um movimento para 
fechar e acabar. Então, nós, na Câmara, lutamos. A Câmara não era aqui. Era 
na Avenida Alfredo Fernandes. No Bairro do Recife. Então, eu trabalhei 
muito. Fui um dos líderes do movimento para não permitir a extinção. Anita 
Paes Barreto teve lá com o pessoal todo, encheu as galerias. Lutamos e 
conseguimos derrubar um projeto que tinha, extinguido. (LIBERATO 
COSTA JÚNIOR, 2006). 
 
 

Conferimos conforme reportagem do jornal Última Hora, onde o MCP recebeu apoio 

da Associação de Imprensa de Pernambuco, enviando uma carta dirigida ao professor 

Germano Coelho, na qual dizia: (...) “a inserção em ata do seu apoio à continuidade do 

Movimento de Cultura Popular, em face dos inestimáveis serviços prestados à cultura do povo 

do Recife...” (UH, 17/10/1962, p. 05). Mesmo antes do golpe militar o MCP, já estava sendo 
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ameaçado pela oposição. O Movimento trazia uma coisa nova para o país, ou seja, um espaço 

em que forças com interesses nem sempre convergentes conseguiram trabalhar juntas, lidar 

com os conflitos e marcar época. 

Como vimos, alguns políticos, principalmente apoiados pelos vereadores: Wandenkolk 

Wanderley e Antônio Moury Fernandes, juntando-se a eles os grupos de direita que tentaram 

acabar com o MCP antes do golpe militar. Compreendemos também que havia discordância 

dentro do MCP, mas mesmo assim todos continuavam a dar a sua colaboração. Entretanto, 

para Juracy Andrade, apenas Paulo Rosas e Paulo Freire eram realmente educadores: 

 
De todas as figuras principais do MCP, acredito que somente Paulo Freire e 
Paulo Rosas tinham formação e prática em educação. Mas as opiniões deles 
não eram muito acatadas, prevalecendo as de pessoas menos preparadas na 
área. Paulo Freire desligou-se da equipe em 1963, quando foi convidado pelo 
reitor da Universidade do Recife para desenvolver suas idéias sobre 
educação de adultos e pedagogia em geral dentro de um sistema mais amplo, 
que incluía também alfabetização. Paulo Rosas, outro grande e reconhecido 
educador, continuou dando sua contribuição ao movimento até seu desmonte 
pelo golpe de 1964. (JURACY ANDRADE, 2006). 
 
 

 Mesmo assim, ambos continuaram a apoiar indiretamente o MCP. Adozinda Costa 

rememora que: “A principal virtude do MCP era a abertura (...) Porque depois a gente vê no 

SEC o Serviço de Extensão Cultural onde Paulo Freire ficou depois. Hoje é que eu vejo que 

havia tensões internas, e há, em todo canto há, em toda dupla há. As tensões nas relações...”. 

Verificamos que as tensões e relações de poder estavam presentes dentro do Movimento, 

porém ela acredita que sem duvida nenhuma. (...) “o que eu acho assim mais bonito na minha 

memória, altamente positivo é essa abertura. É tanto o povo vir como a cultura ir. Quer dizer, 

a multiculturalidade. Quer dizer, é tanto que o teatro ia. Eu acho que havia essa 

movimentação do povo vir e de se ir ao povo”. Ela afirma: “O MCP era realmente popular. Eu 

acho que houve isso, Paulo Freire viu isso, teoriza na pedagogia dele. Tanto lá, como em 

qualquer lugar e espaço que ele foi, era uma troca de saberes”. Alcançamos aqui a 

proximidade da Circularidade Cultural de Guinzburg, com a Cultura Popular vivenciada por 

Paulo Freire, onde é possível viabilizar essas trocas culturais, através do diálogo entre setores 

de classes diferentes, díspares, desiguais, porém aliadas, congregando valores (ADOZINDA 

COSTA, 2006). 

 Ainda Adozinda, recorda: 

 
Arraes tomou posse em 63. É. Exato. Os comunistas tinham uma militância 
bastante organizada. Eu acho muito mais. Eu acho que era um corpo mais 
organizado. Eu acho os intelectuais mais discursivos e o pessoal, agora até 
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certo tempo eu achava, me aparecia muito amigável. A gente não vê muito 
as tensões. Não nota as tensões nem eu estava prevenida pra ver, eu era 
muito imatura politicamente no sentido de escolha de lado não, sem duvida 
nenhuma sempre fui de esquerda. E meu marido em certa altura no poder, 
quer dizer quando ele dirigia o MCP. Ele apartou toda a campanha de 
alfabetização, ele foi coordenador, e ele entrou para o partido comunista. Ele 
não era ate certo tempo, ele não era. Ai Anita, eu acho que quando ele estava 
na promoção com Anita ele já fazia parte do partido comunista. Eu acho que 
esse fato de meu marido entrar para o partido comunista me fez ser mais 
visual para mim o conflito. Conflitos católicos e comunistas. Justamente por 
causa dele (ADOZINDA COSTA, 2006). 
 
 

Na sua visão, os comunistas eram mais organizados, é possível que por esse motivo 

tenham recebido apoio. Inclusive a Câmara dos Vereadores, de acordo com Liberato Costa 

Júnior (2006), alguns vereadores defenderam o MCP: “Sérgio Xavier, Manuel Cláudio, 

Rubem Gamboa, Aristófanes de Andrade...”, eles votaram a favor da continuação do 

Movimento, enquanto outros discordaram, como por exemplo: Wandenkolk Wanderley e 

Antonio Moury Fernandes, sendo que este último, inicialmente tinham sido a favor do 

Movimento e depois foi contra, conforme documento da Prefeitura do Recife. 

 

4.3 MCP: da repercussão nacional ao golpe militar de 1964 

 

Foi preciso o golpe militar para que a classe dominante tirasse de cena os 
que ameaçavam as “regras preestabelecidas” e organizasse ela mesma as 
condições em que a inclusão dos analfabetos pudesse ser feita não apenas 
sem risco, mas, sobretudo com vantagens. A manipulação das massas 
analfabetas não precisava mais do insuportável e oneroso cabresto. O 
controle dos meios de comunicação de massa – rádio e televisão – em 
vertiginosa expansão, garantiria a inclusão dos analfabetos com direito a 
voto, dentro da ordem estabelecida. (ALMERI BEZERRA, 2006, p. 119). 
 
 

 Observamos nas falas dos entrevistados e segundo os autores lidos que o Movimento 

de Cultura Popular partiu do Recife e se expandiu por todo o Brasil, num curto prazo de 

tempo e tinha como objetivo principal desenvolver um Projeto de Educação Popular, apoiado 

na Cultura local. 

 Aponta João Francisco de Souza que o Governo de Miguel Arraes (1960-1964) se 

caracterizou pelo compromisso com o avanço da organização popular. Sua crença maior era 

que a mudança necessária da estrutura social só se viabilizaria mediante a “organização 

política dos trabalhadores”. Essa era a sua meta principal, nisto ele se firmou, por isso, foi 

perseguido e interrompido seu governo. “Nessa luta pelo avanço da organização 

mobilização/popular, salienta-se a importância conferida à educação que era entendida numa 
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dupla dimensão: elemento do processo de mobilização/organização popular e escolarização da 

classe trabalhadora”. Conseqüentemente, o diferencial da administração de Miguel Arraes na 

educação é que “todas as atividades deste governo se pedagogizaram porque são políticas e se 

politizam na medida em que são pedagógicas” (JOÃO FRANCISCO, 2003-DVD). 

