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NOSSA VISTA CLAREOU 

 

 

                                                       De repente nossa vista clareou, 

Clareou, clareou. 

E descobrimos que o pobre tem valor, 

Tem valor, tem valor  

 

1. Nós descobrimos o valor da união 

Que é arma poderosa e derruba até dragão 

E descobrimos que a riqueza do patrão 

E o poder dos governantes passa pela nossa mão 

 

2. Nós descobrimos que a seca do Nordeste 

Que a fome, que a peste não é culpa de Deus Pai. 

A grande culpa é de quem manda no país 

Fazendo o povo infeliz.  

Desse jeito é que não vai. 

 

3. O que nós vemos é deputado e senador 

Militar e jogador 

Recebendo seus milhões. 

Enquanto isso o povo trabalhador 

Derramando seu suor  

Tem que viver de tostões. 

 

4. Temos certeza que Deus Pai Libertador  

Lá na Bíblia nos deixou 

O caminho prá seguir. 

Uniu seu povo que era escravo no Egito. 

Faraó ficou aflito e Moisés pode partir. 

 

(Caminhando e Cantando em Comunidade-1990) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como foco a ação sócio-educativa do Movimento de Educação de Base - 

MEB e a ação sócio-política dos movimentos sociais na região de Picos, no período de 1985-

1995. Norteia-se pelo objetivo geral de compreender o campo político-educativo produzido 

pela pedagogia do MEB junto aos movimentos sociais em Picos. Neste sentido, foi 

estabelecida como problemática que norteou todo o processo investigativo a seguinte 

indagação: de que modo a ação sócio-educativa do MEB, na região de Picos, influenciou as 

ações sócio-políticas dos movimentos sociais por ele assessorados? Tem como base teórico-

metodológica a concepção marxista que considera as lutas sociais como consequência da 

sociedade de classes e busca compreender a ação sócio-educativa numa perspectiva de 

fomentar leituras críticas a respeito da realidade, numa concepção dialética da história. 

Fundamenta-se,nas concepções teóricas gramscianas da não neutralidade do processo 

educacional. Orienta-se também nos pressupostos da educação problematizadora de Paulo 

Freire norteadas por idéias forças, que refletem sobre o homem e o seu meio de vida concreto, 

numa práxis da educação popular, na qual o povo se identifica como sujeito coletivo da 

transformação histórica e cultural do país. Nessa perspectiva, a partir do ponto de vista dos 

sujeitos sociais entrevistados na coleta de dados, afloram as contradições e os conflitos entre 

libertação/dominação, tanto no que diz respeito às relações entre dirigentes e a base dos 

movimentos sociais, como no enfrentamento às estruturas de poder nas lutas dos movimentos 

sociais. Além desses aspectos que evidenciam essa relação entre o MEB e os movimentos 

sociais os sujeitos entrevistados ressaltam, também, o acentuado processo de organização 

popular na região de Picos, na década de 1980, a partir das CEBs e do trabalho do MEB e a 

prática educativa-formativa que qualificou a ação do movimentos sociais frente ao poder 

público e tinha como objetivo principal contribuir para o despertar de uma consciência crítica 

cidadã. Diante desses elementos, conclui-se que o MEB de Picos foi capaz de realizar uma 

ação sócio-educativa que despertou e orientou a ação sócio-política dos movimentos sociais, 

que emergiram como sujeitos da sua própria história, numa perspectiva de transformação 

social. 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais. Educação. Educação Popular. Cidadania. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation focuses on the socio-educational action of the Movement for Basic 

Education– MBE and social and political action of social movements in the region of Picos, 

the period 1985-1995. Is guided by the overall goal of understand the political and educational 

produced by pedagogy of MBE with social movements in Picos. In this direction, it was 

established as problematic that guided the entire research process the following question: how 

the socio-educational action of MBE in region of Picos, influenced the socio-political actions 

of social movements advised by him? It is based on theoretical and methodological Marxist 

that considers the social struggles as a consequence of class society and search to understand 

the socio-educational action with a view to fostering critical readings about reality, a 

dialectical conception of history.Is also based, in the Gramscian theoretical concepts of non-

neutrality of the educational process. It is also recommended on the assumptions of problem-

based education Paulo Freire's ideas guided by forces that reflect on the man and his 

livelihood concrete, praxis of popular education, in which people can identify as a collective 

subject of historical and cultural transformation of the country. From this perspective, from 

the standpoint of social subjects interviewed in data collection, arise the contradictions and 

conflicts between liberation /domination, so as regards the relations between leaders and the 

base of social movements, as in dealing with power structures in the struggles of social 

movements. Beyond these points that highlight this relation between the MBE and the social 

movements the subjects interviewed emphasize, also, a marked process of popular 

organization in the region of Picos in the 1980s, from the work of CEB and MBE and 

educational formative practice who qualified the action of social movements against the 

government and was intended to at contributing to the awakening of a critical consciousness 

among citizens. Given these factors, it conclude that the MBE of Picos was able to conduct a 

socio-educational action which aroused and oriented the social and political action of social 

movements, that emerged as agents of their own history, perspective of social transformation. 

 

 

Keywords: Social Movements, Education, Popular Education, Citizenship. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

É importante explicitar inicialmente que essa dissertação tem como foco a relação 

existente entre a ação sócio-educativa do Movimento de Educação de Base - MEB e ação 

sócio-política dos Movimentos Sociais na região de Picos – Piauí, no período de 1985-1995. 

Norteia-se pelo objetivo geral de compreender o campo político-educativo produzido pela 

pedagogia do MEB junto aos movimentos sociais em Picos. Nesse sentido, foi estabelecida 

como problemática que norteou todo o processo investigativo a seguinte indagação: de que 

modo a ação sócio-educativa do MEB, na região de Picos, influenciou as ações político-

sociais dos movimentos sociais por ele assessorados?  

Esta problemática de investigação suscitou também outros questionamentos: quais 

determinações geraram as ações dos movimentos sociais em Picos? A pedagogia do MEB 

produziu um campo político-educativo que influenciou os movimentos sociais, em Picos, em 

direção as lutas por transformação social e cidadania? A ação sócio-política dos movimentos 

sociais e do MEB em Picos foram capazes de trazer um outro referencial teórico-prático de 

cidadania? 

Estes questionamentos estão presentes nos objetivos específicos da pesquisa : 

analisar as determinações e mediações que contribuíram para o surgimento dos Movimentos 

Sociais na região de Picos - PI; ressaltar as demandas, articulações e as lutas em prol da 

construção da cidadania e transformação social dos movimentos sociais em Picos; verificar se 

a ação sócio-educativa do MEB, na região de Picos, foi capaz de trazer um outro referencial 

teórico-prático de cidadania numa perspectiva de participação popular e de transformação 

social; perceber as estratégias do MEB que contribuíram para o surgimento e/ou 

fortalecimento de organizações populares numa situação de dominação e autoritarismo. 

O Movimento de Educação de Base - MEB tem despertado o interesse de outros 

estudiosos que desenvolveram temáticas sobre o MEB e a sua atuação educativa junto às 

camadas populares no Brasil. O interesse em refletir sobre a ação sócio-educativa do MEB em 

Picos tem sua origem em toda uma experiência de vida profissional, por ter integrado a 

primeira equipe do MEB de Picos, e acompanhado toda a práxis educativa no desabrochar e 

fortalecimento das organizações populares na região. Dessa forma, chamou-nos atenção a 
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abrangência e a dinâmica da ação sócio-educativa realizada pelo MEB, junto ao povo, na 

região de Picos. 

Essa experiência educativa junto aos movimentos sociais tem sido ao longo dos 

anos referência na região de Picos, mas de maneira empírica. Nesse sentido, há uma lacuna a 

ser preenchida no aspecto acadêmico-científico. Embora outros pesquisadores tenham escrito 

sobre o MEB, o enfoque sócio-político-educativo dado nesta pesquisa é algo inédito, pois ao 

mesmo tempo lança um olhar sobre “o povo em movimento” nas organizações populares das 

zonas rurais e urbanas dessa região do semiárido piauiense. 

Nessa perspectiva, como professora da Universidade Federal do Piauí - Campus 

de Picos,senti-me desafiada a aprofundar a prática pedagógica do MEB, na dimensão teórico-

acadêmico, com vistas em preservar a  memória dessa história e, ao mesmo tempo, dar uma 

maior contribuição no campo da pesquisa social, principalmente sobre temáticas no campo da 

educação popular, movimentos sociais e também temáticas regionais. 

Tendo em vista esse envolvimento direto com o MEB em Picos, como integrante 

da primeira equipe, por ocasião da qualificação do projeto de pesquisa, a Banca me fez o 

seguinte questionamento: Como conseguir o distanciamento tendo em vista que você fez parte 

do processo? Esse questionamento foi um desafio presente em todo o processo da pesquisa, 

numa dialética que exige que alguém, com um olhar de dentro, se coloque numa posição de 

distanciamento, com um olhar de fora. Mesmo sabendo que não há neutralidade científica e 

total objetividade, especialmente em pesquisa de natureza qualitativa, procurei redobrar a 

atenção no que diz respeito aos posicionamentos prático-teóricos. 

Vale ressaltar que todo esse trabalho de educação popular aconteceu a partir de 

1982, quando o MEB foi instalado na Diocese de Picos, que abrange uma região localizada no 

semiárido nordestino, marcada pela exclusão social, por relações clientelistas de 

subserviência, exploração e por um sistema eleitoral fisiológico em detrimento da 

participação democrática e da cidadania,segundo pesquisa do IBASE ( 1984) 

O tempo estipulado,1985-1995, justifica-se por ter sido na segunda metade dos 

anos 80 o período do surgimento dos movimentos sociais na região de Picos e nos primeiros 

anos da década de 90 a sua consolidação. Os dados da pesquisa revelaram que os movimentos 

sociais na região de Picos surgiram na década de 80, principalmente na segunda metade e se 

consolidaram no início da década de 90, confirmando assim a delimitação empírica dessa 
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pesquisa. Na década de 1980, que marca então o surgimento dos movimentos sociais em 

Picos, também em nível nacional acontecia a partir da organização popular, a emergência dos 

pobres na luta por direitos. 

Os anos 80 são fundamentais para a compreensão da construção da cidadania dos 

pobres no Brasil, em novos parâmetros. [...] os pobres saíram do submundo e vieram 

à luz como cidadãos dotados de direitos - direitos estes que são inscritos na 

Constituição, mas negados ou ignorados na prática (GOHN, 2003, p.127). 

 

Por outro lado, em nível da conjuntura nacional, na análise de Silva (2003), a 

década de 1990 é marcada pela perda de vigor dos movimentos populares, apesar da criação, 

em 1991, da Central dos Movimentos Populares - CMP, sem que tenham sido amenizadas as 

péssimas condições de vida da maioria da população. Essa realidade nacional também teve 

influência nos movimentos sociais em Picos, onde podemos constatar que  

 a crise vivenciada pelas associações de moradores de Picos, na década de 1990, ora 

como refluxo ora como potenciais de mudanças despertou uma consciência crítica 

em seus participantes, formando lideranças que já estão atuando em sindicatos, 

partidos de esquerda , movimentos estudantis, pastorais, movimentos de mulheres, 

de pequenos agricultores e tantos outros (SOUSA, 2005, p.17). 

 

Foi nesse cenário, numa conjuntura capitalista de grandes transformações na 

América Latina e no Brasil, que as camadas populares passaram a tomar posição como 

“sujeitos da sua própria história”. Também em Picos, os documentos consultados e os dados 

da pesquisa revelaram que foram surgindo os movimentos sociais nessa região sob o espírito 

da Teologia da Libertação, numa nova compreensão de Igreja e de sua prática histórica, 

mediados pela ação pastoral da Igreja diocesana local, pela ação sócio-educativa do 

Movimento de Educação de Base, dentre outros, a partir do chão das Comunidades Eclesiais 

de Base (CEBs). 

Neste estudo, conforme citado anteriormente, foi estabelecida, como problemática 

que norteou todo o processo investigativo, a seguinte indagação: de que modo a ação sócio-

educativa desenvolvida pelo MEB, na região de Picos, influenciou as ações sócio-políticas 

implementadas pelos movimentos sociais por ele assessorados? Segundo Bourguignon (2005, 

p. 49), “é preciso apreender de forma articulada as determinações passada que se expressam 

no presente e determinam possibilidades de transformações que possam ser engendradas por 

um sujeito político e coletivo”. 

Sendo assim, o encaminhamento metodológico requer uma pesquisa de natureza 

qualitativa, fundamentada numa abordagem analítico-dialética. Para a dialética, a natureza se 
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apresenta como um todo coerente onde objetos e fenômenos são ligados entre si, 

condicionando-se reciprocamente. O método dialético leva em conta essa ação recíproca e 

examina os objetos e fenômenos, buscando entendê-los numa totalidade concreta.  

A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram 

em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o 

todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o 

todo se cria a si mesmo na interação das partes (KOSIK, 1969, p. 42). 

 

Dessa maneira, fundamentada na dinâmica do método dialético, esta pesquisa é 

trabalhada nas suas dimensões de totalidade, particularidade e singularidade. Na dimensão de 

totalidade, relaciona os fatos com os contextos estrutural, conjuntural mediato e imediato, nos 

quais se inserem a ação sócio-educativa do MEB e a ação sócio-política dos movimentos 

sociais em Picos. 

