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Carta dos Índios em resposta aos homens 
brancos:

“[...] Nós estamos convencidos, portanto, que os 
senhores desejam o bem para nós e 
agradecemos de todo o coração.

Mas aqueles que são sábios reconhecem que 
diferentes nações têm concepções diferentes 
das coisas e, sendo assim, os senhores não 
ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia 
de educação não é a mesma que a nossa.

[...] Muitos dos nossos bravos guerreiros foram 
formados nas escolas do Norte e aprenderam 
toda a vossa ciência. Mas, quando eles 
voltavam

Para  nós, eles eram maus corredores, 
ignorantes da vida da floresta e 
incapazes de suportarem o frio e a fome. 
Não sabiam como caçar o veado, matar 
o inimigo e construir uma cabana, e 
falavam a nossa língua muito mal. Eles 
eram, portanto, totalmente inúteis. Não 
serviam como guerreiros, como 
caçadores ou como conselheiros.

Ficamos extremamente agradecidos pela 
vossa oferta e, embora não possamos 
aceitá-la, para mostrar nossa gratidão 
oferecemos aos nobres senhores de 
Virgínia que nos enviem alguns dos seus 
jovens, que lhes ensinaremos tudo o que 
sabemos e faremos, deles, homens.”

                          (BRANDÃO, 2003, p. 08-09)

  EducaçãoEducação
Para um começo de conversa...Para um começo de conversa...



  Educação?Educação?

Educação Popular? Educação Popular? 

Começando a conversa com Ciço...Começando a conversa com Ciço...

• *Que sociedade temos e queremos construir? Qual o 
papel social que a escola deve desempenhar para 
contribuir com o compromisso de construção da sociedade 
que queremos? Como a escola tem assegurado a função 
socializadora e cultural dos(as) educandos(as): proposta 
político-pedagógica – intenções, grau de compromisso 
social. Que aluno temos e queremos formar? concepção 
de sociedade, ser humano e educação. 



EDUCAÇÃO POPULAR



EDUCAÇÃO POPULAR





Princípios da Educação PopularPrincípios da Educação Popular
Intencionalidade política > transf. social (luta política >luta coletiva; 
Mov. Sociais)/utopia
Pesquisa em educação
 Educação desafiadora/problematiz. > curiosidade, interrogadora, 
crítica da ordem/realidade, da ação > consciência crítica > politização
Consciência de classe/trabalho; intelectual orgânico> estratégia resis.
Dialogicidade
Teoria e prática; pensamento e ação não se separam
Currículo: construção no processo, significativo, valorização dos 
conhecimentos populares e científicos, prática social
Educando e educador -> sujeitos históricos e do processo educativo: 
construção, desenvolvimento e avaliação
Ação cultural
Respeito à linguagem popular e apropriação da ling. padrão; -> texto 
(utilid. social) > leitura crítica da realidade e da palavra
Prática educativa baseada na totalidade concreta; formação humana, 
integral, interdisciplinar, princípios ético-morais,
Papel do educador:  educação> ato político, opção e compromisso de 
classe, mediação > (re)construção dos conhecimentos



Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de 
Jovens e Adultos – NedejaJovens e Adultos – Nedeja

- Criação do  Nedeja- Faculdade de Educação da  Universidade Federal - Criação do  Nedeja- Faculdade de Educação da  Universidade Federal 

Fluminense - UFFFluminense - UFF

- Recuperação, tratamento e digitalização de fontes documentais 

da educação popular e da educação de adultos no Brasil

 1º  fase: Memória da Educação Popular I  (1947/1966)

Campanhas de alfabetização e educação de adultos – 1940-1963

CEAA – Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, 

CNER – Campanha de Educação Rural,

MNCA – Mobilização Nacional contra o Analfabetismo

Sirena – Sistema Rádio Educativo Nacional



Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de 
Jovens e Adultos – NedejaJovens e Adultos – Nedeja

  Movimentos de cultura e educação popular (1960-1967)Movimentos de cultura e educação popular (1960-1967)

MCP – Movimento de Cultura Popular, do Recife; 

Campanha “De Pé no Chão também se Aprender a Ler”;

Ceplar – Campanha de Educação Popular da Paraíba;

CPC – Centro Popular de Cultura, da UNE; 

MEB – Movimento de Educação de Base;

Sistema Paulo Freire de Alfabetização



Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de 
Jovens e Adultos – NedejaJovens e Adultos – Nedeja



Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de 
Jovens e Adultos – NedejaJovens e Adultos – Nedeja

2º  fase: Educação de Jovens e Adultos  (1964/...)



Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de Núcleo de Estudos e Documentação de Educação de 
Jovens e Adultos – NedejaJovens e Adultos – Nedeja

3º  fase: Um novo momento da Educação Popular II (1972/...)
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Para o que é urgente e atual, não estamos sozinhos...Para o que é urgente e atual, não estamos sozinhos...



Portal do Fórum Goiano de EJA
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Maria Emilia: Maria Emilia: me.castrorodrigues@gmail.comme.castrorodrigues@gmail.com
Obrigada!Obrigada!
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