Juracy Andrade (2006) relata no seu depoimento bastante esperança no MCP, devido à 

posse do novo presidente que assume: “pouco antes do golpe, houve uma eleição, de acordo 

com os estatutos do MCP, tendo sido escolhido para novo presidente o médico Miguel 

Newton Arraes de Alencar131. Havia muita esperança em que isso fosse o início de uma nova 

era, de maior e melhor organização e condução do movimento”. Porém, não deu tempo. “... o 

golpe militar foi a ruína de tudo o que havia de novo e positivo em gestação no país, sob os 

aspectos político, cultural, educacional (...) Miguel Newton Arraes tinha condições de 

imprimir melhor organização e mais descentralização de responsabilidades ao movimento”. 

Nesse seu depoimento fica evidente o apoio dado ao novo presidente. 

Germano Coelho, na sua entrevista (2003), mostrou-se ainda muito indignado com a 

ocorrência do Golpe Militar:  
 
Vi indignado, como fundador e primeiro presidente do MCP, em sede do 
Sítio da Trindade – dois tanques de guerra, agressivamente estacionados 
sobre o gramado. Que era então o MCP para se constituir, assim, em alvo da 
repressão? Que perigo trazia para a sociedade a cultura popular? Os 
documentos do tempo, mais do que os depoimentos posteriores, revelam a 
força e o espírito verdadeiro da instituição. Um deles, o Hino do Movimento 
de Cultura Popular... (GERMANO COELHO, 1986, p. 09). 
 
 

Entretanto, o golpe militar de 1964 interrompeu esse ambicioso projeto e Paulo Freire 

foi exilado, assim como a maioria dos envolvidos nos Movimentos Sociais. Conforme 

Abelardo da Hora (2006), na parte cultural o “Movimento de Cultura Popular começou a 

tomar conta do Brasil todo com um trabalho maravilhoso. (...) Do ponto de vista de cultura 

brasileira. De defesa das raízes brasileiras de cultura (...) O MCP foi, realmente, o maior 

movimento cultural do Brasil da época”. Completa Geraldo Menucci (2006), que havia mais 

cultura e menos domínio. “O povo tinha teatro a toda hora, tinha tudo na aula de teoria. E isso 

perturbou por que em nenhum movimento do Brasil, mesmo em São Paulo, com aquela infra-

estrutura tinha a quantidade de gente que vinha aqui todo ano de fora, pra saber o que tava 

acontecendo através do MCP”. Depoimento dado por Menucci que é carioca e veio fazer uma 

apresentação musical aqui no Recife na década de 50, gostou da cidade e ficou até hoje. 

                                                 
131 Como já foi dito anteriormente, primo de Miguel Arraes. 
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Complementa José Cláudio da Silva (2006), “o MCP teve essa expressão toda, porque 

depois ele foi sendo desenvolvido no Brasil inteiro”. Porém Juracy Andrade (2006), lembra: 

“a breve experiência de um movimento como o MCP foi certamente muito importante para o 

país, sobretudo para Pernambuco onde ele se deu”. Nessa sentido, Maria das Graças (2006), 

comenta: “foi um dos primeiros estados que se levantou pro analfabetismo... o Nordeste é 

campeão. (...) Um dos maiores Movimentos Populares do Brasil, era uma coisa que se 

chamava atenção”. Enquanto que Maria de Jesus Costa (2006), acredita que era “... o MCP. 

Acho que era o mais forte na época”. Mário Câncio (2006) salienta: “O Movimento de 

Cultura Popular, ele tinha essa preocupação de alfabetizar, porque a gente sabe que sem isso é 

impossível se conseguir uma conscientização, onde não tinha escola o MCP ia...”. Daí, a 

importância do MCP na expansão da educação. 

No inicio de sua entrevista, Joacir Castro afirma que falar sobre o MCP lhe traz fortes 

lembranças quando diz: “vai mexer com os meus sentimentos. Eu falo, não tem problema, 

não...”. Então detalha que: “no golpe eu estava no Teatro Santa Izabel (...) veja, as forças 

tomaram conta ali da ponte Santa Izabel, não é? A Sinfônica estava ensaiando no Teatro. 

Fittipaldi era o maestro. Outros foram embora e eu fiquei lá”. Ele ficou esperando o Sr. 

Aníbal que era iluminador e morava dentro do teatro com a mulher, a sogra e os três filhos e 

esperou que eles voltassem. “Fiquei até 2 horas. Cícero funcionário lá do teatro. Aí, eu chamei 

Cícero”. Já estava acontecendo o golpe, “eu morava na rua da Aurora. Perguntei ao 

funcionário que respondeu: ‘já vi a revolução de 30, 35, não tem perigo não’. A frente do 

teatro está toda cercada. Arraes foi preso, agora...” (JOACIR DE CASTRO, 2006). Quando os 

entrevistados falam sobre o momento do golpe aparece ainda uma certa angústia e tensão. 

Em entrevista, Germano Coelho (2003), relembra o momento que recebeu a 

confirmação da prisão de Miguel Arraes pelo general Justino Alves Basto, comandante do 

quarto exercito. 

De acordo com o historiador Geraldo Barroso: “64 foi o grito de medo, dos que 

temiam um avanço do Brasil para um pais alfabetizado, perseguiram todo o pessoal do MCP. 

Fecharam todas as escolas do MCP. Tocaram fogo em todas as cartilhas e materiais do MCP”. 

(GERALDO BARROSO, DVD). 

Esse é um dos momentos mais angustiantes desse período, pois todos que 

participassem de ações políticas e sociais eram convocadas a depor, não só Miguel Arraes 

como Pelópidas Silveira, mas todos os que eram envolvidos em Movimentos Sociais como 

também no Serviço de Extensão Cultural, Secretaria de Educação, etc, foram perseguidos, 

presos ou exilados. 
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Rememora Juraci Andrade: 
 
Como centenas de outros movimentos da época, que buscavam construir um 
Brasil diferente do modelo neocolonialista vigente, o MCP foi fulminado 
pelos coronéis golpistas e seus assesores. Sua sede e os centros de cultura 
invadidos; documentos e aparelhamento saqueados, destruídos ou destinados 
a outras finalidades. Os que o faziam, sobretudo jovens e adolescentes, 
foram dispersados. Acredito que parte da cúpula obteve indulgência dos 
militares. (JURACY ANDRADE, 2006). 
 
 

Existiam pessoas do MCP que tinham parentes militares influentes que orientaram, 

como eles deveriam agir para não serem presos. Os militares derrubaram o presidente João 

Goulart e instalam um dos mais cruéis períodos da historia do Brasil. Os trabalhadores e 

estudantes são duramente reprimidos, as instituições são violentadas. Rasgada a Constituição, 

o povo se retrai. Em Pernambuco, um dos Estados aonde a repressão viria ser das mais 

violentas, o governador Miguel Arraes, foi exilado na Argélia, e o Prefeito Pelópidas Silveira, 

ficou em Recife e se anulou na política, ambos sendo depostos e presos em abril de 1964. 

Após o golpe, Paulo Freire foi preso, compulsoriamente aposentado; refugiou-se numa 

embaixada e, no exílio no Chile, Suíça e Estados Unidos. Pôde aperfeiçoar seu sistema 

educacional e levá-lo à prática que lhe foi negada no Brasil; além de escrever a respeito vários 

livros mundialmente conhecidos (JURACY ANDRADE, 2006). Assim como Paulo Freire, 

quase todos foram perseguidos.  

No campo da Educação no período do regime militar houve duas reformas: a do 

ensino superior (1968) e a do ensino básico (1971), que passariam a ser chamadas de 1º e de 

2º graus, consagrando a tendência tecnicista e burocrática na educação, principalmente, da 

educação pública. Introduzindo a Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória em 

todos os graus e níveis de ensino, inclusive na pós-graduação. 