De acordo com Gonçalves (2005, p. 86), “o método histórico e dialético envolve 

uma concepção de mundo, de homem e de conhecimento [...] implica considerar aspectos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos”. Nesse sentido, o método tem caráter 

histórico,pois contextualiza as relações sociais numa dada estrutura social e econômica de 

produção e caráter universal, na medida em que determina a natureza das relações humanas e 

o processo em que se reproduzem material e espiritualmente. Sendo assim, abrange as 

diversas dimensões do ser humano, do conhecimento científico e do conjunto de regras e 

postulados utilizados na produção do conhecimento. Portanto, não há neutralidade no ato de 

pesquisar e consequentemente na produção científica. 

Na visão teórica sobre o método de pesquisa, Sales (2006, p. 15), concordando 

com Gramsci, tece a seguinte observação:  

 

Deve-se deixar estabelecido que toda investigação tem seu método determinado e 

constrói uma ciência determinada, e que o método desenvolveu-se e foi elaborado 

conjuntamente com o desenvolvimento e a elaboração daquela determinada 

investigação e ciência, formando ela um todo único. Acreditar que se pode fazer 

progredir uma investigação científica  aplicando-lhe um método tipo, escolhido 

porque deu bons resultados  em outra investigação ao qual estava relacionada, é um 

equívoco que nada tem com a ciência. 

 

 

Pode-se dizer, então, que o pressuposto básico do método dialético é que o sentido 

das coisas não está na consideração de sua individualidade, mas na sua totalidade. Assim, 

nessa investigação partiu-se da idéia de totalidade e do movimento dialético do real, para 
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compreender a ação sócio-educativa e sócio-política em Picos relacionando-as com as lutas 

maiores do Brasil e da América Latina. 

Orientando-se por essas concepções sobre o método no procedimento de pesquisa 

define-se a metodologia, segundo Hurtado (l993, p. 47) “uma metodologia é, pois, a coerência 

com que se devem articular os objetivos a alcançar, os métodos ou procedimentos utilizados 

para isto e as técnicas ou instrumentos aplicados em relação ao marco teórico que dá origem 

aos objetivos buscados”. 

Dessa maneira, pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1998). 

Para esta pesquisa, estamos trabalhando com o resgate de memória histórica dos sujeitos 

sociais, significativos para os objetivos desta pesquisa, que vivenciaram a ação sócio-

educativa do MEB e a ação sócio-política dos movimentos sociais.  

Nesse sentido, a pesquisa realizada procurou analisar os fatos explicitados nas 

entrevistas pelos informantes, conhecê-los e analisá-los em suas determinações particulares, 

apreendendo as mediações, as relações mais essenciais que lhe dão dinâmica, sempre de 

forma articulada à totalidade. Esse processo visou atingir os objetivos propostos pela pesquisa 

para dar fundamento teórico ao conhecimento por ela produzido.  

 

Para atingir os objetivos propostos e de acordo com a pesquisa qualitativa, numa 

abordagem histórico-dialética, os instrumentos de investigação e coleta de dados  utilizados 

nessa pesquisa qualitativa foram a Entrevista Narrativa (EN) e a pesquisa documental. A 

escolha da Entrevista Narrativa se deu, além de outras razões, principalmente porque é um 

instrumento de coleta de dados cuja dinâmica proporciona um maior distanciamento do 

entrevistador, que, assim, exerce menos influência sobre as respostas dos/as entrevistados/as. 

Isto vem de encontro ao questionamento da Banca no sentido de que a entrevistadora deve 

colocar-se numa posição de maior distanciamento possível. 

Ao fazer referência à entrevista narrativa, Bauer e Gaskell (2002, p. 93) fazem 

esta assertiva:  
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a entrevista narrativa tem em vista uma situação que encoraje e estimule um 

entrevistado (que na EN é chamado de informante) a contar a história sobre algum 

acontecimento importante de sua vida  e do contexto social[...] Sua idéia  básica é 

reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes , tão 

diretamente quanto possível.  

 

Para esses teóricos, “não há experiência humana que não possa ser expressa na 

forma de uma narrativa”. As entrevistas narrativas permitem que os informantes reconstruam 

um acontecimento ou fenômeno a partir da representação que fazem. Ela é considerada uma 

forma de entrevista não estruturada, está diretamente vinculada à pesquisa qualitativa, 

representa uma oposição ao tradicional esquema pergunta–resposta e sua defesa se situa na 

perspectiva em que  o sujeito se posiciona mais livremente e verdadeiramente, se estiver 

utilizando sua própria linguagem de forma espontânea. Os autores apontam dois pressupostos 

básicos presentes nas entrevistas  que condicionam a eficiência dessa técnica: 

A técnica contrasta diferentes perspectivas, e leva a sério a idéia de que a linguagem, 

assim como o meio de troca, não é neutra, mas constitui uma cosmovisão particular. 

A avaliação  da diferença de perspectivas, que pode estar  tanto entre  o 

entrevistador e o informante, quanto entre diferentes informantes, é central à técnica. 

O entrevistador é alertado para que evite cuidadosamente impor qualquer forma de 

linguagem não empregada pelo informante durante a entrevista (BAUER; 

GASKELL, 2002, p. 96). 

 

 

Com essas orientações, operacionalizaram-se os instrumentos de investigação e 

coleta de dados. Vale ressaltar que o universo desta pesquisa tem como sujeitos todos aqueles 

que podem dar uma contribuição abalizada aos objetivos deste estudo. Segundo Minayo 

(1998, p. 43), uma pergunta importante para a escolha dos informantes  é a seguinte : “quais 

indivíduos sociais têm uma vinculação mais significativa para o problema a ser investigado? 

Foram estabelecidos, então, os seguintes critérios para a escolha dos sujeitos 

sociais que participariam do processo de coleta de dados: 

a) pessoas que  tiveram ou  têm vinculação direta com os movimentos sociais e o 

Movimento de Educação de Base – MEB na região de Picos, seja da direção, assessoria e/ou 

da base;  

b) Os sujeitos da pesquisa são pessoas da área urbana e rural, contemplando os 

sexos feminino e masculino. 

De acordo com estes critérios e tendo em vista o nível de profundidade da 

entrevista narrativa, foram selecionados inicialmente 15 sujeitos. No decorrer do processo de 
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coleta de dados, os entrevistados urbanos faziam referência a um dos fundadores da primeira 

associação urbana de Picos, o qual foi incluído para ser entrevistado passando então a 16 

pessoas entrevistadas. 

A seleção dos movimentos e dos sujeitos a serem entrevistados foi baseada em 

relatórios do MEB e em consultas empíricas às pessoas ligadas ao MEB e aos movimentos 

sociais. O universo dos entrevistados foi contemplado obedecendo aos critérios pré-

estabelecidos com a preocupação de contemplar a diversidade. Esses critérios ficaram 

distribuídos nas seguintes categorias: Assessor (03); Dirigente (03); Base (10). 

As entrevistas foram agendadas com antecedência, concedendo ao entrevistado/a a 

liberdade de marcar o horário e local, desde que em ambiente preparado no sentido de 

minimizar a influência do entrevistador e mais favorável na perspectiva do informante. Nesse 

sentido, as entrevistas aconteceram da forma o mais natural possível, no local apontado pelo 

entrevistado. 

Tendo como base as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), a entrevista 

narrativa obedeceu aos seguintes passos: 1. Preparação; 2. Início: começar gravando e 

apresentar o tópico inicial; 3. A narração central: não fazer perguntas, apenas encorajamento 

não-verbal; 4. Fase de questionamento: apenas questões imanentes (relatos trazidos pelos 

informantes); 5. Fala conclusiva: parar de gravar e continuar a conversa informal; 6. Construir 

um protocolo de memória da fala conclusiva. 

A fala conclusiva, que muitas vezes era longa, se constituía num momento muito 

rico de informações, de lembranças, de resgate da caminhada. Nesse momento, os 

informantes lembravam-se dos cantos que animavam a caminhada, das lutas e de outros fatos 

relevantes. A fala conclusiva era registrada em diário de campo e os/as informantes, ao 

concluir o momento da entrevista, demonstraram interesse em saber o resultado da pesquisa. 

Ainda segundo Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 98) “a introdução  do tópico 

central da entrevista narrativa  deve ajudar a deslanchar  o processo de narração”. Várias 

regras devem ser  empregadas como  orientações para formular o tópico inicial. Dentre elas, 

os autores destacam as seguintes: 

 O tópico inicial necessita fazer parte da experiência do informante. Isso irá garantir 

seu interesse, e uma narração rica em detalhes. O tópico inicial deve ter 

significância pessoal e social, ou comunitária [...]. O tópico deve ser 

suficientemente amplo para permitir ao informante desenvolver uma história longa 
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que, a partir de situações iniciais, passando por acontecimentos passados, leve à 

situação atual. Não referir datas, nomes ou lugares. Esses devem ser trazidos 

somente pelo informante, como parte de sua estrutura relevante 

(JOVCHELOVITCH E BAUER, 2002, p. 98). 

 

 

De acordo com estas recomendações, a entrevista constou de um tópico inicial 

que contemplasse os objetivos do estudo e facilitasse aos informantes da entrevista narrativa 

uma “narração rica em detalhes” (Apêndices A e B). 

O procedimento utilizado  para análise de dados das entrevistas narrativas  seguiu 

as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), que apresentam três diferentes procedimentos 

que podem ajudar aos pesquisadores na análise das histórias coletadas durante a entrevista 

narrativa. Dentre estes, foi escolhida a análise temática: construindo um referencial de 

codificação, na qual se recomendava um procedimento gradual de redução do texto 

qualitativo. Neste procedimento, o texto é colocado em três colunas: a primeira contendo a 

transcrição, a segunda contendo uma primeira redução e a terceira coluna contém apenas 

palavras-chave.  

No projeto inicial, para análise dos dados como complemento da análise temática 

foi escolhido também o ALCESTE, um programa computadorizado que, obviamente não 

consegue dar conta do sentido do contexto. Sua vantagem é que, dentro de um pequeno 

espaço de tempo, o pesquisador pode conseguir uma visão geral do volumoso corpus  de 

dados. O corpus das entrevistas foi analisado pelo ALCESTE que apresentou uma visão geral 

das entrevistas. Porém, na evolução da análise dos dados, percebeu-se que seria mais 

proveitoso fazer uma opção por um dos métodos e se decidiu pela análise temática.  

Vale ressaltar que, a partir das observações durante as entrevistas e as anotações 

no diário de campo, brotavam dos entrevistados/as um sentimento de alegria, de emoção, de 

auto-estima por terem sido escolhidos/as para fazerem a memória da caminhada dos 

movimentos sociais e do MEB na região de Picos. Sentiam-se valorizados em poderem 

contribuir com suas informações e protagonizar essa história. No início da entrevista, 

percebia-se em alguns um sentimento de medo de “não saber responder”, mas, com o 

desenrolar da fala, ficavam à vontade, revivendo os acontecimentos. 

No diário de campo estão anotadas observações sobre os momentos das 

entrevistas e sobre as transcrições. A pesquisa de campo, no contato com o/a informante, na 

sua realidade, é um momento de extrema importância que enriquece o trabalho científico, é 
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um mergulho na história que possibilita dar vida à pesquisa. Um momento de beber nas 

fontes, sentir através das vozes dos sujeitos uma história cheia de saudades, de lutas, de 

lembranças, de alegrias e também de tristezas [...]. Muito ajudou também a transcrição das 

entrevistas. Sentir que, através dos fatos que marcaram a vida de cada um/a no seu contexto 

social, na simplicidade do povo fortalecido pelo sonho, pela utopia, “sonhamos com um 

mundo de igualdade”, algo novo estava acontecendo.  

Na exposição desta produção científica, os conteúdos foram estruturados em três 

capítulos que se articulam entre si: 

O primeiro capítulo, intitulado Movimento de Educação de Base e Movimentos 

Sociais: ação sócio-educativa e ação sócio-política - considerações teóricas, discute, no 

contexto da estrutura/conjuntura brasileira 1985/1995, as concepções das categorias teóricas 

que norteiam a pesquisa: movimentos sociais, ação sócio educativa-educação, educação 

popular e cidadania como construção histórica e mediadora do processo educativo. 

Movimento de Educação de Base: ação sócio-educativa, o segundo capítulo, 

apresenta a articulação do MEB com a teologia da libertação. Faz uma retrospectiva sobre as 

origens e caminhada do MEB no contexto do golpe militar. Apresenta os SAMEB‟s – 

Seminários de Avaliação do MEB -1984/1986 como divisores de águas na história do MEB. 

Focaliza o MEB em Picos, seus primeiros passos, sua ação sócio-educativa: objetivos, 

prioridades, estratégias e práticas pedagógicas. 

 No terceiro capítulo, Movimentos Sociais: ação sócio-política em Picos, são 

apresentadas algumas variáveis do perfil dos sujeitos entrevistados por ocasião da pesquisa de 

campo. Fundamentando-se no entendimento sobre ação sócio-política e sob o olhar dos 

sujeitos sociais, focaliza a presença dos movimentos sociais em Picos – “O Povo em 

Movimento” e a ação sócio-educativa do MEB. 

Ao final são apresentadas considerações, onde se colocam algumas 

particularidades da ação sócio-educativa do MEB: trabalho inspirado na teologia da 

libertação, onde se faz presente a mística como forma de animação da caminhada e atuação, 

numa perspectiva de leitura crítica da realidade. Ressalta-se ainda que o MEB de Picos além 

de ter acompanhado, assessorado e apoiado a ação sócio-política dos movimentos sociais, 

contribuiu também para a origem de muitos deles. Isso é de fundamental importância para o 

processo de construção de uma sociedade cidadã. 
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Como se pode perceber, os capítulos se articulam numa construção sistematizada, 

resultado de um trabalho conjunto de tantas pessoas que contribuíram para a realização desta 

produção científica. De acordo com Sousa (2005, p. 23), “uma educação voltada para as 

classes populares deve ter como meta a criação de condições para que estas articulem suas 

diversas experiências históricas, seus saberes, para que possam colaborar numa nova 

concepção de mundo”. 

           Todo conhecimento cresce e se enriquece na partilha. Portanto, esta dissertação será 

posteriormente socializada com as organizações populares, nos meios acadêmicos e também 

com a sociedade como forma de informá-los/as sobre a ação sócio-educativa do Movimento 

de Educação de Base (MEB) junto aos Movimentos Sociais na região Picos, na perspectiva de 

que, a partir do registro e socialização dessas experiências, novas ações poderão ser 

implementadas. 
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– CAPÍTULO I – 

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE E MOVIMENTOS SOCIAIS: AÇÃO 

SÓCIO-EDUCATIVA E AÇÃO SÓCIO-POLÍTICA – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

“Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de forma diferente; trata-se, porém, 

de transformá-lo”.  

                                     (MARX. XI Tese sobre Feuerbach) 

 

A presente investigação, que tem como objetivo compreender o campo político-

educativo produzido pela pedagogia do MEB, no período de 1985-1995, junto aos 

movimentos sociais na região de Picos – PI, se pauta nas categorias da Concepção Dialética 

da História. A Concepção Dialética da Histórica procura articular o social e o individual, 

numa perspectiva de totalidade, de globalidade, de mediações e contradições numa práxis 

teórica-prática e histórico-política num processo constante de produção de conhecimento. 

Nessa perspectiva, Ferreira (1998, p.100) coloca que “não entende a produção do 

conhecimento como um processo que se constrói a partir do isolamento das partes do todo, 

mas toma o todo, em suas articulações necessárias e contraditórias, como princípio 

fundamental”. 

Segundo Triviños (1987) essa concepção se fundamenta no materialismo dialético 

e no materialismo histórico: 

 

O materialismo dialético busca explicações coerentes, lógicas e racionais para os 

fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento, ressaltando que uma das 

idéias mais originais do materialismo dialético seja a de haver ressaltado, na teoria 

do conhecimento a importância da prática social como critério da verdade [...] O 

materialismo histórico  estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da 

sociedade , de  sua evolução histórica e da prática social dos homens no 

desenvolvimento da humanidade. Ressalta a força da idéias, capaz de introduzir 

mudanças nas bases econômicas que as originou. Por isso destaca a ação dos 

partidos políticos, dos agrupamentos humanos etc. cuja ação pode produzir 

transformações importantes nos fundamentos materiais dos grupos sociais 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 

 

Norteada nesses pressupostos, uma pesquisa fundamentada na concepção 

histórico-dialética requer do pesquisador uma postura dialética de articulação da teoria e 

prática numa práxis ação-reflexão-ação. Ao se referir à práxis, Freire (1987, p. 67) esclarece 

que “práxis é a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. Essa práxis 
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tem como principal tarefa ajudar o ser humano a passar de uma consciência acrítica para 

crítica, objetivando transformar a realidade social. 

Nesse processo de unidade entre teoria e prática, Gramsci (1995, p. 21) entende 

que 

 

[...] a unidade de teoria e prática não é um fenômeno mecânico, mas um devenir 

histórico, que tem a sua fase elementar e primitiva no senso de “distinção” e de 

“separação”, de independência apenas instintiva, e progride até à possessão real e 

completa de uma concepção de mundo coerente e unitária. 

 

No “devenir histórico” da práxis de produção de conhecimento, Triviños (l987) 

ressalta que cabe ao pesquisador partir de uma “contemplação viva” do fenômeno a ser 

pesquisado estabelecendo-se a singularidade da “coisa”, identificando-se as principais 

características do objeto, partindo-se em seguida para análise do fenômeno, estabelecendo as 

relações sócio-históricas do fenômeno estudado, as mediações e as determinações e nesse 

processo se chega a estabelecer a realidade concreta do fenômeno. Nesse sentido 

Bourguignon (2006, p. 49) esclarece que   

a perspectiva dialética busca compreender as determinações de um fenômeno social 

em seu devir - em seus processos de superação - em sua totalidade que é concreta. 

Estudar um fato, conhecê-lo, implica em analisá-lo em suas determinações 

particulares, apreendendo as mediações, as relações mais essenciais que lhe dão 

dinâmica, sempre de forma articulada à totalidade. 

 

                       Dessa forma, percebe-se que as mediações são relevantes para apreender , nas 

contradições da realidade social, os elementos que dão expressão concreta aos objetos de 

investigação. Para um melhor entendimento sobre as mediações como expressão histórica e 

concreta das relações que o ser humano construiu com a sociedade e com a natureza é 

relevante explicitar o entendimento de Pontes (2000, p.41) sobre a categoria mediação:  

A categoria de mediação tanto possui a dimensão ontológica quanto reflexiva. É 

ontológica porque está presente em qualquer realidade independente do 

conhecimento do sujeito; é reflexiva porque a razão para ultrapassar o plano da 

imediaticidade (aparência) em busca da essência, necessita construir 

intelectualmente mediações para reconstruir o próprio movimento do objeto. 

 

Nesse aspecto, deve-se destacar o papel da mediação no desvelamento da 

realidade, ajudando através da reflexão a abstrair-se da realidade concreta para uma realidade 

refletida numa perspectiva de projetar e objetivar ações transformadoras. Sendo assim, para 

Munhoz (2006, p.29) dentro do raciocínio dialético  
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é pela mediação, que se consegue dar conta da relação entre os planos mediato e 

imediato do conhecimento, ou seja, entre a universalidade da teoria e as expressões 

singulares dos fenômenos em cada realidade específica.[...]Assim, no caminho de 

passagem do concreto sensível ao concreto pensado, verifica-se a necessidade do 

processo de mediação entre a universalidade da teoria e a singularidade com que os 

fenômenos se expressam no real.  

 

De acordo com essa visão de Munhoz, percebe-se que a mediação é o que vincula 

a situação existente com a situação mais geral. Entende-se, então, que o processo de mediação 

acontece ao se relacionar o fenômeno próximo, os contextos, as situações que historicamente 

permitem entender porque os fenômenos mais simples existem. Esse conjunto de elementos 

que está presente na realidade é o que permite através da reflexão estabelecer as relações entre 

a situação próxima com a situação geral. Portanto, constata-se que a realidade é síntese de 

múltiplas determinações que são identificadas na forma como a sociedade se organiza, na 

forma como se produz e se distribui a riqueza. Segundo a dialética, a sociedade se reproduz 

tanto na conservação como na transformação. 

Nesse sentido, para que haja uma maior clareza e compreensão sobre o fenômeno 

pesquisado na sua singularidade, particularidade e totalidade, ressalta-se que o problema da 

presente pesquisa é perceber as relações entre a ação sócio-educativa e a ação sócio-política 

das organizações em questão: Movimento de Educação de Base - MEB e Movimentos 

Sociais. Assim, se faz necessário entender as vertentes de movimento social que 

fundamentam esse trabalho; ter presente a visão de educação que norteava ação sócio-

educativa do MEB, mediada pela luta de construção da cidadania e contextualizar o cenário 

estrutural e conjuntural do Estado brasileiro, na época, palco do protagonismo da ação sócio-

educativa e ação sócio-política desses movimentos. 

 

 

1.1 Brasil 1985-1995: Contexto Estrutural-Conjuntural 

 

 

Para compreender o cenário da ação sócio-educativa do MEB e da ação sócio-

política dos Movimentos Sociais tendo como mediação a luta pela cidadania é importante 

situar o contexto estrutural e conjuntural, no qual esses movimentos estavam inseridos, a fim 

de que se possa perceber as mediações, as determinações que dão origem às desigualdades 

sociais e por outro lado que fomentam as lutas pela conquista de direitos fundamentais na 
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construção da  cidadania. Esta pesquisa procura entender as mediações e determinações que 

contribuíram para que, num determinado momento da conjuntura brasileira, acontecesse a 

emergência de movimentos sociais na região de Picos. Medeiros (1996, p.102) observa que os 

movimentos sociais só afloram “onde se forma uma sociedade civil como espaço em que 

grupos e classes sociais diferentes confrontam e acomodam seus interesses e ideais e onde 

essa mesma sociedade, em pluralidade, se afirma como o solo em que se funda o Estado”.  

Assim, classe social pode ser sociologicamente entendida como certo número de 

pessoas que partilham de uma posição comum na ordem econômica. Em virtude da sua 

posição comum na ordem econômica, os membros de cada classe, de acordo com Marx, 

partilham de experiências comuns, de um modo de vida mais ou menos distinto e de certos 

interesses políticos e econômicos (CHINOY, 1968). 

As classes sociais se situam no campo da contradição, os grupos na sociedade 

capitalista estão em contradições entre si, onde estabelecem uma relação de exploradores e de 

explorados, e acontece então, nessa relação, a apropriação do trabalho realizado pelo outro. 

Segundo Harnecker e Uribe (1980, p. 170) as classes sociais são “grupos humanos um dos 

quais pode apropriar-se do trabalho do outro por ocupar postos diferentes num regime 

determinado de economia social”. 

As classes sociais são, portanto, consequência da estrutura da sociedade capitalista. 

Nesse sentido, trago presente os fundamentos do pensamento político de Marx e Gramsci 

sobre o sustentáculo da sociedade capitalista: 

A gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classes, razão por que 

ele só existe quando e enquanto existir essa divisão (que decorre por sua vez 

das relações sociais de produção); e a função do Estado é precisamente a de 

conservar e reproduzir a divisão, garantindo assim que os interesses 

particulares de uma classe se imponha como interesse geral da sociedade 

(COUTINHO, 1981.p. 89). 

 

Nessa sociedade, marcada por relações contraditórias das classes sociais, a 

exclusão e a desigualdade social são inerentes ao desenvolvimento do capitalismo, que tem 

sua gênese, segundo Marx (1998), no caráter coletivo da produção e na apropriação privada 

do trabalho e da riqueza  socialmente produzida. Encontra-se nesta dinâmica a grande 

contradição: enquanto quem produz é o trabalho, quem acumula é o capital; a produção é 

socializada e a apropriação é privatizada.  
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Verifica-se que, apesar do progresso econômico amplo e generalizado, sobram 

“ilhas” ou “bolsões de pobreza” constituindo-se um processo de exclusão social 
1
.A sociedade 

de abundância tem deixado uma grande parte no meio do caminho, abandonada à sua própria 

sorte e isso tem gerado uma brecha crescente entre ricos e pobres. A dinâmica da economia 

capitalista leva simultaneamente à criação de maior riqueza para uma minoria e de maior 

pobreza para a maioria. Nesse sentido, o Documento de Puebla (1979, p. 69) denunciava que: 

o luxo de alguns poucos se converte em insulto contra a miséria da grande massa. 

[...] comprovamos, pois, como devastador e humilhante a situação de pobreza em 

que vivem milhões de latino-americanos e que se exprimem, por exemplo, em 

mortalidade infantil, em falta de moradia adequada, em problemas de saúde, salários 

de fome, desemprego e subemprego, desnutrição, instabilidade no trabalho, 

migrações maciças, forçadas e sem proteção.   

 

No período delimitado para esta investigação,1985-1995, essa situação latino-

americana de empobrecimento, consequência da lógica capitalista, acontecia também no 

Brasil que tem uma longa história de dominação, de exploração, de exclusão social. 

Os fatos se situam num contexto histórico-cultural. O tempo histórico, o espaço 

geográfico e cultural marcam significativamente a ação dos homens e mulheres na história. 

Com isso, se entende que essa ação determina e é determinada pela sociedade onde se insere. 

Pois, “não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência” 

(MARX apud SANTOS, 2005, p. 57). 

Para adentrar na realidade conjuntural do Brasil recorro a Gohn (2003, p. 

103,114) que, ao fazer referência à conjuntura brasileira a partir da década de 1960, faz a 

seguinte análise: 

[...] o período de 1964-74 corresponde à fase de grande repressão na sociedade 

brasileira, imposta pelo regime militar. Mas a despeito do grande controle social e 

político, das prisões, torturas, perseguições ocorreram várias lutas de resistência e 

movimentos de protesto no País. Este período foi também de grande efervescência 

do movimento de esquerda no país [...] O período de 1975-82 corresponde a um dos 

mais ricos da história do país no que diz respeito à luta [...] Havia um clima de 

esperança, de crença na necessidade da retomada da democracia, da necessidade da 

participação do indivíduos na sociedade e na política. Havia também uma crença na 

força do povo, das camadas populares organizadas, para realizarem mudanças 

históricas que outros grupos sociais não tinham conseguido realizar no passado. 