Enquanto a UNE foi substituída pelo Diretório Nacional dos Estudantes e acusada de 

atividades subversivas. Em 1969, o Decreto-lei nº 477 atingia o direito de organização de 

professores, alunos e funcionários, considerados movimentos subversivos. 

Plácido que trabalhava no Serviço geral do SEC, lembra indignado o fato que ocorreu 

com o golpe militar: 

 
E o que acontecia se realmente a gente continuasse trabalhando com o 
método Paulo Freire, com as idéias de Paulo Freire de transformação, o 
mundo não ia ser o céu não, o mundo tem gente boa, tem gente ruim, tem 
gente de todas as espécies, mas que esse Brasil ia melhorar muito ia, e os 
pobres iam ter vez, os pobres não iam tomar o lugar dos ricos não, mas iam 
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ter vez, tinha que ser distribuído. (...) E quando faz um movimento desse, 
então é preso, é espancado. (PLÁCIDO BARROS, 2006). 
 
 

 Esse rememorar de Plácido Barros Neves (2006) em relação ao golpe de 1964, traz um 

certo inconformismo: “eu não sei porque, aconteceu isso com o professor Paulo Freire e com 

muita gente né...”. Relembra o que se discutia nos reuniões, “... dentro da sala de reunião, no 

departamento não se falava nesse negócio, então nunca vi nem professor Paulo Freire, nem 

professor Paulo Rosas falar num partido...” num tinha isso aí é coisa muito pouca pra, pra 

definir essa situação, eu não sei, não sei. “Olhe, eles falavam do Sistema Paulo Freire pra 

aprender a ler e não é pro cara votar...”. Ele recorda que Severino Vieira (Bio), foi o primeiro 

procurador de Paulo Freire, “o segundo foi eu, quando ele tava no exílio pra mandar o 

dinheiro pra lá tinha que escrever, e eu só sei mesmo o português me arrastando, aí passei a 

procuração pra doutor José de Melo (...) o cunhado dele, o irmão de Dona Elza (...), a gente 

foi no Cartório Costa Lima a minha procuração eu passei pra José de Melo...”. 

 Nesse período Silke Weber estava estudando na França junto com mais dois 

estudantes nordestinos e deram total apoio aos exilados, como por exemplo: Almeri Bezerra 

(que era padre e substituiu Paulo Freire no SEC quando este foi para Brasília), José Serra (era 

presidente da UNE), Bernardo Dimenstain e outros. Silke Weber (2006) acrescente: “era o 

lugar de chegada. Nós éramos uma luz. Um apartamento que ganhava a forma de hospital 

tantos eram os colchões no chão. Era um lugar que tinha um quarto e uma sala... de repente, 

com muitas pessoas, às vezes até 15. Não sei até hoje como é que coube todo mundo lá 

dentro”. O entrevistado Almeri Bezerra recorda: 

 
Depois do golpe, eu fui abordado, na rua, por uma professora que tinha 
visitado o SEC antes, e a quem eu tinha explicado que a particularidade do 
método Paulo Freire era a de não ter cartilha, a de fazer um levantamento 
vocabular, como se dizia na época e ela ficou muito interessada e tal, muito 
bem. Veio o golpe e ela me aborda, na rua, com um telegrama do Ministério, 
requisitando todas as cartilhas de Paulo Freire. (ALMERI BEZERRA, 
2006). 
 
 

De acordo com a fala de Almeri, podemos perceber a ligação que se fazia entre o MCP 

e o SEC a ponto de haver um bruto engano do próprio Ministério da Educação. No campo da 

educação de acordo com Ângela Coelho Vieira (2006), com o Golpe de 64 “o MCP foi 

extinto, as Praças de Cultura foram extintas, o único setor que ficou do MCP foram ás escolas 

chamadas Fundação Guararapes, e o MCP foi praticamente cortado do mapa”. Com o golpe 

militar de 1964, os programas de alfabetização e educação popular que se haviam 
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multiplicado no período de 1961 e 1964 foram vistos como uma grave ameaça à ordem e seus 

promotores duramente reprimidos. O governo só permitiu a realização de programas de 

alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores, até que, em 1967, - ele mesmo 

assumiu o controle dessa atividade lançando o MOBRAL – Movimento Brasileiro de 

Alfabetização. 

Em 1968, foi criado o Mobral com a finalidade de coordenar as atividades de 

alfabetização em curso, restritas à cruzada ABC e as experiências de alfabetização funcional 

da Unesco. Segundo Paiva (1981) a avaliação mais séria sobre o Mobral foi o baixo índice de 

alfabetizados, pois em 10 anos de atuação conseguiu reduzir apenas 9% das taxas de 

analfabetismo. 

O golpe de março de 1964 conseguiu desmobilizar os movimentos de educação e 

cultura popular do início dos anos 1960. Alguns tentaram resistir, mas não conseguiram por 

muito tempo. Após 1964 ganhou força a Cruzada ABC (Ação Básica Cristã) um movimento 

conservador, sua expansão maior foi na Paraíba contrapondo ao sistema Paulo Freire 

realizado no Estado pelo Ceplar (Campanha de Educação Popular). Estendeu-se também em 

outras regiões, como Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe. A Cruzada ABC reeditou as 

cartilhas de alfabetização e os livros de pós-alfabetização utilizados pela Cruzada nos anos 

1950, colocando, assim novamente, a educação de jovens e adultos em prol da ideologia do 

anticomunismo, houve um verdadeiro retrocesso. 

Assim como todas as atividades ligadas ao MCP foram interrompidas, assinalamos 

também o Plano Nacional de Alfabetização sob a orientação de Paulo Freire que durou pouco 

tempo, porém, teve uma forte repercussão no país, com um grande engajamento de 

estudantes, sindicatos e diversos grupos estimulados pela efervescência política da época, 

sendo interrompido logo após o golpe militar. 

Outro documento da mesma época, Álbum Menino do Recife, de Abelardo da Hora, 

que foi excluído depois do golpe de 1964, por ser uma denuncia em nível nacional. Essa 

coleção de pinturas retratava as marcas da pobreza, da fome, da miséria e do abandono que 

vivia o povo pernambucano (ABELARDO DA HORA, 2006). 

Além da coleção Meninos do Recife de Abelardo da Hora, as Cartilhas de 

alfabetização do MCP foram incendiadas pelos militares: “... essas cartilhas, mais da metade 

delas foi incendiada...”. Abelardo da Hora justifica porque não morreu naquela época: “... eu 

era cunhado de Augusto Lucena132, no Golpe Militar, não me mataram por isso. Porque os 

                                                 
132 Havia sido Prefeito de Recife. 
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outros companheiros todinhos, da direção estadual do partido, eles mataram todos eles. 

Mataram um por um. Eu sou o único sobrevivente da direção estadual do partido”. Recorda 

outro fato contado por ele com um misto de tragédia e de humor: “Tudo isso acabou com o 

Golpe Militar (...) Bem, eu fui preso, durante quase um ano. (...) tava preso eu e Gregório 

Bezerra, (...) eles amarraram Gregório Bezerra133 de corrente, e puxaram no carro de combate 

no meio da rua...”. Comenta com aquele seu jeito engraçado de ser: “se fosse comigo, era osso 

pra todo lado. Botava... eu morria, não agüentava”, isto aconteceu em pleno dia na praça de 

Casa Forte, Abelardo era franzino, portanto acha que não suportaria. Adozinda confirma o 

que Abelardo havia relatado em relação a Gregório Bezerra. Ela lembra que ele quase morreu. 