                                                           
1 A temática da “exclusão social” está se tornando praticamente obrigatória nos debates sobre a sociedade contemporânea. Tanto nos países 

desenvolvidos como nos países emergentes, vem se desenvolvendo com intensidade cada vez maior a discussão sobre o setor social, 

numericamente crescente, dos “inúteis para o mundo”(Castel,1995),dos“desqualificados”(Paugan,1994),dos“excluídos desnecessários” ( 

Nascimento,1994)[...] O primeiro livro a utilizar esta expressão é de J. Klanfer (1965). L’Exclusion sociale.Étude de la marginalité dans les 

sociétés occidentales ( Bureau de Recherches Sociales, Paris ( LESBAUPIN, 2001,p.29-30)Poder Local X Exclusão Social: Petrópolis: a 

experiência das prefeituras democráticas no Brasil .Vozes, 2001 
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Nessa conjuntura, a eleição de Tancredo Neves para Presidente e – após a morte 

deste – a posse de Sarney, marcaram em 1985 o fim da ditadura militar como sistema político, 

mas para Helmann (1995) esses fatos não significavam que se restabeleceu 

concomitantemente o estado de direito, o modelo econômico vigente não foi sequer 

questionado. Economicamente, o Brasil tinha herdado da ditadura militar a maior dívida 

externa de um país em desenvolvimentos e a maior concentração de renda do mundo [...]. O 

Brasil se destacava também com sua estrutura ultrapassada de distribuição de terra, a 

oligarquia rural e a imprensa conservadora dentre outras,nunca permitiram a realização de um 

projeto de reforma agrária.  

Embora numa conjuntura de grande repressão e empobrecimento da população, 

aconteceram avanços no processo democrático que favoreceram as lutas populares por 

conquista de direitos na construção da cidadania no Brasil e, em especial, na região de Picos 

(PI).  

Pode-se perceber que o final dos anos 70 e anos 80 foram períodos que entraram 

para a história do Brasil como uma fase de redemocratização. Por intermédio da mobilização 

e da pressão da sociedade civil, o regime militar foi perdendo força e substituído pelo regime 

democrático. A década de 80 é considerada como extremamente significativa do ponto de 

vista das experiências político-sociais: 

[...] A década de 80 foi extremamente rica do ponto de vista das experiências 

político-sociais. A luta pelas Diretas-Já em 1984 e pela implantação do calendário 

político que trouxe de volta as eleições para a presidência do País , [...] o processo 

Constituinte, o surgimento das Centrais Sindicais (CGT- Confederação geral dos 

Trabalhadores,(1982) CUT- Central Única dos trabalhadores (1983), FORÇA 

SINDICAL entre outras),a criação de entidades organizativas amplas do movimento 

popular (ANAMPOS, CONAM, PRÓ-CENTRAL) o surgimento de inúmeros 

movimentos sociais em território Nacional, abrangendo diversas e diferentes 

temáticas e problemáticas como das mulheres, negros criança, meio ambiente, 

saúde, transportes, moradia [...] (GOHN, 2003, p. 126 ). 

 

Nessas experiências político-sociais, os movimentos sociais na conjuntura de 

1980, foram protagonistas de muitas lutas. Essas lutas forjaram nos empobrecidos uma nova 

consciência, como sujeitos na construção da cidadania. Assim, os anos 80 foram fundamentais 

para a compreensão da formação da cidadania dos pobres no Brasil, pois, como afirma Gohn 

(2003, p.127) “[...] os pobres saíram do submundo e vieram à luz como cidadãos dotados de 

direitos - direitos estes que são inscritos na Constituição, mas negados ou ignorados na 

prática”. 
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Em março de 1987 aconteceu a instalação da Constituinte e, nesse contexto, entra 

em cena uma rede de organizações diversas, incluindo as comunidades de base e os 

movimentos sociais que mobilizaram no país inteiro uma série de discussão e reivindicações.  

Citando Hellmann (1995, p. 20)  

com suas atividades essas organizações conseguiram reunir um total de 12 milhões 

de assinaturas para apresentação de 122 propostas. Essa campanha, além de ampliar 

o quadro das lutas pela democracia[...] trouxe em suas propostas também novos 

aspectos da cultura política reivindicando direitos abrangentes para todos os 

cidadãos. 

 

A década de 80, então, foi um período de intensa movimentação social, que 

marcou a história do Brasil e dos movimentos sociais. No entanto, apesar da riqueza das lutas 

sociais, da emergência dos pobres como sujeitos sociais, esse período representa, do ponto de 

vista econômico, um momento de estagnação, conhecido como a década perdida, que atingiu 

profundamente a sociedade brasileira. Segundo Gohn (2003, p. 127) “a década de 80, 

cognominada década perdida em termos econômicos, mas altamente positiva tanto política 

como culturalmente, findou-se com um quadro desanimador: a desmobilização e descrença 

das massas”. 

 Nesse período, percebe-se que, em nível nacional, vários sujeitos sociais, 

pertencentes às mais diversas organizações populares e instituições, contribuíram para o 

surgimento e o fortalecimento dos movimentos sociais. Em Picos, segundo pesquisa do ISER 

(1990), os sujeitos sociais relevantes que contribuíram para o surgimento dos movimentos 

sociais são vinculados à história da Diocese de Picos num esforço simultâneo de participação 

e organização. Nesse sentido, Valle e Boff (1993) ressaltam a presença transformadora da 

Igreja de Picos em sua sociedade na sua ação para “além de si mesma”. Essa presença se dá  

através da  Comissão Pastoral da Terra - CPT, das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, da 

Pastoral da Criança, do Movimento de Educação de Base - MEB, dentre outros. Para Vale e 

Boff (1993, p. 54) 

sob diferentes formas , a Igreja de Picos participa da transformação da sociedade 

local.Esta participação só pode ser  apreciada a partir das características da 

modernização social desta região nordestina[...]  as diversas formas de presença da 

Igreja são importantíssimas para a transformação da sociedade local, mas também 

para a própria  Igreja: elas são a grande forma de acesso a um povo da região [...] 

Sem elas, a Igreja deixaria de acompanhar as angústias e esforços daqueles que 

deseja evangelizar. 
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Nesse sentido, na construção de uma democracia participativa no Brasil, com o 

fim do regime militar, Whitaker coloca que (2010, p.76) houve dois momentos em que a 

Igreja teve atuações  especialmente significativas: no processo constituinte vivido em nosso 

país de 1985 a 1988, e na campanha pela valorização do voto através do combate à corrupção 

eleitoral, de 1997 a 1999. Whitaker ressalta ainda que a expansão, no Brasil , do conceito de 

cidadania em termos de direitos a serem respeitados e de engajamento na luta pela igualdade – 

deve-se muito a essa maneira nova de ser Igreja, inaugurada pela força da mensagem 

conciliar.Essa jeito novo de ser da Igreja, como também a conjuntura sofrida em que vivia o 

povo foram amálgamas que contribuíram para a emergência dos movimentos  sociais em 

Picos, tendo a Igreja, na época, como único espaço que favorecia a organização e participação 

popular. 

 

Nesse contexto, vale ressaltar também que na perspectiva político-partidária os 

partidos políticos predominantes, organizados no Piauí e na região de Picos ao longo das 

décadas de 70/80, não se interessavam em fomentar a organização do povo, não incentivavam 

qualquer tipo de organização popular numa perspectiva de transformação social, onde os 

empobrecidos se  tornassem sujeitos do processo.Para confirmar essa postura, Valle e Boff  

(1993, p. 12) colocam  que 

é interessante constatar que uma cidade como Simões
2
, por exemplo, esteja saindo 

da política de cabresto e passando lentamente para uma política de opinião. Ainda 

assim, continua havendo muita manipulação dos empregos e serviços públicos pelos 

políticos locais. Por causa desse clientelismo, muitos agentes julgam ser mais fácil 

falar sobre política com o pessoal do interior. 

 

                         Diante dessa realidade, ressalta-se a importância da mediação da Igreja de Picos 

na década de 80 para o surgimento dos movimentos sociais na região, articulando-se assim 

com a realidade da conjuntura nacional. 

A década de 80, então, foi marcada por experiências democráticas em todos os 

níveis.No entanto, na década de 1990, a democracia ficou fragilizada com a implantação do 

Projeto Neoliberal, proposta das elites dominantes, que trazia como objetivo principal a 

chamada política de modernização da economia, construída sobre os pilares da privatização, 

numa ideologia do Estado mínimo. Para Aranha (2006), o ideário neoliberal, que vinha se 

impondo desde a década de 1970, adquiriu mais força após a derrocada do Leste Europeu 

                                                           
2
 A cidade de Simões se situa no âmbito da Diocese de Picos, região em estudo neste trabalho científico. 
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(após 1989). No Brasil, essa tendência econômica tornou-se perniciosa, por não usufruir-se 

sequer das vantagens sociais já alcançadas em países capitalistas mais desenvolvidos. 

Nesse contexto, Silva (2003) esclarece que no Brasil as orientações neolioberais 

foram acolhidas, na chamada transição democrática, pelos governantes, pelos empresários, 

por lideranças sindicais e por intelectuais ainda na década de 1980 e intensificou-se nos anos 

1990, principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Esse projeto neoliberal que saiu vitorioso nas eleições diretas de 1989 marcou a 

disputa pela hegemonia da sociedade, com o projeto democrático popular defendido pelas 

forças democráticas nas Diretas Já. A ideologia neoliberal instalou no país uma conjuntura de 

recessão e desemprego em massa, marcada pela crise moral e ética, contribuindo, segundo 

Gohn (2003, p.145) para a emergência do “movimento pela Ética na Política, o movimento 

dos Caras-Pintadas”, movimentos Pró-Impeachment do Presidente da República. Esses 

movimentos tiveram uma abrangência nacional, com o povo nas ruas e praças, num 

movimento cidadão de luta por ética na política, por melhores condições de vida para a 

população brasileira, tendo em vista a construção da cidadania. 

Ao analisar esse período histórico da conjuntura brasileira, Aranha (2006) faz 

referências a essas mobilizações populares que culminaram com o impeachment do primeiro 

presidente eleito nesse período:  

Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto popular, governou apenas 

por dois anos (1990-1992). Entre ineficazes medidas econômicas de impacto, foi 

denunciado em escândalos de corrupção. A intensa mobilização popular culminou 

com seu impeachment (ARANHA, 2006, p. 206). 

 

Diante dessa realidade, os anos 90 redefiniram novamente o cenário das lutas 

sociais no Brasil. Ao tempo que o País foi palco de grandes mobilizações, tendo em vista essa 

conjuntura político-econômica, os movimentos sociais populares dos anos 70 e 80 se 

alteraram substancialmente. Segundo Silva (2003, p. 42), a década de 1990 foi marcada pela 

perda de vigor dos movimentos populares, apesar da criação, em 1991, da Central dos 

Movimentos Populares - CMP, sem que tenham sido amenizadas as péssimas condições de 

vida da maioria da população. 

Nessa conjuntura, alguns movimentos sociais populares entraram em crise: de 

militância, de credibilidade nas políticas públicas, dentre outras. Surgem nesse cenário, novos 

movimentos sociais, centrados na questão ética e moral ou de revalorização da vida. Para 
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Gohn (2003, p.128) o “novo” dos movimentos sociais se redefine novamente nos anos 90; 

isso se faz em duas direções: 

Primeiro deslocamentos do eixo das reivindicações do plano econômico, em termos 

de infra-estrutura básica para o consumo coletivo, para o suporte mínimo de 

mercadorias para o consumo individual, em termos de comida. Segundo, o plano da 

moral ganha eixo central como eixo articulatório das lutas sociais.  

 

Nesse contexto, se realiza a ação sócio-educativa do MEB em Picos, junto aos 

movimentos sociais. Ainda fazendo referência aos fatos conjunturais ocorridos no início dos 

anos 90, trago presente a Crise do Socialismo Real, no Leste Europeu, ao qual Aranha (2006) 

se referiu. Esse fato atingiu diretamente o MEB por se tratar de um movimento financiado, em 

grande parte, por instituições internacionais. Segundo MEB (90/92, p. 20) a crise do 

socialismo real, a exaltação do livre mercado e a unificação da Europa, influenciaram o MEB, 

obrigando-o a tomar a seguinte postura:  

Aprofundar, mais atentamente, sobre o sistema liberal que sustenta o capitalismo; 

fortalecer os processos participativos na busca de recursos econômicos para sua 

auto-sustentação e reafirmar sua esperança numa sociedade mais solidária, apesar da 

aparente impressão da derrubada de todas as utopias alternativas ao sistema 

capitalista.  

 

Nesse cenário, novas questões eram levantadas,exigindo que os movimentos 

sociais traçassem novas estratégias frente à realidade no que diz respeito aos modelos de 

capitalismo e socialismo. Diante da crise do socialismo, os movimentos sociais são desafiados 

a repensarem a possibilidade de uma alternativa histórica ao capitalismo e levantarem 

questões no que diz respeito à mundialização da economia e autonomia dos países. No 

contexto de totalidade com a conjuntura mundial onde se insere a conjuntura nacional, então, 

estavam postos novos desafios para os movimentos sociais e também para o MEB na sua ação 

educativa que teve início na década de 1980, junto a esses movimentos, em Picos. 

Na conjuntura nacional, constatamos a presença dos movimentos sociais em 

conflito e em confronto com as forças capitalista-neoliberais da sociedade em que estavam 

inseridos.  Nesse sentido, o olhar dessa pesquisa faz o recorte histórico conjuntural, tanto em 

nível nacional como também em Picos (PI), dos anos 1980 e 1990, pois, nessas décadas, mais 

precisamente no período de 1985 a 1995, se constitui o foco desta análise sobre os 

movimentos sociais na região de Picos. 
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1.2 Movimentos Sociais: como entendê-los teoricamente? 

 

 

O movimento social é uma categoria difícil de definir conceitualmente e muito 

controvertida. Teve ao longo do tempo diferentes significados. O termo “movimentos sociais” 

surgiu por volta de 1840, com Loren Von Stein, na sociologia acadêmica, quando este 

defende a necessidade de uma ciência da sociedade que se dedicasse ao estudo dos 

movimentos sociais. Com essa categoria pretendia-se estudar os movimentos europeus desse 

momento: o movimento proletário francês e do comunismo e socialismo emergentes 

(SCHERER-WARREN, 1989). 

Na temática sobre os movimentos sociais, percebe-se que não há uma definição 

ou conceituação geral, única e universal, pelo fato de que esta definição varia segundo os 

paradigmas teórico-metodológicos que embasam a análise de cada autor. Cada contexto vai 

suscitando novas formas de Movimentos Sociais. Entretanto é possível localizar dentro de 

cada teoria um dado paradigma, evidenciando qual a concepção de movimentos sociais que se 

está utilizando. 

Concordamos com Scherer-Warren (2006, p.106) que, ao se referir ao caráter 

dinâmico dos movimentos sociais, coloca que:  

a realidade dos movimentos sociais é bastante dinâmica e nem sempre as teorizações 

têm acompanhado esse dinamismo. Com a globalização e a informatização da 

sociedade, os movimentos sociais em muitos países, inclusive no Brasil 

[...],tenderam a se diversificar  e se complexificar. Por isso, muitas explicações 

paradigmáticas ou hegemônicas nos estudos da segunda metade do século XX 

necessitam de revisões ou atualizações ante a emergência de novos sujeitos sociais 

ou cenários político. 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que são inúmeras as vertentes teóricas sobre os 

movimentos sociais. Para Sherer-Warren (1989) as principais contribuições para o estudo dos 

movimentos sociais de autores clássicos e contemporâneos, tiveram como referência o 

pensamento de Marx, seja para lhe dar continuidade, seja para questioná-lo e tentar superá-lo. 

Para a autora, a categoria de totalidade foi fundamental no pensamento de Marx:  

 
O fundamental no pensamento de Marx foi ter dado à categoria “totalidade” um 

lugar central. Ao examinar o agir humano, concebe este agir como um conjunto que 

conecta dialeticamente várias práxis: teórica, produtiva ou econômica e político-

ideológica. A articulação entre várias práxis, e a idéia de uma práxis teórica a 

serviço de uma práxis política transformadora do social, criou o espaço necessário 
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para se colocar a ciência engajada nos movimentos sociais (SHERER-WARREN, 

1989, p. 136). 

 

Diante disso, percebe-se que para Marx, na realização de uma práxis teórica a 

serviço de uma práxis política transformadora do social, faz-se necessário que aconteça uma 

práxis histórica político-ideológica. Marx defende ainda que para  acontecer a transformação 

social não se pode prescindir dos condicionantes estruturais. O pressuposto fundamental de 

Marx (1991, p. 130) para construção da história é a existência das condições objetivas: “se por 

um lado são os homens que fazem a história, por outro lado, esta só se realiza sob 

determinadas condições objetivas”. Em sua visão a sociedade não dá saltos, “tudo acontece 

num processo gradual em que as transformações vão acontecendo na medida em que novas 

relações de produção vão se gestando no seio da velha sociedade” (MARX, 1991, p. 11). 

Neste sentido, Gramsci (1988) coloca que é preciso entender as relações de 

reciprocidade entre estrutura e superestrutura para assim se chegar a uma justa análise das 

forças que atuam na história de um determinado período e à definição da relação entre elas. 

Para isso, é necessário movimentar-se no âmbito de dois princípios:  

1) o de que nenhuma sociedade assume encargos para cuja solução não existam as 

condições necessárias e suficientes, ou que pelo menos ainda não estejam em vias de 

aparecer e se desenvolver; 2) o de que nenhuma sociedade se dissolve  e pode ser 

substituída antes de desenvolver e completar todas as formas de vida implícitas nas 

suas relações (GRAMSCI, 1988, p. 45). 

 

Gramsci dá outro enfoque à questão dos movimentos sociais quando enfatiza o 

caráter historicista do materialismo dialético, fixando-se na análise política e cultural da 

sociedade. Para Scherer-Warren (1989, p. 62), Gramsci vai travar uma luta contra o 

positivismo da II Internacional, expressando o seu pensamento através de um caráter 

antieconomicista e enfatizando o caráter historicista do materialismo histórico, fixando-se 

desta maneira na análise política e cultural da sociedade. Daí decorre a sua importante 

contribuição para o estudo dos movimentos sociais. 

Na análise político-cultural da sociedade, Gramsci (1987, p. 53) usa a expressão 

catarsis para indicar a “passagem do momento puramente econômico (ou egoísta-passional) 

ao movimento ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na 

consciência dos homens”. Na visão gramsciana, isto significa que um projeto transformador, 

um processo de construção de uma cultura nova requer também uma práxis de transformação 
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ético-cultural, que Gramsci chama de “filosofia da práxis” sem perder de vista a relação 

dialética orgânica entre os intelectuais (dirigentes políticos) e a massa (o povo). 

Pode-se perceber então um novo olhar de Gramsci sobre o caráter dos 

movimentos sociais não apenas de enfrentamento ao poder dominante, mas também esses 

movimentos se apresentam em outras dimensões ético-culturais. Ao interpretar a concepção 

de Gramsci sobre os fundamentos de uma nova cultura dos movimentos sociais, Carnoy 

(1986) coloca que 

[...] a base estratégica de Gramsci, então, não era organizar trabalhadores e 

camponeses a fim de engajarem-se em um ataque frontal ao Estado, mas estabelecer 

organizações da classe trabalhadora como fundamentos de uma nova cultura - as 

normas e valores de uma nova sociedade proletária. Essa hegemonia proletária 

confrontaria a hegemonia burguesa em uma guerra de posições- de trincheiras 

movendo-se para diante e para trás em uma luta ideológica pela consciência da 

classe trabalhadora- até que a nova superestrutura tivesse cercado a antiga, incluindo 

o aparelho do Estado. Somente neste momento teria sentido assumir o poder do 

Estado, desde que somente então a classe trabalhadora controlasse, de fato, os 

valores e normas sociais a ponto de poder construir uma nova sociedade, usando o 

aparelho do Estado (CARNOY, 1986, p. 29). 

 

Nessa colocação de Carnoy está presente o pensamento de Gramsci sobre a 

hegemonia, categoria fundamental no pensamento gramsciano, significa poder-direção ou 

dominação-consenso.” 
3
 O conceito de hegemonia é apresentado por Gramsci segundo Jesus 

(1989, p. 42) em toda a sua amplitude, isto é, como algo que opera não apenas sobre a 

estrutura econômica e sobre a organização política da sociedade, mas também sobre o modo 

de pensar,de conhecer e  sobre as orientações ideológicas e culturais. É neste sentido que as 

relações hegemônicas são pedagógicas. 

Neste enfoque de hegemonia é importante ainda explicitar que „para Grupi (1978, 

p. 3) hegemonia é isto: 

 Determinar os traços específicos de uma condição histórica, de um processo, tornar-

se protagonista de reivindicações que são de outro estrato social, da solução das 

mesmas,de modo a unir em torno de si esses estratos, realizando com eles uma 

aliança na luta contra o capitalismo , desse modo, isolando o próprio capitalismo.  

                                                           
3 O termo hegemonia deriva do grego eghestai, que significa “conduzir”, “ser guia”, “ser líder”; ou também do verbo eghemoneuo, que 

significa “ ser guia”, “ preceder”, “conduzir”, e do qual deriva “ estar à frente”, “comandar”, “ser o senhor”. Por eghemonia, o antigo grego 

entendia a direção suprema do exército. Trata-se, portanto, de um termo militar. Hegemônico era o chefe militar, o guia e o também 

comandante  do exército (GRUPPI,1978,p.1). 
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Em diálogo com Gramsci, também Sales (2006, p. 96) ressalta a hegemonia como 

um processo de construção e afirmação de um modo de sentir, pensar, querer, agir em todas as 

dimensões da vida. Neste sentido, hegemonia é entendida como um processo de persuasão: 

um modo bem específico de expressão do querer coletivo. É uma concepção de 

mundo e um projeto de vida que se traduzem nos discursos e nas ações. É por isso 

que Gramsci pensa Hegemonia como direção intelectual e moral e como um tipo de 

vida e de poder que se legitimam pelo consentimento, e não pela força.[...] um poder 

hegemônico se contrapõe ao poder de mandar, decretar, punir, premiar e quem o 

exerce  é dirigente, enquanto quem exerce  a dominação é ditador [...] 

 

Nesta relação Estado, sociedade civil e construção da hegemonia, aparecem como 

sujeitos as organizações populares, que nas suas lutas buscam explícita ou implicitamente a 

construção de um estado hegemônico. É importante ressaltar que, na realidade histórica  

inserida num contexto de estado capitalista excludente,os movimentos sociais sempre estarão 

presentes como forma de resistência e enfrentamento. 

Esses pressupostos teóricos, fundamentados em Marx e Gramsci, são importantes 

para uma maior compreensão teórica sobre os movimentos sociais. Nesse sentido, atualizando 

para a conjuntura brasileira, pode-se perceber que a preocupação de Gramsci está concentrada 

nas condições políticas e culturais geradas pela mobilização social e que, no caso brasileiro, 

isso ocorre por meio da luta por direitos e consequentemente por cidadania. Nessa mesma 

linha, Oliveira (2006, p. 84) ressalta “o papel fundamental da superestrutura no processo de 

transformação social”. Acontecendo então a catarsis, cujo significado, também na visão de 

Gramsci, seria a passagem do “objetivo ao subjetivo” e “da necessidade à liberdade”. Assim, 

essas lutas por direitos e pela construção da cidadania passam a ter um caráter social e político 

mais amplo. 

Neste trabalho, a noção de cidadania aparece como mediação dos movimentos 

sociais entendidos como um número crescente de pessoas com uma identidade social que se 

organizam para superar alguma forma de opressão e apontam para a transformação social, 

apontam para a participação democrática das forças populares nas diversas instâncias da 

sociedade numa luta constante da construção da cidadania.  

Os movimentos sociais são dinâmicos como dinâmica é a própria sociedade onde 

eles se inserem. Cada contexto sócio-político-econômico vai produzindo novas formas de 

Movimentos Sociais. Desse modo, falar em movimento social até os anos 60 significava para 

Doimo (1995, p. 39-75) 
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[...] referir-se à suposta virtualidade revolucionária do proletariado, entendidos como 

classe determinada pelas relações capitalistas de exploração do trabalho pelo capital 

[...]Entre o início dos anos 70 e meados de 80, a  idéia de povo como sujeito 

compareceu intensamente no discurso de diversos atores socialmente relevantes [...] 

finalmente se descobria que somente o povo poderia, “de baixo para cima”, produzir 

as necessárias transformações históricas.[...] o termo movimentos sociais começa a 

designar múltiplas formas espontâneas de participação, organizadas em torno da 

esfera da cultura e em contestação da lógica capitalista e da lógica racionalista 

dominante. São os atualmente denominados de novos movimentos sociais. 

 

No final dos anos 70, Alain Touraine em nome da sociedade pós-industrial, 

acolheu os movimentos de gênero, pacifistas, ecológicos e nacionalistas como representativos 

dos novos movimentos sociais. Para Touraine,  

 

[...] os movimentos sociais são agentes históricos que expressam, em cada momento, 

as formas históricas de opressão, de miséria , de injustiça, de desigualdade etc., mas 

expressam também muito mais do que isto, pois expressam o devir, através de sua 

crítica, de suas formas de contestação, de suas lutas na busca de novas alternativas, 

para o comando de uma nova historicidade (TOURAINE apud SCHERER-

WARREN, 1987, p. 94). 

 

Touraine apresenta então os movimentos sociais como expressão organizada da 

sociedade na defesa do sujeito num constante devir contra o autoritarismo político, contra a 

miséria econômica, em busca de novas alternativas como sujeitos de uma “nova 

historicidade”.  Touraine (1977, p. 345) considera ainda os movimentos sociais “como 

combinação de um princípio de identidade, de um princípio de oposição e de um princípio de 

totalidade e, considerado mais amplamente, como um ator de campo de ação histórica”. 

Na sua contribuição sobre os movimentos sociais durante as décadas de 1970 e 

1980, Sader (1995, p. 55) coloca que os movimentos sociais favoreceram a criação de novos 

sujeitos sociais e históricos: “uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam 

práticas através das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas 

vontades, constituindo-se nessas lutas”. Para Sader, trata-se de um sujeito coletivo e 

descentralizado. Esse novo sujeito social são os movimentos sociais populares, em cujo 

interior, indivíduos, até então dispersos e individualizados, passam a definir-se, a reconhecer-

se mutuamente, a decidir e agir em conjunto. Os sujeitos saem da condição de anônimos e 

passam a ter uma identidade social, passam a ser sujeitos coletivos. 