Argentina Rosas refez o campo de sua memória a partir dos acontecimentos e fatos 

que se transformaram em elementos que nos ajudaram a compreender o momento histórico, 

político e o fim do MCP. 

 
Todo este trabalho de pesquisa foi destruído, todos os papéis foram 
queimados no Sítio da Trindade quando o 4º exército entrou no Sítio da 
Trindade a procura de armas e materiais subversivos. Germano já não era 
mais o Presidente. Era Miguel Newton134. Não encontraram nem armas nem 
nada. (...) A frustração deles foi grande porque não encontraram nada só 
encontraram os resultados dos trabalhos. Mesmo porque era o que a gente 
estava fazendo. (...) Há duas versões sobre a queima do material do MCP, no 
Sítio da Trindade. Uma diz que foi o 4º exército que queimou tudo. E outra 
diz que foi Carlos Maciel135 quem mandou queimar quando chegou lá e viu 
que tinha coisas que podia implicar os amigos, as pessoas (...) foram tão 
violentos e inesperados que recalcamos tudo. (ARGENTINA ROSAS, 
2006). 
 
 

Ela recorda que “as pessoas tinham medo de conversar sobre a “Revolução” de 1964, 

pois esse assunto era proibido até entre os familiares”. Essa afirmação de Argentina Rosas 

(2006) serve para os dias de hoje, pois quando procuramos contatar com os entrevistados, 

alguns deles se negaram de imediato em falar sobre o assunto,  negando ter participado do 

MCP. 

É nesse palco que Adozinda Costa cita que Aloísio (seu marido) salvou alguns papéis 

que ajudaram e continuam ajudando às pessoas a se aposentarem, ou seja, ele escondeu, 

                                                 
133 Gregório Bezerra, político, líder comunista e ex-sargento do Exército brasileiro, nasceu no dia 13 de março de 
1900, no sítio Mocós, município de Panelas de Miranda, estado de Pernambuco. Filho de camponês paupérrimo 
e analfabeto, passou muita fome desde o ventre materno, porque sua mãe também passava fome. Em 1964, 
quando o governador Miguel Arraes é deposto e preso, sai em busca de armas para os camponeses na tentativa 
de enfrentar o Golpe Militar, mas é preso na Usina Pedrosa, no município de Ribeirão-PE. Morreu na cidade de 
São Paulo, no dia 23 de outubro de 1983. Disponível em: http://www.fundaj.gov.br/notitia. 
134 Miguel Newton foi o sucessor de Germano Coelho. 
135 Carlos Maciel foi o primeiro interventor depois do golpe de 1964. Já falecido. 
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enterrados em sacos plásticos, na casa da sua sogra, esses documentos, que só foram 

desenterrados depois (1980) da abertura política: 

 
Então, essa articulação, meu marido tava me lembrando, ele disse olhe para 
saber dos papeis qual o primeiro nome que saia dessa junção MCP, 
Secretaria de Educação e SEC, nos papéis oficiais, ou no panfleto, ou no 
caderno, ou seja, onde for. Qual o nome, ele era pratico, ele era veloz, ele 
disse meu Deus como é difícil. Porque, mas também é poder. Você ver quem 
vai, o primeiro nome era de quem? MCP? Era da Secretaria, era do SEC? 
Bem, então pra mim o momento culminante foi o seguinte: ai eu acho que 
foi mais palmo a palmo o conflito político. de ocupação, essas coisas. Então, 
os comunistas que tinham uma mobilização muito grande, e que tinha 
também muitos jovens estudantes. E que muitos foram alfabetizadores 
espontâneos. Quase todos foram espontâneos. Ocupavam rápido, ai eu acho 
que é quando os católicos tinham mais receios [...] (ADOZINDA COSTA, 
2006). 
 
 

Adozinda acredita que os comunistas eram mais rápidos e mais organizados, ela via 

isso claramente na sua casa, pois seu marido era filiado ao partido. Mas na ocasião do golpe, 

não sabia qual das instituições seriam convocadas primeiramente, pois todas as citadas: MCP, 

SEC e Secretaria de Educação, tinha comunistas participando. 

Ficou comprovado, pela entrevista de Astrogilda Paes de Andrade (2006), que mesmo 

depois do golpe, algumas “professoras que trabalhavam apenas a metodologia freireana 

continuaram depois do golpe”. Ela mesma confirma: “eu nunca deixei de falar, em plena 

efervescência, porque eu achava aquilo... o que era que tinha esse método? O que era que 

tinha esse sistema? Aí eu ia embora. Quando me chamava pra falar sobre Paulo Freire, aí eu ia 

mesmo depois do golpe, certo?”. Entendemos que, depois do golpe, a metodologia ficou 

sendo usada desligada da política ideológica. Porém, não concordamos com esta forma, pois 

ai é apenas o método de palavração que já existia anteriormente. 

Bernardo Dimenstain (2006), comenta: “acho que houve uma regressão cultural depois 

do golpe”. Salienta que nesse período aconteceram “os grandes festivais de música do Rio de 

Janeiro, São Paulo. Edu Lobo de um lado. Chico Buarque do outro, Caetano Veloso, Geraldo 

Vandré e Elba Ramalho, ambos da Paraíba, sendo que esta trabalhou no Movimento de 

Cultura Popular”. Podemos destacar a música de Geraldo Vandré que logo depois do golpe foi 

proibida: “Pra não dizer que não falei de flores”. 

 A entrevistada Dulce Campos que era responsável pelo Departamento Financeiro do 

SEC, descreve o susto que tomou com o golpe militar: 
 
Eu tinha cumprido a minha tarefa e não sabia que o tempo previsto coincidia 
com o tempo do Golpe. E como se tratava de verba, eu tive o cuidado 
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mesmo sem saber do Golpe, de guardar na minha privacidade uma cópia 
dessa prestação de contas, porque era uma forma de mostrar, era muito 
grande a verba, e eu tinha muito zelo pela aplicação do dinheiro público. E 
eu fui surpreendida, no fatídico primeiro de abril, que aquilo foi um primeiro 
de abril em todos os sentidos, com a invasão do meu gabinete, por pessoas 
ligadas ao Quarto Exército, e eu estava amparada, moralmente, nas contas 
que eu tinha em meu poder. Não sofri nada por conta das contas, mas sofri, 
porque era uma exigência do Governo Federal que aquela verba fosse 
utilizada no Programa de Alfabetização de Adultos, segundo o método Paulo 
Freire. Então, eu tomei a iniciativa de dividir o Estado de Pernambuco, e 
mandei pra Sudene, foi aprovado, em 14 regiões pedagógicas. Sugeri a 
criação de centros de supervisão e orientação pedagógicas desses 14 lugares, 
e recrutei de cada um desses centros, um certo número de professoras 
primárias da região, para fazerem um curso de um mês, intensivo, no 
Instituto de Educação, para se habilitarem a utilizar o método Paulo Freire, 
que eu chamava o Sistema Paulo Freire. (DULCE CAMPOS, 2006). 
 
 

Ainda Dulce Campos (2006), relembra que “... quando eu já me achava isenta de 

qualquer investigação militar, eu fui levada da minha casa, assim como uma prisioneira 

barata, para o quartel general”. Eles não estavam interessados na questão financeira, mais sim 

“em captar de mim acusações pessoais, como, numa linha de comunistas, Paulo Freire, Dom 

Hélder Câmara e Almeri Bezerra. Então, essas foram às pessoas que eles focalizaram, e 

exigiam de mim todo o tempo, informações comprometedoras para subsidiá-los nas 

perseguições”. Enquanto ela foi submetida a um interrogatório de três horas, e depois 

liberada, seus subordinados dormiram num quartel em Olinda. “E aí, terminou a nossa jornada 

do Plano Trienal de Educação, sob a bandeira, assim, admirável, do ponto de vista ideológico 

de Miguel Arraes e de Anita Paes Barreto”, completa a entrevistada. 