Nesse sentido, Medeiros (1996) afirma que na passagem dos anos 70 para os anos 

80, muitas matérias jornalísticas e boa parte da produção acadêmica das ciências sociais no 
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Brasil – e também no Piauí- bem poderiam ser reunidas sob o título: Brasil- o povo em 

movimento. Havia uma verdadeira explosão de movimentos sociais. 

 

Na caracterização dessa explosão de movimentos, além de sua rápida expansão e 

considerável amplitude, vale ressaltar dois outros aspectos. Primeiro a diversidade 

dos sujeitos sociais que ganhavam identidade própria, afirmando-se como 

protagonistas nas cenas sociais -comunidades eclesiais de base, mulheres, negros, 

homossexuais,ecologistas,aposentados , deficientes etc. - e cuja atuação se somava à 

de antigos protagonistas que agora re-emergiram- assalariados urbanos, 

trabalhadores rurais, moradores de bairros, estudantes e intelectuais [...] 

(MEDEIROS, 1996, p. 101). 

 

Assim, nas décadas de 70-80 houve no Brasil a eclosão de movimentos sociais 

numa diversidade de gênero, raça e ecologia, trazendo à tona para a sociedade os problemas, 

os seus anseios, formando uma grande corrente humana em busca de caminhos novos. 

Para enriquecer essa discussão sobre movimentos sociais, ressaltamos também a 

vertente apresentada por Mellucci (2001) quando coloca que os movimentos sociais trazem à 

tona para a sociedade as questões e os problemas mesmo que não “esteja clara a direção e 

lúcida a consciência”, mesmo que não saibam ainda que rumo tomar, mas com a força da 

palavra, falam para todos:   

 [...] Os movimentos são um sinal. Não são apenas produto da crise, os últimos 

efeitos de uma sociedade que morre. São, ao contrário, a mensagem daquilo que está 

nascendo. Eles indicam uma transformação profunda na lógica e nos processos que 

guiam as sociedades complexas. Como os profetas, “falam à frente”, anunciam 

aquilo que está se formando sem que ainda disso esteja clara a direção e lúcida a 

consciência.[...] Os movimentos contemporâneos são profetas do presente. Não têm 

a força dos aparatos, mas a força da palavra. Anunciam a mudança possível, não 

para um futuro distante, mas para o presente da nossa vida. Obrigam o poder tornar-

se visível e lhe dão, assim, forma e rosto. Falam uma língua que parece unicamente 

deles, mas dizem alguma coisa que os transcende e, deste modo, falam para todos 

(MELLUCCI, 2001, p. 21). 

 

 

Como citado anteriormente, a categoria de movimentos sociais da qual tratamos é 

aquela que tem como paradigma o movimento social numa concepção na luta pela 

transformação social, pela construção da cidadania. Nesse entendimento, prioriza-se a 

vertente de Gohn (2007) que apresenta a noção de movimentos sociais em diferentes espaços: 

Movimento social é uma noção presente em diferentes espaços sociais: do erudito, 

acadêmico, passando pela arena política das políticas e dos políticos, até o meio 

popular. Na teoria e/ou na prática, todos têm uma representação do que seja um 

movimento social. Esta representação sempre envolve um coletivo de pessoas 

demandando algum bem material ou simbólico [...]. As diferentes interpretações 

sobre o que é um movimento social na atualidade decorrem de três fatores 

principais: primeiro: mudanças nas ações coletivas da sociedade civil, no que se 
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refere a seu conteúdo, nas suas práticas, formas de organização e bases sociais; 

segundo: mudanças nos paradigmas de análise dos pesquisadores; terceiro: 

mudanças na estrutura econômica e nas políticas estatais (GOHN, 2007, p. 242-43). 

 

Nas suas formulações sobre movimentos sociais, Gohn (2003) estabelece alguns 

parâmetros mínimos para uma conceituação teórica, construída a partir da reflexão 

fundamentada em categorias que emergem de manifestações concretas dos próprios 

movimentos, vistos como processos sócio-culturais da sociedade civil, num universo de 

forças sociais em conflito.  

Assim, a autora faz uma primeira dedução sobre os movimentos sociais, a saber:  

Movimento social refere-se à ação dos homens na história. Esta ação envolve um 

fazer – por meio de um conjunto de procedimentos – e um pensar – por meio de um 

conjunto de idéias  que motiva ou dá fundamento à ação. Trata-se de uma práxis. 

Pode-se ter duas acepções básicas de movimentos: uma ampla que se refere ás lutas 

sociais dos homens, para a defesa de interesses coletivos; a outra de movimentos 

sociais específicos, concretos, datados no tempo, e localizado num espaço 

determinado (GOHN, 2003, p. 247). 

 

Tendo como referência as concepções de Gohn, sobre movimentos sociais, 

compreende-se que ação dos movimentos sociais é uma ação política, construída 

coletivamente na sociedade civil por grupos que formam uma identidade comum, que 

participam da luta política de um país e contribuem para o desenvolvimento e a transformação 

da sociedade civil e política. Essa transformação pode ser numa linha conservadora ou 

transformadora. 

Esses movimentos sociais estão presentes na sociedade civil num universo de 

forças sociais em conflitos. Como vimos nas conceituações sobre movimentos sociais, a luta é 

uma característica marcante do movimento social. Muitas vezes essas lutas parecem não ter 

saída diante dos inúmeros obstáculos presentes na sociedade capitalista. Para Vakaloulis 

(2005, p. 137-38) “a contradição entre as fortes aspirações de mudança social e um horizonte 

histórico limitado parece não ter saída”.  

Nesse sentido, a luta, a resistência das organizações sociais no enfrentamento da 

sociedade capitalista pode dar a sua contribuição para que uma nova sociedade se geste. Para 

isso acontecer se faz necessário o envolvimento das forças vivas da sociedade organizada na 

luta constante e contínua pela construção e realização do projeto histórico de transformação 

social. Nesta dinâmica, paralelamente à ação sócio-política, se desenvolve uma ação sócio-

educativa que repercute na vida da população e se faz pela prática de desenvolvimento da 
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consciência. Paulo Freire (1998) ao fazer referência à importância da educação na sociedade 

coloca que “a educação sozinha não transforma a sociedade, mas a sociedade não se 

transformará sem a presença da educação”. Logo, podemos destacar que é no seio da 

sociedade que acontece a ação educativa.  

 

1.3 Ação Sócio-Educativa: Educação e  Educação Popular 

 

 

A educação é um processo histórico, social e cultural. Todas as sociedades, todos 

os povos ao longo da história têm sua forma de educar. Não há uma sociedade sem educação. 

A educação ocorre numa sociedade concreta. Nessa sociedade se dá o processo dialético entre 

educação e sociedade, mediatizado pelos determinantes econômicos, sociais, políticos, 

culturais e religiosos. Para Meszáros (2004, p. 32) “a educação não pode funcionar suspensa 

no ar. Segundo ele, esta “[...] pode e deve ser articulada adequadamente e redefinida 

constantemente no seu interrelacionamento dialético com as condições em mudança e as 

necessidades da transformação social emancipadora progressista” (MESZÁROS, 2004, p. 32).  

Todo processo educativo possui uma concepção de homem e de sociedade 

historicamente situados, frutos de um conjunto de relações sociais, síntese de múltiplas 

determinações. Fundamentado nesse pensamento, Jesus (1989, p. 42) ao interpretar Gramsci 

faz o seguinte destaque: 

Para Gramsci não existe uma educação neutra no sentido de ser completamente 

desvinculada dos fatores ideológicos pertencentes a uma classe, mas do que a análise 

gramsciana quer acentuar é o modo como o processo educativo é utilizado pelas 

classes fundamentais, isto é, a dos dominantes e a dos dominados.  

 

 

Sendo assim, não há neutralidade na educação. A educação é uma ação, é um 

“que-fazer” humano inserido numa sociedade concreta situada historicamente com seus 

determinantes. Nessa sociedade a educação se manifesta como um instrumento de 

manutenção ou de transformação, a serviço dos dominantes ou dos dominados e expressa 

diferentes concepções de homem e de sociedade.  

Tendo em vista o tipo de homem que se quer educar e a sociedade que se quer 

construir, o conceito de educação assume diferentes dimensões: pode ser compreendida como 

produto social–transmissão de conhecimento e ou como processo de desenvolvimento do 

indivíduo-desenvolvimento das potencialidades e capacidades. Estas visões de educação não 
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se pautam numa postura dialética que compreende que, ao mesmo tempo, o processo 

educativo influencia e é influenciado pelas determinações da sociedade vigente. 

Para ser coerente com os objetivos deste trabalho, assumo a concepção de 

educação dialética, que procura articular o social e o individual, numa perspectiva de 

totalidade (globalidade). Nesse sentido, segundo Oliveira (2006, p. 26) a educação assume a 

seguinte visão:  

processo de interação indivíduo-sociedade compreendida como processo de 

formação global do ser humano, onde os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e 

culturais são importantes, existindo uma interferência dos fatores externos (sócio-

cultural) na formação do indivíduo e as modificações destes vistos como fatores de 

interferência no meio social.  

 

Nesse processo dialético de interação indivíduo-sociedade, a ação sócio-educativa 

é um gesto concreto e histórico, inserida num contexto histórico-social, tendo a prática social 

como ponto de partida e ponto de chegada da ação educativa.  

A ação educativa não pode ser compreendida à margem da história, mas apenas no 

contexto em que os indivíduos  estabelecem entre si as relações de produção da sua 

própria existência. Desse modo, não há como separar educação e poder: a educação 

não é um processo neutro, mas se acha comprometida com a economia e a política 

do seu tempo (ARANHA, 2006, p. 33). 

 

No que se refere a essa visão de Aranha, sobre a ação educativa comprometida e 

inserida no contexto das relações de produção, é importante ressaltar que essa temática 

pedagógica ocupa um lugar central na prática e no pensamento gramsciano. Em Gramsci a 

ação educativa emerge como um instrumento necessário à luta entre as classes sociais pelo 

exercício do poder ou pela hegemonia. Para ele, o processo hegemônico vincula o ato 

pedagógico ao político. Ambos isolados não concretizam, de forma plena, o Estado 

hegemônico.  

 A construção da hegemonia é uma pedagogia que se efetiva  no próprio modo de 

atuar das instituições econômicas, políticas, culturais, pois todas as práticas sociais 

formam pessoas  para perpetuar, aperfeiçoar ou superar a ordem vigente utilizando 

uma pedagogia do consenso ou da repressão, ou uma combinação de consenso e 

repressão (GRAMSCI, 1999, C.11, vol. 1,p. 97). 

 

 

Então, a educação em Gramsci adquire uma conotação social e política, ela é 

compreendida em relação às estruturas sociais. Nesse sentido, a formação política é um 

constante desafio para quem se propõe ser educador, seja na educação formal ou popular. O 

que distingue a verdadeira educação é o fato dela ser elemento de intervenção política, caso 
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contrário, não é educação, diz Paulo Freire (1998).O político aqui é entendido como,  

capacidade de intervenção prática na realidade, é colocado como elemento de formação que 

caracteriza o sujeito como agente da sua história.   

 Nesse contexto, Jesus (1989) coloca que para Gramsci a educação deve ser 

entendida em relação aos dois níveis da realidade social: estrutural e superestrutural. 

 
A educação é um processo implicado diretamente com a reprodução das relações de 

produção, possibilitando que estas relações ou reforcem a dominação ou provoquem 

a mudança estrutural. Como instrumento de mediação entre as classes, a educação 

forma a consciência, que tanto pode aderir à ideologia vigente (mascaramento), 

como pode superar e desmascarar essa ideologia.O processo educativo é um 

instrumento de persuasão, é dissimulador (JESUS, 1989, p. 29). 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que toda ação educativa é política, é uma ação 

sócio-política, numa sociedade concreta, que pode contribuir para o surgimento de ações 

sócio-políticas no seio das organizações da sociedade civil. Ou porque ela é conscientemente 

transformadora, visa à transformação da realidade social, ou ela é conscientemente repetitiva 

e conservadora, contribuindo para reprodução da sociedade de classes, para defesa dos 

interesses da classe dominante. Brandão (1982), educador popular e antropólogo, afirma que a 

educação pode ser tanto uma forma de opressão quanto uma forma de libertação. Isto depende 

apenas de como é pensada e praticada.  

Para Luckesi (1994), importa interpretar a educação como uma instância dialética 

que serve a um projeto, a um modelo, a um ideal de sociedade. Ela media esse projeto, ou 

seja, trabalha para realizar esse projeto na prática. Assim, se o projeto for conservador, 

medeia a conservação; contudo, se o projeto for transformador, medeia a transformação [...]  

E nesse contexto da educação como mediadora de um projeto  de sociedade, a cidadania se 

coloca como mediadora entre a ação sócio-educativa e a ação sócio-política dos movimentos 

sociais. Na dimensão educativa, a cidadania também é objeto de aprendizagem na mediação 

de um novo projeto de sociedade.  