 De acordo com Guita Charifker, sua prisão foi devido a ser aluna de Abelardo da Hora 

nas Artes Plásticas: 

 
[...] Álvaro da Costa Lima136 que não vi nunca mais e que nem sei se existe 
ainda, o interesse dele era mais em Abelardo da Hora do que em mim, aí eu 
disse a ele que Abelardo era meu Mestre de Arte, a senhora não sabia que 
ele era comunista? Eu digo, de jeito nenhum, a gente falava de escultura, de 
desenho, de pintura e... agora, se o senhor quiser saber de mim, o senhor 
pergunte, eu quero é que a senhora se afaste desse Movimento, se faste de 
todas essas coisas senão a senhora vai ter muito prejuízo. (...) É que eu 
pessoalmente não tive muita importância no Movimento de Cultura popular, 
primeiro que foi pouco tempo que eu permaneci, segundo que a grande 
importância era Abelardo e quando a polícia bateu na minha casa não veio 
atrás de mim, veio atrás de Abelardo. Quer dizer, eu não tinha grande mérito, 
agora meu mérito era ser amiga dele e provavelmente alguém da própria rua, 
nós morávamos na mesma rua né, deve ter denunciado, então eles achavam 
que ia ser fácil através de mim descobrir onde tava Abelardo. (...) Passei 

                                                 
136 Era o Secretário de Segurança Pública de Pernambuco”. 
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quatro dias numa delegacia de plantão lá na Encruzilhada (...) E o que era 
estranho é que tinha duas celas, numa das celas fiquei eu em pé, porque eu 
tinha lido Memórias do Cárcere, pensei que ia ter uma caminha pra deitar, 
fiquei em pé durante dois dias (...) Não bebia nem água, nem nada, tinha até 
medo de sair pra fazer as necessidades fisiológicas né. Quer dizer que na 
realidade eles deviam saber que eu não tinha muita importância no 
Movimento do Povo, mas num lado eu tava consciente e enfrentei tudo... 
consciente que era meu papel de enfrentar tudo aquilo porque valia a pena. 
Tô viva até hoje né [...] (GUITA CHARIFKER, 2006). 
 
 

Guita comenta que acha estranho que o local da delegacia, hoje, coincidentemente, é 

um ateliê de moldura e, toda vez, quando passa em frente, recorda do que aconteceu ali. O 

depoimento de Guilherme Robalinho resgata o fim do MCP, partindo da sua vida como 

estudante de medicina da Universidade do Recife: 

 
Eu me formei em 8 de dezembro de 63 em medicina. O orador de turma foi 
Gil Nunes Maciel que fez um discurso que fala muito em liberdade, no 
processo da democracia e do mundo novo que nós estávamos a construir.Eu 
tinha participado, ativamente, também, já, da campanha de Dr. Pelópidas 
para Prefeito e, imediatamente depois de formado, fui nomeado médico da 
Prefeitura do Recife e lotado para trabalhar no Gabinete do Secretário, que 
era Luiz Fernando, como Assessor dele. Absolutamente recém-formado, eu 
vivia um dilema. O dilema de minha vida seria: política ou medicina. Eu 
amava as duas coisas. Então foram, apenas, 3 meses de democracia: janeiro, 
fevereiro e março. Depois, vem o golpe. Aqueles meses, foram 3 meses de 
absoluta ebulição. O golpe de estado pra um grupo que a gente estava 
próximo não foi surpresa. Eu me lembro, justamente, de reuniões com 
Egídio Ferreira Lima que foi um cara que me influenciou muito na vida, com 
Hélio Mariano na casa de Egídio, com Antônio Baltar e se prevendo, 
inclusive, que o golpe estava em baixo e que Arraes estava espremido entre a 
posição também de Jango, que não gostaria de Arraes como uma força mais 
conseqüente, e do outro lado das outras forças. Só que jamais nós 
poderíamos acreditar que a coisa fosse nessa dimensão. Até porque a gente 
vem de uma geração que lutou pelo “Petróleo é nosso”, que lutou pela 
liberdade, que considerava o exército do povo, o exército nacionalista, 
acreditávamos na burguesia brasileira, tínhamos lutado pela candidatura de 
Zé Hermírio de Moraes ao Senado, como industrial progressista, 
acreditávamos que o exército industrial e progressista, as forças 
democráticas fariam do Brasil um país democratizado. Nós sairíamos e 
iríamos avançar. Nós fomos uma experiência dolorosa [...] (GUILHARME 
ROBALINHO, 2003). 
 
 

Esse rememorar de Guilherme Robalinho, funda, no plano da memória pessoal, 

política e social um acontecimento projetado na memória histórica nacional. Ele não 

acreditava que o golpe pudesse acontecer, na dimensão que tomou, pois achava que o poder 

da organização popular animada pelos intelectuais e estudantes era bem mais forte, era um 
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anseio que estava acima das divergências partidárias. Afinal, uma parte da burguesia estava 

conduzindo este processo político. 

Plácido Barros Neves (2006), outro depoente, participante do SEC, faz uma descrição, 

recuperando o dia do golpe militar de 1964: “na véspera da revolução eu andava com a chave 

do Departamento (SEC) e fui pro jogo contra o Sport e Náutico depois passei no Savoy, tomei 

um chopp e fui dormir no Departamento, pois já era mais de meia noite, num tinha mais 

ônibus aí eu fui pro Departamento”. Ele relembra que quando chegou na reitoria conversou 

com o vigilante e entrou para dormir. Quando deu “seis e meia pra sete horas eu escuto aquele 

chute na porta ba, ba, ba, Eu disse: o que é isso, eu nem sabia o que era revolução, não sabia 

nada, eu num sabia, pra mim queria arrombar a porta, foi uma agonia, que é isso rapaz, vá pra 

fora...”. Ele disse: “calma, calma, desci a escadinha que tinha ao lado, abri a porta, quando 

abri vi o caminhão do Exército aí eu disse: calma amigo, o Secretário não chegou ainda, aí eu 

levei um empurrão nos peitos... pá, bati na escada, me sentaram apulso, aí eu fiquei sentado 

assim...”. Então, eles subiram e “começaram a saquear tudo, levaram tudo... Só deixaram os 

birôs, entraram numa sala de reunião, nessa sala de reunião, tinha um caderno, um caderno só 

com hora de encontro, não sei de quem, uma agenda de alguém, acho que era de Paulo 

Freire...”. Plácido Barros Neves completa sua fala dizendo: “aí me empurrarão no caminhão e 

me levaram pra CIPÓ e eu passei o dia inteiro olhando pra parede e quando foi 5 horas da 

tarde chegou Dr. Edmir Régis, Secretário Geral da Universidade”. Acreditamos que as 

pessoas que trabalhavam no SEC, não desconfiavam que poderia acontecer isto tão 

bruscamente, tanto é que deixaram todos os documentos que foram destruídos. 

 A análise feita por Maria de Jesus Costa, uma de nossas de entrevistadas, sobre o fim 

do MCP, não esconde o medo que sentiu ao saber do golpe militar: 

 
Terminou muita gente com medo de ser apontado de comunista. Aí foi que 
enterraram o Movimento de Cultura Popular. Foi mais assim. (...) Olhe, de 
esquerda eu sempre fui. Sem ser de partido nenhum. Quando a gente quer 
dizer de esquerda é quem faz as coisas bem feitas em pró dos outros. Em pró 
do desenvolvimento, neste sentido eu era. Quer dizer, sempre me considerei. 
Olha, quando se deu o golpe eu estava na Bahia fazendo uma exposição. 
Quando eu soube que Anita Paes Barreto que comungava todos os dias 
estava presa, eu digo vou pra lá nada. Porque se ela que comungava todos os 
dias estava presa, e eu que não comungo nunca! Se chegar lá! (risos) Aí 
fiquei lá na Bahia, só voltei pro Recife (...) Que eu era também funcionária 
da Câmara dos Vereadores. E uma pessoa lá da Câmara foi falar com mamãe 
e disse: diga a Maria de Jesus que volte pra segurar o emprego dela, senão 
ela perde. Aí é que eu voltei. Perder o emprego é que eu não queria perder. 
Porque dependia disso. (MARIA DE JESUS COSTA, 2006). 
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 Podemos apreender, de acordo com as falas dos depoentes que o 4° exercito não 

perseguiu apenas os comunistas, mas todos os que estavam envolvidos em Movimentos de 

esquerda. Verificamos na fala de Maria de Jesus Costa (2006) que Anita Paes Barreto, no 

golpe de 1964 foi presa, quando passou 17 dias na Colônia penal do Bom Pastor, como presa 

comum. Assim, como quase todos os nossos entrevistados, tiveram que prestar depoimentos. 

Essas leituras e depoimentos nos trazem uma nova visão, ou seja, uma re-leitura do 

golpe de 64, um dos temas mais polêmicos da história recente do País. Esse Movimento 

Militar que destituiu o presidente João Goulart e outros governantes, entre eles, Miguel Arraes 

de Alencar. Assim como depuseram todos os envolvidos não somente no MCP, mas em 

Movimentos e Instituições que desejavam o bem comum. E como Pernambuco era o centro 

das mobilizações e o MCP, talvez o mais importante movimento de educação e cultura 

popular da época, que foi criado pelas forças progressistas, acabaram sinalizando na direção 

do golpe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONTRIBUIÇÕES DO MOVIMENTO DE CULTURA 

POPULAR PARA A EDUCAÇÃO PERNAMBUCANA 

 
Como dizia Paulo Rosas, ‘havia uma mão de obra disponível’ na sociedade 
que favoreceu o surgimento da instituição. O MCP agregou, com suas 
múltiplas atividades culturais, as pessoas interessadas justamente na 
transformação social. O analfabetismo reinava. O analfabeto não votava. 
Havia também interesse dos políticos pelo voto do analfabeto. Políticos de 
todas as facções discursavam a favor da alfabetização. Isto é alfabetizar para 
assinar o nome e poder votar. Nós pensávamos diferente. Queríamos uma 
alfabetização que desenvolvesse uma consciência crítica. Era muita vontade 
de construir um país mais justo. (ARGENTINA ROSAS, 2006). 
 
 

Buscamos, através da nossa pesquisa, fazer uma análise histórico-exploratória do 

Movimento de Cultura Popular do Recife, partindo da realidade no início da década de 1960, 

enfatizando os estudos da educação a partir da cultura popular. Nesse período, de 1960 a 

1964, a cidade de Recife viveu uma das mais ricas experiências de mobilização popular, que, 

logo depois, se expandiu para todo o estado de Pernambuco. 

 O MCP foi resultado de uma confluência de várias expectativas, um movimento capaz 

de reunir pessoas de diferentes setores de classes e de posições diversas e com pensamentos 

divergentes, mas manifestava a preocupação com o social. Esse Movimento teve um curto e 

contraditório percurso, porém inclui a liderança e empenho de setores intelectuais da classe 

média que ocupavam novos espaços nas instituições de serviço publico e, ao mesmo tempo,  

também apoiavam e se apropriavam das reivindicações das classes populares do Movimento 

desde o seu início até o golpe militar de 1964.  Não só se adequavam às novas demandas 

daquela conjuntura, como também devolviam aos menos favorecidos  atividades e serviços no 

campo do saber elaborado.  

Os jovens intelectuais desse período participavam da vida política do País, que ia além 

do exercício do voto, eles se organizavam de várias formas, em grupos nas escolas, 

Universidades, comunidades e espaços de trabalho para intervir nas decisões que estavam 

sendo tomadas e mudar o rumo da história, seja da comunidade ou do País. A juventude da 

década de 1960 foi referência para outras gerações pela sua maneira de participação que 

protagonizou as manifestações contra a opressão política. Aqui, tivemos grupos de jovens que 

estiveram ligados à resistência ao governo militar por meio de núcleos teatrais, partidos 

políticos e movimentos sociais, chegando até à luta armada.   

Não só as condições políticas como também as questões educacionais, culturais, 

sociais e econômicas, levaram Recife a ascender no cenário regional e nacional, como o 
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município protagonista da criação e desenvolvimento do MCP, um movimento amplo, 

abrangente, pioneiro na cultura do povo pernambucano, que foi reconhecido como um dos 

mais importantes do cenário social, cultural e educacional da época e que marcou a educação 

brasileira. Acreditamos que foi possível o MCP se desenvolver, porque não somente devido 

as relações de poder eram favoráveis aos setores desprezados da comunidade e desfavoráveis 

aos setores de elite (considerados de direita), como também o espaço que foi aberto para a 

classe média.  Dessa forma, presenciamos uma ascensão democrática das classes subalternas 

de maneira democrática e inédita, as quais se fizeram representar no governo pernambucano e 

tendo o apoio necessário para sua evolução.  

O MCP atuou em diferentes ângulos, desenvolveu o projeto educacional, não só 

construindo o Sistema de Educação Escolar do Município do Recife, apoiado na revalorização 

da cultura local, como também elaborando o Sistema Paulo Freire de Educação, que atuou em 

âmbito nacional. Como uma educação diferente dos padrões tradicionais voltada para a 

realidade, estimulava uma formação para a cidadania. Uma  educação realizada através da 

cultura popular, por meio da produção artística - nas artes plásticas, música, teatro, dança, 

entre outras - com o apoio do governo municipal e estadual. O MCP também teve a 

preocupação de atuar nas reformas de estrutura de base, de maneira a contribuir para alterar o 

quadro de miséria e de subdesenvolvimento que havia em Pernambuco. 

Os estudantes, professores, artistas, cientistas, técnicos e intelectuais da classe média 

que compunham o MCP acreditavam que com o povo podiam resolver os problemas 

populares e a partir das suas causas aprofundadas, nas estruturas radicais vigentes.  Para tanto, 

o instrumento que efetuaria a transformação das condições culturais projetadas seria a luta 

política através de idéias, a partir da realidade social. Foi possível observarmos o 

desenvolvimento no âmbito geral, demarcado pela vida cultural das comunidades, com 

atividades formativas nos aspectos intelectual, profissional, político, artístico, social, 

recreativo, esportivo, organizacional, criando-se, nas organizações, núcleos de cultura popular 

formados pelos próprios membros. 

Percebemos a possibilidade de se pensar a partir de uma circularidade cultural em 

alguns procedimentos do plano de ação do MCP, ao estender as conquistas da vanguarda 

cultural ao âmbito das massas populares e elevar as manifestações culturais populares ao nível 

da vanguarda cultural, de forma circular, entre ambas as culturas. Esse novo canal 

apresentava-se com dinâmica dialética como contradição da cultura, por meio do qual se 

levava cultura ao povo e, ao mesmo tempo, nele se incorporavam, de forma profunda, os 

elementos da cultura popular. Havia, também, nesse período, a questão de intelectuais 
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quererem levar cultura aos incultos, como, por exemplo, o Hino do Camponês, que foi feito 

por intelectuais.    