Se a educação é mediadora do projeto de uma sociedade, então, não há educação 

fora das sociedades humanas e não há homens isolados. Segundo Freire (1998, p. 61), 

nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise 

sobre suas condições culturais. É nessa sociedade que acontece a prática da ação educativa 

teorizada pela pedagogia. Gadotti (2008, p. 21) coloca que a prática da educação é muito 

anterior ao pensamento pedagógico. O pensamento pedagógico surge com a reflexão sobre a 
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prática da educação, como necessidade de sistematizá-la e organizá-la em função de 

determinados fins e objetivos. 

Nesse sentido, ao fazer referência à pedagogia, Saviani (2005, p. 1) explicita que: 

[...] entendida a pedagogia como “teoria da educação”, evidencia-se que se trata de 

uma teoria da prática: a teoria da prática educativa. Não podemos perder de vista, 

porém, que toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é 

pedagogia. Na verdade o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se 

estrutura a partir e em função da prática educativa. A pedagogia como teoria da 

educação, busca equacionar, de alguma maneira o problema da relação educador - 

educando, de modo geral, ou, no caso específico da escola, a relação professor-

aluno.  

 

O processo educativo sempre se encarregou de difundir os valores sobre os quais 

se estrutura a sociedade em que está inserido. Assim sendo, a constituição dos chamados 

“sistemas nacionais de ensino”, em meados do Século XIX, fundamentava-se em teorias da 

educação cuja pedagogia norteava-se para responder o interesse das classes dominantes. 

Segundo Saviani (1997, p. 15), estas pedagogias se agrupam em teorias não-críticas que 

entendem ser educação um instrumento de equalização social, portanto de superação da 

marginalidade. Nesse grupo podemos agrupar as pedagogias: tradicional, nova e tecnicista.  

A preocupação da pedagogia tradicional se centra nas “teorias do ensino” cujo 

problema fundamental se traduz pela pergunta “como ensinar”. Na pedagogia nova a ênfase é 

posta nas teorias da aprendizagem cujo problema fundamental se traduz pela pergunta - 

“como aprender.” A pedagogia tecnicista que parte do pressuposto da neutralidade científica e 

inspira-se nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade advogada pela 

objetividade e operacionalidade do processo educativo o que importa é aprender a fazer. 

Pode-se perceber que todas essas teorias não fazem a articulação dialética entre educação e 

sociedade. 

Além das teorias não-críticas, Saviani (1997, p.41-42) também faz referência a 

uma teoria crítica da educação como uma bandeira de luta dos educadores: 

 

colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes  o 

exercício  de um poder real , ainda que limitado.[...] Lutar contra a marginalidade  

através da escola significa engajar-se  no esforço para garantir aos trabalhadores um 

ensino da melhor qualidade possível  nas condições históricas atuais . O papel de 

uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de 

modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com interesses dominantes.   
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Nesta linha de reflexão, sobre as teorias da educação, ao fazer uma análise sobre 

as relações entre educador – educando, Paulo Freire classifica as teorias não-críticas de 

educação “bancária” e as teorias críticas de educação “problematizadora”.  

Para Freire (1987, p. 62-72) na visão “bancária” da educação,  

o “saber” é uma doação dos que julgam sábios aos que julgam nada saber.[...] Esta 

concepção “bancária” sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens 

simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores 

e não recriadores do mundo. [...] A educação bancária “assistencialisa” [...] na 

medida em que servindo à dominação, inibe a criatividade, e ainda que não podendo 

matar a intencionalidade da consciência como um desprender-se ao mundo, a 

“domestica” nega ao homem na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se.  

 

Em contraposição à educação bancária, Freire (1987) ressalta a postura crítica de 

uma educação “problematizadora”: 

 

Quanto à educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através 

do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com 

que e em que se acham. Desta maneira, o educador já não é apenas o que educa, mas 

que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, 

também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 

juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. [...] na medida em que, 

servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação 

verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde á sua vocação , como seres que 

não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora (FREIRE, 1987, 

p. 68). 

 

O pressuposto fundamental da pedagogia de Paulo Freire (1987, p. 68) é que: 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” [...] Assim a educação é um processo contínuo de troca de saberes 

entre educador - educando, mediatizados pelo mundo, visando à transformação da sociedade. 

A ação sócio-educativa do MEB se fundamentou teoricamente nas concepções de educação 

do educador Paulo Freire. Concepções essas orientadas por idéias-forças que refletem sobre o 

homem e o seu meio de vida concreto. Essas idéias-forças que norteiam todo o processo 

educativo da alfabetização de adultos são explicitadas em seis grandes eixos, a saber: 

 

 

1.Para ser válida, toda ação educativa deve  necessariamente estar precedida de uma 

reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreto do homem 

concreto [...]a quem queremos ajudar a educar-se)[...] 2. O homem chega a ser 

sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre seu ambiente concreto [...]3. Na 

medida em que o homem, integrado em seu contexto, reflete sobre este contexto e se 

compromete, constrói a si mesmo e chega a ser sujeito [...]4. Na medida em que o 

homem, integrando-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre elas e 

leva respostas aos desafios que se lhe apresentam, cria cultura [...] 5. Não só por 

suas relações e por suas respostas o homem é criador de cultura ele é também 



48 
 

“fazedor” da história. [...] 6. É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em 

seus programas e em seus métodos- adaptada ao fim que se persegue : permitir ao 

homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoas, transformar o mundo, 

estabelecer com os outro homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a 

história (PAULO FREIRE, 1980, p.33-40). 

 

Essa visão de educação, conforme Paulo Freire, fundamentou o trabalho 

pedagógico do MEB em Picos, pois tem como foco o homem-sujeito, inserido numa realidade 

concreta, humanizando-se e contribuindo para a humanização da sociedade onde vive.  

Nesse processo educativo, dava-se ênfase à educação popular, que foi uma opção 

feita pelo MEB para implementar a  prática educativa junto as organizações populares. Na 

concepção de Brandão (1982), a práxis sócio-político-educativa da educação popular se dá 

numa dinâmica, na qual o povo como sujeito transforma a educação numa vivência de 

educação popular. Vejamos suas colocações: 

A educação popular apenas gera um primeiro momento de passagem de uma 

educação para o povo a uma educação que o povo cria [...] a educação da qual ele 

não se veja apenas como um anônimo sujeito da cultura brasileira, mas como um 

sujeito coletivo da transformação da história e da cultura do país. [...] A educação 

popular é uma prática de pensar a prática e é uma das situações variadamente 

estruturadas de produção de um conhecimento coletivo popular, mesmo que 

ninguém saia alfabetizado dela. [...] A educação popular é, hoje, a possibilidade  da 

prática regida pela diferença desde que a sua razão tenha uma mesma direção: o 

fortalecimento do poder popular, através da construção de um saber de classe. 

Portanto, mais importante do, que pretender defini-la, fixar a verdade de seu ser, é 

descobrir onde ela se realiza e apontar as tendências através das quais ela transforma 

a educação na vivência da educação popular (BRANDÃO, 1982, p. 71-73). 

 

 

Desse modo, a educação popular é o processo contínuo e sistemático que implica 

momentos de reflexão e estudo sobre a prática do grupo ou da organização, onde o educador 

contribui com o seu conhecimento como aporte a serviço de um trabalho político no domínio 

do conhecimento popular. É o confronto da prática sistematizada com elementos de 

interpretação e informação que permitam levar tal prática consciente a novos níveis de 

compreensão. É a teoria a partir da prática e não a teoria sobre a prática. 

              As técnicas da educação popular segundo Freire (2002, p. 17) são baseadas num 

processo dialético inserido na realidade refletida. Com clareza Freire coloca: 

As técnicas de educação popular baseiam-se no fato de que se deve partir da 

realidade, refletir esta realidade e voltar à realidade praticando, corrigindo as 

falhas que se descobriu na reflexão. E isto é uma espiral que vai sempre dessa 

maneira: partir da realidade, refletir essa realidade e voltar à realidade. Neste 

processo vai acontecendo à educação, num processo ensino-aprendizagem em que 

“ninguém é o mestre, ninguém é o aluno” (Grifo nosso).  
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Portanto, chama-se educação popular porque é para o povo e com o povo, de 

acordo com seus interesses, de acordo com a sua realidade. Usa-se o método dialético. Nessa 

concepção, educadores e grupos populares descobrem que a educação popular é, sobretudo, o 

processo permanente de refletir a militância, de refletir a sua capacidade de mobilização em 

direção de objetivos próprios. A educação popular segundo (TORRES, 1988, p. 62) propõe-se 

a contribuir para transformar a realidade social, procurando fazer a construção de uma nova 

sociedade que responda aos interesses dos setores populares. Propõe-se, para isso, a 

transformação das mentalidades, das consciências, das estruturas que sustentam a velha 

sociedade, canalizando seus esforços ao fortalecimento da organização popular. 

Nessa perspectiva, na região de Picos, a ação sócio-educativa dos agentes do 

MEB, da  Comissão Pastoral da Terra - CPT e de outras organizações junto às Comunidades 

Eclesiais de Base - CEBs e aos movimentos sociais nos remete para o discurso orgânico de 

Gramsci (1995, p. 7) que considera que “todos os homens são intelectuais”, isto é, possuem 

uma atividade intelectual criadora, “mas nem todos os homens desempenham na sociedade a 

função de intelectuais”. Nesse sentido, Gramsci defende o seguinte: 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 

mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo 

orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no 

social e no político; o empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o 

cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo 

direito, etc., etc. (GRAMSCI, 1995, p.3). 

 

 

                    De acordo com este pensamento gramsciano, é no seio dos grupos sociais num 

contexto histórico com seus determinantes e mediações, que emergem os intelectuais 

orgânicos que se colocam a serviço do seu grupo e podem ser comprometidos com a classe 

dominante ou a classe dominada, do proletariado. Essa camada de intelectuais trabalha como 

mediadora do seu grupo com a sociedade onde está inserido. Nesse contexto, eles podem 

mediar a conservação ou a transformação da realidade em consonância com a visão de 

sociedade que desejam construir. 

                    Neste raciocínio Jesus (1989, p. 61), interpretando Gramsci, faz a seguinte 

observação:  

o intelectual não se constitui em classe propriamente dita, mas em grupos vinculados 

às diferentes classes. Daí porque “orgânico” significa vinculação não somente à 

classe dominante, reacionária, mas  também à classe dominada, ao proletariado. Ao 

intelectual orgânico da classe dominante cumpre a função de legitimar o domínio, 

manipulando os meios de comunicação e publicidade, as artes, a educação e a 
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política. [...] O intelectual orgânico ligado às forças populares emergentes entra em 

cena pela necessidade histórica da superação de uma hegemonia por outra quando  

representa não apenas um aliado, um companheiro, um teórico, um artista, mas 

também uma força organicamente ligada ao proletariado em luta pela contra-

hegemonia. 

 

                  Os intelectuais orgânicos representam, então, uma força que pode contribuir para  

impulsionar a luta das camadas populares a partir de uma nova consciência na construção de 

uma contra-hegemonia na sociedade em que estão inseridos.  Na compreensão de Gramsci 

(1995,p.10) “a elaboração das camadas intelectuais na realidade concreta não ocorre num 

terreno democrático abstrato,mas de acordo com processos históricos tradicionais muito 

concretos”. Nessa perspectiva, coloca a formação dos intelectuais orgânicos da classe 

trabalhadora fora do sistema escolar do Estado. O partido seria o responsável pelo 

desenvolvimento da consciência proletária , da hegemonia proletária, do desenvolvimento de 

uma contra - idelologia nos espaços populares.  Para Gramsci, a educação tem significado 

estratégico na luta contra a ideologia dominante, na medida em pode formar os intelectuais 

das classes populares, capazes de sistematizar organicamente a concepção de mundo dessas 

classes. Nessa perspectiva, Gramsci aponta que “as classes trabalhadoras terão muito a ganhar  

quando seus assessores surgirem da classe trabalhadora e permanecerem junto delas, 

ajudando-as a expressar e organizar os seus interesses” (GRAMSCI, 1999, C. 11, Vol.1, p. 

110). 

Percebe-se, então, que Gramsci define o intelectual por sua função, ou por 

características de classe e não por um aparato da intelectualidade, diferenciando assim o 

“intelectual tradicional” que se caracteriza pelo seu afastamento da classe social e o 

“orgânico” que surge no interior da própria classe que lhe dá sentido e organicidade. 

              Vale ressaltar ainda algumas tarefas que segundo Gramsci (1999, p.110) cabe ao 

intelectual orgânico:  

a) Não se cansar jamais de repetir os mesmos argumentos e variar  

literariamente a sua forma; a repetição é o meio mais didático e eficaz para agir 

sobre a mentalidade popular; b) Trabalhar incessantemente para elevar 

intelectualmente as camadas populares, cada vez mais vastas, para dar 

personalidade ao amorfo e ao elemento de massa, o que significa trabalhar na 

criação de elites de intelectuais de um novo tipo que surjam diretamente da 

massa e que permaneçam em contato com ela para se tornarem os seus 

sustentáculos. Esta segunda necessidade, quando satisfeita, é o que realmente 

modifica o panorama ideológico de uma época. 

Essas colocações de Gramsci apontam para a importância do processo educativo  

junto às camadas populares, processo esse capaz de suscitar no interior dessas camadas 
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populares seus próprios assessores-educadores , os “intelectuais orgânicos”. Para que isto 

acontecer faz-se necessário uma atuação constante com objetivos claros, junto ao proletariado. 