De acordo com os dados fornecidos pelos nossos entrevistados e já expostos no 

decorrer da tese, em 1963, o MCP, no auge da sua vitalidade, já reunia em Recife 201 escolas, 

19.646 alunos de diferentes faixas etárias, uma rede de escolas radiofônicas com 452 

professores e 174 monitores. Construiu uma rede escolar para crianças, adolescentes e adultos 

- a experiência silenciada com o golpe. O Sítio da Trindade, ou seja, o Arraial do Bom Jesus, 

que era a sede do Movimento, assim como as cinco praças de cultura - Casa Amarela, Várzea, 

Beberibe, Iputinga e Torre - foram os espaços para a apresentação dessas atividades informais 

de educação, cultura e lazer. 

Em tal contexto, esse trabalho democrático realizado pelos integrantes do MCP 

permaneceu até o golpe militar de 1964, quando foram encerradas as suas atividades. Com a 

extinção do MCP, a Prefeitura do Recife, inclusive privada de seu prefeito, para manter as 

escolas em funcionamento, substituiu o MCP pela Fundação Guararapes que surgiu em 1966, 

porém com uma ideologia e uma política diferente das do Movimento137.  

O MCP tinha suas atividades voltadas também para a conscientização das massas 

através da alfabetização e da educação de base, era também um braço de interesse político 

apartidário. Além disso, buscava interpretar e sistematizar a cultura popular, valorizando a 

produção cultural do povo e incentivando a prática da cultura popular como um meio para que 

o homem assumisse seu papel de sujeito da própria criação cultural. Verificamos,  ao mesmo 

tempo, que o MCP permitiu que a alfabetização de adultos ganhasse destaque no Brasil, 

apesar de já ter havido antes outras campanhas, porém de forma assistencialista. A 

repercussão nacional do Movimento deveu-se ao contexto sociopolítico-cultural e ao 

desempenho dos seus dirigentes. Entretanto a deposição de Miguel Arraes pelo golpe ou 

contra-revolução de 1º de abril de 1964  interrompeu uma experiência de governo popular em 

Pernambuco e com ela o MCP.   

No Seminário Nacional O golpe de 1964 – 40 anos depois, ocorrido na Fundação 

Joaquim Nabuco, no período de 30 de março a 02 de abril de 2004, Silke Weber, em sua fala, 

evidenciou que o período de 1958 a 1964, em Pernambuco, foi fecundo em propostas voltadas 

                                                 
137 Assim como, de acordo com a Portaria Nº 68, observamos a Cronologia Legal da Trajetória da Fundação 
Guararapes. De acordo com o Cronograma Legal da Trajetória da Fundação Guararapes, a Portaria n° 68 
informa: “Designar os senhores George Latache Pimentel (secretário de assuntos jurídicos), Aderbal Pitágoras de 
Arouxelas Galvão (secretario de educação) e Helion Theunes de Melo (procurador), para elaborarem os estatutos 
da entidade educacional que se denominará Fundação Guararapes”. (grifo do autor). Nesse mesmo documento, é 
apresentado o Decreto n° 7817, que explica: “Fica criada a Fundação Guararapes “que tem como finalidade a 
promoção educacional do homem e da família”...”. (grifo do autor). 
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para vencer o atraso do subdesenvolvimento, aglutinando forças sociais em amplas frentes de 

natureza eleitoral. Nelas expressavam-se interesses dos mais diversos setores sociais, com 

suas contradições, desde os setores médios e outros, realizando sua tentativa de participar da 

política, até as camadas populares. 

Diante dessa afirmação, compreendemos que as disputas se mostravam cada vez mais 

acirradas pelos poderes políticos contrários à participação popular e evidentemente ao 

fortalecimento do MCP, que eram vistos como espaço de crescimento eleitoral das forças 

progressistas, populistas, quando não, comunistas. Conseqüentemente, esse enfrentamento 

acabou sendo vitorioso para as forças conservadoras. Nesse período, um dos interesses 

populares que conseguiu espaço como alternativa de organização social foi a educação, que 

proporcionou a Pernambuco referência na expansão e implantação de programas 

educacionais, alguns dos quais tomaram a forma de ‘movimentos’, como é o caso do MCP. 

De acordo com vários depoimentos apresentados sobre o MCP, foi possível 

avaliarmos esse movimento no contexto de Recife, que, naquela época, tinha população bem 

menor e havia suportado uma inchação no sentido de aumento populacional. Logo, não reunia 

condições de enfrentar todos os problemas e necessidades acumuladas, unicamente, com a 

estrutura administrativa do município. Daí, a população foi convocada para ajudar também 

nessa empreitada, juntando-se ao MCP, um movimento forte, extenso e aberto que se elevava 

no meio da população recifense. Tratava-se de um movimento reivindicativo não só por 

aumento de salário, mas também pela transformação das coisas do país, por mudanças 

maiores e mais densas. Ele conectava setores diferenciados do povo de Pernambuco. 

 

Paulo Rosas (2003, DVD) recorda numa declaração feita para os estudantes da 

Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP): “Nós não éramos anjos e obviamente tão 

divergentes; em geral, nós conseguíamos conviver com a divergência, sobretudo, porque ali, 

nós não nos pensávamos como uns contra os outros, nós pensávamos em juntar”. Então, 

entendemos o MCP caracterizado como complexo pela sua diversidade cultural do povo, 

juntamente com a relação de poder dos intelectuais da classe média; ele apresentava as 

contradições de cada grupo, atuando nesse contexto histórico-social, político, cultural, 

econômico e educacional. Consideramos, pois, que o MCP representou uma possibilidade de 

transformação da sociedade através da cultura e da educação popular.  

Ariano Suassuna, escritor e atual Secretário Especial de Cultura do Estado de 

Pernambuco, elogia e, ao mesmo tempo, contesta em relação aos CPC’s, lembrando que foi o 

MCP que inspirou esses centros: “Nós temos ainda muita coisa a aprender com o MCP, 
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inclusive corrigindo a injustiça que os meios de comunicação praticam dando uma cobertura 

enorme aos CPC’s que tinham os mesmos vícios e erros de origem, os CPC’s são 

divulgadissimos hoje e o papel que eles representaram é muito divulgado. Enquanto que o 

“MCP foi o primeiro movimento que inspirou os CPC’s e vivem relegados a um 

desconhecimento injusto. Inspirados na atuação do MCP, os CPC’s da UNE atuaram pelo 

menos em doze Estados. Estimularam a produção de filmes, peças e debates” (ARIANO 

SUASSUNA, 2003, DVD). Portanto, queremos trazer à tona que o MCP teve considerável 

influência em vários movimentos sociais da época e desejamos mostrar e evidenciar aos 

jovens estudantes conhecerem , ou mesmo, estudarem e transformarem em  futuras 

dissertações e teses. 

Fica evidente a importância do MCP na cultura e na educação, em âmbito estadual e 

como exemplo para parte do país. Com o seu término, a comunidade mais pobre foi a mais 

atingida, pois, principalmente a alfabetização teve um verdadeiro retrocesso com a criação do 

MOBRAL, que substituiu a Educação de Adultos. Portanto, o resgate do MCP nesse caso se 

torna interessante para que as pessoas conheçam essa história que não havia sido contada. 

Afinal, aprender a ler criticamente e escrever faz parte da cidadania. E o MCP fez mais do que 

alfabetizar pessoas, tinha um compromisso com a cultura popular, que, alguns anos depois, 

começa a ser retomada nas periferias urbanas, na zona rural, apoiada, principalmente, pela  

Igreja Católica de esquerda, pelos intelectuais das universidades e por outros. 

A documentação estudada mostra que a direção do MCP tinha clareza em relação a 

alguns aspectos que consideravam primordiais para a classe marginalizada da população: 

melhor qualidade de vida a partir da cultura e da educação, para elevar os níveis educacionais 

e culturais da coletividade; integração dos desfavorecidos nas condições de vida do mundo 

moderno; progresso social e econômico. Além dessas possibilidades, a educação de adultos 

era claramente entendida como fator de desenvolvimento integral do ser humano, entre outras 

coisas, saber votar para manter no poder o projeto que incluía o povo como referência de sua 

legitimação política. Contudo, os integrantes do Movimento eram compostos por intelectuais 

dos setores médios da sociedade que visavam transformar a massa em classe através da 

conscientização política, tornando-se cidadão. E, de acordo com a história, o MCP foi um 

campo de produção relativamente de novos saberes que fermentou muita coisa, inclusive 

abriu caminho e deu uma grande contribuição para Paulo Freire, e foi uma prática pedagógica 

inovadora que interessava ao povo, e não às elites.  

Essas atividades desenvolvidas pelo MCP no Recife, no período foram estruturadas 

inicialmente na cidade, logo após se expandiu para o interior de Pernambuco, organizando-se 
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as escolas radiofônicas, teve a sua ação desdobrada em outras formas educativas, mais 

flexíveis e criativas e as atividades de mobilização popular a partir dos fundamentos teóricos 

de interpretação e dos instrumentos criados pelo Sistema Paulo Freire de Educação. 

Verificamos, de acordo com a nossa pesquisa, que se levantaram situações favoráveis 

em termos de lideranças firmes e conscientes de seu papel, com sustentação de instituições 

mobilizadoras, havendo uma articulação da sociedade civil, produzindo resultados 

inesperados de competência organizativa, de diálogo, de democracia, de tolerância, de 

patriotismo e de luta por um mundo melhor. Averiguamos que, apesar de as classes 

dominantes terem resistidos ao processo de conscientização e participação das classes 

populares, estas últimas se fortaleceram diante das circunstâncias de injustiça e de exploração. 

Acreditamos que os líderes do MCP pretenderam incentivar e trazer à tona a cultura 

popular de forma mais sistemática. Refletimos, então, que o povo tem uma saber popular que 

expressa através da sua cultura, ou seja, pela crença, religião, costumes, modo de se vestir, de 

se alimentar, falar, que serve de base para os intelectuais se apropriarem e se chegar à 

hegemonia da sociedade civil no processo de libertação social, econômica e política.  

O MCP empregava uma metodologia criativa de comunicação com o povo, 

aproveitando os meios e instrumentos existentes na comunidade, surtindo efeitos autênticos e 

verdadeiros, possibilitando iniciar um processo que se encaminhava em direção a uma 

circularidade cultural, onde havia a possibilidade de absorção de ambas as culturas.  Pelo teor 

das entrevistas e críticas, fica evidente que a preocupação básica do período era a de, em 

grande parte, levar cultura ao povo. Se o golpe não tivesse acontecido, essa questão teria 

avançado muito. Este tema, que foi abordado no nosso estudo, poderá ser uma possibilidade 

de futuras pesquisas.  

As inovações pedagógicas no pensar educacional,  trazidas pelo MCP e pela equipe de 

Paulo Freire, representaram mudanças no alicerce da educação brasileira, a partir da educação 

popular progressista, buscando compreender criticamente como se dão os conflitos sociais, 

ajudando os oprimidos a  atuarem na sociedade em busca da transformação social sem perder 

a esperança. 

Os setores populares passaram a aumentar uma participação apoiada, até certo ponto, 

pelas instâncias do poder político constituído, notadamente quando grupos de intelectuais 

começaram a ocupar espaços nas decisões de planos nacionais de cultura e educação popular. 

Os setores dominantes conservadores, receosos do que significaria essa participação ativa dos 

setores populares, cuidaram de preparar o golpe, analisando as crises que surgiam com as 

decisões que vinham sendo tomadas pelos detentores do poder político do momento. Embora  
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o MCP tenha sido breve, podemos atestar que esse tipo de educação popular nele  

desenvolvido manifestou as aspirações, desejos e interesses das classes populares. Nesse 

sentido, o trabalho da educação popular se torna verdadeiramente atraente. Precisamos 

acreditar no povo e dar-lhe as condições necessárias para que ele se transforme em sujeito 

crítico e participante nos vários níveis da sociedade igualitária. Dessa forma, as pessoas se 

transformarão em cidadãos plenos, exercitando uma vida democrática, de liberdade de escolha 

e de participação ativa.  

Portanto, o MCP se caracterizou pela abertura, no sentido das tendências mais 

diversas, não discriminando ideologia, partido político, religião, convicção, etc. Acreditamos 

não ter significado nenhum, hoje, recompor da mesma forma o MCP, somente porque havia 

sido interrompido. E para a maioria dos entrevistados, não vale a pena repetir o MCP, porque 

os tempos são outros, mas vale a pena e é importante, que se divulgue não somente o 

pensamento freireano como também o MCP, que foi um campo de inquietação e de produção 

de saberes de grande complexidade, envolveu educadores e profissionais da arte, gerando uma 

interessante aproximação entre intelectuais, estudantes e os setores populares com resultados 

impressionantes. 

Concluímos que a participação cada vez maior das camadas populares no MCP 

implicou a necessidade da promoção do nível cultural dos próprios componentes do 

movimento, pois a cultura feita com o povo através do diálogo sobre saberes do cotidiano, na 

experiência e na práxis das pessoas da comunidade, contribuiu para desenvolver um trabalho 

efetivo, ajudando a utilizar instrumentos adequados ao desenvolvimento da sua capacidade 

criadora. Assim sendo, eram indispensáveis o diálogo e o debate sobre temas concretos da 

realidade local, que serviriam de motivação para iniciar o trabalho. 

 Por fim, ressaltamos que o presente trabalho investigativo, enquanto tese de 

doutorado, não pretende esgotar o assunto, porque, além da amplitude da temática, hoje, ainda 

é bastante restrita a quantidade de trabalhos realizados sobre o Movimento de Cultura 

Popular, em razão do período da ditadura durante o qual ficamos impossibilitados de falar  e 

de escrever sobre o Movimento.Assim,  encontramos dificuldades quanto ao acesso ao acervo 

bibliográfico, documental e para contato com os próprios entrevistados cuja grande maioria 

sente receio de falar sobre o MCP. Ademais, todo trabalho científico constitui-se numa 

produção humana e, portanto, inacabada, por se inserir na dinamicidade da vida social.  

Esperamos, então que esta tese traga subsídios significativos, a ponto de contribuir 

com futuras produções de pesquisadores interessados em investigar o assunto sobre outras 

óticas e vieses relacionais, haja vista que essa temática oferece alternativas inesgotáveis pela 
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importância do tema, pouco explorado, e pelo desconhecimento do tema pelos estudantes de 

hoje. 

Portanto, o MCP se caracterizou pela abertura, no sentido das tendências mais 

diversas, não discriminado ideologia, partido político, religião, convicção, etc. Então 

finalizamos esse estudo nos perguntando: como o MCP foi capaz de crescer e o que podemos 

aproveitar de experiências para os dias de hoje? Como incorporou este segmento médio da 

sociedade, que ganhava legitimidade pela força de seu saber, de sua formação universitária, 

pela sua insatisfação com seu lugar obscuro na sociedade e entrado em contato com políticos 

progressistas, mas que mantinham sonhos de perpetuação no poder? O que tornava ambíguo o 

movimento, oscilante, por exemplo: entre um trabalho de base e a formação de eleitores para 

manter a proposta política vencendo? 
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