No debate sobre a presença do intelectual orgânico vinculado às classes sociais, 

esta dissertação aponta para a presença do MEB junto às organizações populares na região de 

Picos, questionando se a sua intervenção prática na realidade suscitou no seio dos 

movimentos sociais ações políticas transformadoras. 

Nessa discussão sobre educação popular, numa postura dialética transformadora, 

Sales (2006, p.180) ao dialogar com Gramsci faz as seguintes ponderações: 

As classes subalternas estão precisando aprofundar a sua pedagogia. Seria uma 

pedagogia de Educação Popular. Seria o aprofundamento de um modo de sentir/ 

pensar/querer/agir profundo e coerente na busca da realização de seus interesses em 

suas práticas econômicas, políticas, culturais e afetivas. Vale aqui ressaltar e até citar 

a dimensão afetiva da pedagogia da Hegemonia, já que é uma dimensão não muito 

lembrada pelos estudiosos do pensamento de Gramsci. 

 

Diante do exposto, constata-se que a educação está presente em todas as 

sociedades e consequentemente na vida cotidiana dos movimentos sociais. É de fundamental 

importância que os processos educativos da formação e do saber favorecem a constituição dos 

sujeitos, dos cidadãos no enfrentamento da realidade numa ação sócio-política 

transformadora.  

A concepção dialética da educação aponta que, mesmo numa sociedade capitalista 

excludente, o novo se gesta. Para isso acontecer se faz necessário o envolvimento das forças 

vivas da sociedade organizada na luta constante e contínua pela construção e realização do 

projeto histórico de transformação social em busca da construção coletiva da cidadania. Vale 

ressaltar que nessa luta não se pode prescindir do processo educativo.  

Merecem destaque ainda as questões relacionadas à cidadania, visto que a visão 

de movimentos sociais, aqui enfocada, aponta para a participação democrática das forças 

populares nas diversas instâncias da sociedade numa luta constante em termos de direitos a 

serem respeitados e de engajamento na luta pela igualdade e construção da cidadania.  

1.4 Cidadania - Construção Histórica  

                   O conceito de cidadania é amplo e abrange várias concepções e enfoques. É uma 

construção histórica e acompanha de certa forma as gerações dos direitos humanos. Para usar 
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a idéia de Pinski e Pinski (2005, p. 9) cidadania não é uma definição estanque, mas um 

conceito histórico, o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. Dentre as 

concepções de cidadania pode-se destacar a cidadania formal, a cidadania ativa, a cidadania 

(inter) cultural e a cidadania planetária. Este trabalho científico fundamenta-se na concepção 

de cidadania ativa que significa, segundo Benevides (2003), uma participação em nível 

individual e coletivo nas mais variadas áreas da sociedade e no âmbito da esfera pública. 

Sendo assim, o pleno exercício da cidadania é uma construção histórica e acompanha de certa 

forma as gerações dos direitos humanos. Concordando com esta visão de cidadania como 

construção histórica, Toro (2005, p. 20), explicita a seguinte posição: 

O conceito de cidadania é uma construção histórica. E neste sentido, ser cidadão 

implica entender que a ordem social (as leis, os costumes, as instituições, as 

tradições etc) não é natural. É uma invenção, um a criação de homens e mulheres de 

uma mesma sociedade. Ser cidadão é também compreender que se essa ordem 

quando não produz dignidade, pode ser mudada ou uma nova deve ser criada em 

lugar, em colaboração com outros.  

Nesse conceito de cidadania como “construção histórica” está presente a visão 

dialética fundamentada no movimento que implica a relação entre os fenômenos sociais e a 

sua constante transformação diante das determinações e das mediações da sociedade onde se 

inserem. Costa (2004) concorda que a noção de cidadania é mutável, está aberta à 

possibilidade que a luta social trava, assim sendo, possui o caráter de estratégia política, à 

medida que é uma construção histórica, “definida por interesses concretos e práticas concretas 

de luta e pela sua contínua transformação” (DARGNINO, 1994, p. 107). Essa luta concreta 

acontece no seio dos movimentos sociais na luta pelos direitos.  

Os direitos questionam as desigualdades sociais e (re) situam o julgamento das 

questões sociais sob a ótica da igualdade, da diferença e da justiça. Portanto, dão 

novos significados às lutas e aos movimentos sociais, porque requer sujeitos ativos 

que tomam para si a definição de seus direitos e buscam seu reconhecimento [...] a 

cidadania favorece o desenvolvimento de uma cultura política, que dê suporte á 

democracia e possa superar os valores autoritários, o predomínio do favoritismo, do 

clientelismo que marcam as relações e a política (COSTA, 2004, p. 30). 

 

Pode-se afirmar, então, que o pleno exercício da cidadania exige formas de 

participação mais ativa e propositiva, capazes de intervir na realidade, promovendo 

transformações no sentido de garantir a justiça e dignidade para o conjunto da sociedade. E é 

essa participação, direta e vivida no cotidiano, que será capaz de articular os princípios de 

cidadania ativa, da democracia participativa e dos direitos humanos, que em consonância com  

Arendt  (2004 b) “cidadania é o direito a ter direito, pois a igualdade em dignidade e direitos 
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dos seres humanos não é um dado. É construído da convivência coletiva, que requer acesso ao 

espaço público.” 

De acordo com esses entendimentos sobre cidadania também, Chauí (2003), ao 

analisar a sociedade brasileira no período da redemocratização, pós-golpe militar, amplia a 

visão de cidadania passando do plano político institucional para o da sociedade como um 

todo. Para ela “a representação, liberdade e participação têm sido a tônica das reivindicações 

democráticas que ampliam a questão liberal da cidadania”. Nessa perspectiva ela faz a 

seguinte observação: 

Quando se examina o largo espectro de lutas populares nos últimos anos pode-se 

observar que a novidade dessas lutas se localiza em dois planos principais: a) no 

plano político a luta não é pela tomada de poder, mas pelo direito de se organizar 

politicamente e pelo direito de participar das decisões, rompendo a verticalidade do 

poder autoritário; b) no plano social, mais amplo, nota-se que as lutas não se 

concentram na defesa de certos direitos ou em sua conservação, mas na luta para 

conquistar o próprio direito à cidadania, pelo reconhecimento de novos direitos e, 

portanto, de novo sujeitos sociais (CHAUÍ, 2003, p. 297). 

Para esta filósofa a cidadania exige instituições, mediações e comportamentos 

próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas, movimentos sociais, 

sindicatos e na definição de instituições permanentes para a expressão política, como 

legislação, partidos e mecanismos de participação popular: conselhos, orçamentos 

participativos, consultas populares como referendos e plebiscitos e a prática da iniciativa 

popular legislativa. Portanto, pensar cidadania ativa no contexto latino-americano supõe uma 

mudança estrutural, intimamente articulada a uma mudança também cultural, isto é, uma 

mudança ideológica de modo de pensar, de agir, de ser e de estar individualmente e 

coletivamente na sociedade. Nesse sentido, Gramsci (1987, p. 16) considera ideologia
4
 “ o 

significado mais alto de  uma concepção do mundo, que se manifesta implicitamente na arte, 

no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações da vida individuais e coletivas” 

       Ainda de acordo com Gramsci, no que diz respeito a ideologia, é necessário distinguir 

entre ideologia historicamente orgânica, necessária a uma determinada estrutura  e ideologia 

arbitrária, racionalista: 

Na medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade 

que é validade “psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, formam o 

terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua 

                                                           
4 Etimologicamente ideologia vem do grego eidos (idéia) e logos (discurso, conhecimento, ciência etc.),significando ciência ou conhecimento 
das idéias.[...] A maneira pela qual o conceito de Ideologia como “ciência das idéias”, como análise sobre a origem das idéias, passou a 

significar um determinado “sistema de idéias” deve ser examinado historicamente, já que logicamente o processo é fácil de ser analisado e 

compreendido (GRAMSCI, 1987, p.61-62). 
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posição, lutam etc. Na medida que são “arbitrária”, elas não criam senão  

“movimentos” individuais, polêmicas,etc.( nem mesmo estas são completamente 

inúteis, já que funcionam como o erro que se contrapõe à verdade e a afirma) 

(GRAMSCI, 1987,p. 62-63)  

Percebe-se então, que a ideologia historicamente orgânica é de fundamental 

importância para que aconteça a emergência de uma nova consciência entre as massas, 

impulsionando-as,  a partir da organização, a tomarem posição frente a sociedade. Esse 

processo ideológico está inserido no processo educativo, que na perspectiva dialética, como já 

nos referimos, está relacionada ao processo de reprodução-transformação social, adquirindo 

uma dimensão política na qual a ideologia faz parte. Nesse sentido, faz-se necessário uma 

educação para a cidadania entendida na sua relação com a construção dos processos 

democráticos e da defesa dos direitos humanos.  

Historicamente, pode-se constatar que a relação movimentos sociais e educação 

tem um elemento de união que é a cidadania. Nesse sentido, Gohn (1988) explicita a educação 

com e nos movimentos sociais como lugar central na construção coletiva da cidadania: 

A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da cidadania. Isto porque ela se 

constrói no processo de luta que é em si próprio, um movimento educativo. [...] A 

cidadania se constrói como um processo interno, no interior da prática social em 

curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas. A cidadania coletiva é 

constituidora de novos sujeitos históricos: as massas urbanas espoliadas e as 

camadas médias expropriadas. A cidadania coletiva se constrói no cotidiano através 

do processo de identidade político-cultural que as lutas cotidianas geram (GOHN, 

1988, p. 16-17). 

 

Nesse entendimento, a cidadania se constrói no interior da prática social. Ela se 

constrói na luta dos movimentos organizados tornando-se mediadora dessa construção 

coletiva. Nessa luta, se faz presente o cidadão coletivo dos movimentos sociais que resistem, 

que reivindicam tendo como foco o interesse da coletividade de diversas natureza. Para Gohn 

(1988, p. 16) são demandas populares, de forte conteúdo social, por expressarem o lugar que 

ocupam na dinâmica da sociedade capitalista e a ausência dos direitos sociais elementares. 

Nesse contexto, acontece a luta por creche, por moradia, pela posse da terra. Por outro lado, 

temos grupos não tão explorados no plano da produção, mas explorados no plano dos direitos 

civis que lutam pelo exercício da cidadania: negros, mulheres, pela paz, em defesa da 

ecologia. É no interior, portanto, da prática social junto aos movimentos sociais, que acontece 

o processo educativo e se constrói a cidadania. 
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Nesse sentido, é enriquecedor trazer presente para essa discussão sobre cidadania 

o pensamento de Herbert de Souza-Betinho sobre a consciência cidadã: “Tudo o que acontece 

no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então eu 

preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Um cidadão com um sentimento 

ético forte e consciência da cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de 

participação (SOUZA, 1998, p. 31). 

Betinho aponta o poder da participação cidadã, o compromisso pessoal e coletivo 

de luta pela transformação das estruturas da sociedade como de fundamental importância para 

construção da cidadania e transformação social. 

                  No capítulo seguinte trataremos sobre o Movimento de Educação de Base – MEB. 

Enfocaremos quem é o MEB, suas inspirações, a proposta político-pedagógica em âmbito 

nacional e em Picos.                 
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- CAPÍTULO II - 

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE: AÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA 

 

 

 
Somente a superação de uma sociedade dividida em classes, somente um poder 

político a serviço das grandes maiorias populares, somente a eliminação da 

apropriação privada da riqueza criada pelo trabalho humano podem nos dar as bases 

de uma sociedade mais justa [...] Uma sociedade na qual a apropriação social dos 

meios de produção se faça acompanhar da apropriação da gestão política [...] No 

entanto, a construção de uma sociedade diferente e de um homem novo não será 

autêntica se não for assumida pelo próprio povo oprimido. E, para isso, deve-se 

partir dos próprios valores desse povo. É a partir dele que se opera o questionamento 

radical da atual ordem social e a abolição da cultura opressora (GUTIÉRREZ, 

1981, p.71). 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma visão geral sobre o Movimento 

de Educação de Base, sua origem, sua inspiração, sua ação sócio-educativa, sua proposta 

político-pedagógica na região de Picos, tendo como referência o MEB Nacional. Pretende 

também perceber as estratégias do MEB que contribuíram para o surgimento e/ou 

fortalecimento de organizações populares numa situação de dominação e autoritarismo. 

 

 

2.1 Como o MEB se articula com a Teologia da Libertação – Os caminhos da Libertação 

 

 

A Teologia da Libertação é a reflexão crítica feita à luz da fé sobre os mistérios de 

Deus, manifestado na comunicação da salvação a todos os homens, através de sua progressiva 

libertação histórica (CATÃO, 1986). Esta teologia, impulsionada pelo Concílio Vaticano II, 

tem como ponto de partida de sua reflexão a situação de pobreza e exclusão social à luz da fé 

cristã. Esta situação de pobreza e exclusão é interpretada a partir da visão teológica e 

sociológica como um produto de estruturas econômicas sociais injustas. Neste sentido, há um 

entendimento de que no mundo em que vivemos, a libertação é uma conquista histórica. 

Sobre a teologia da libertação inserida numa realidade  onde se faz presente um 

sistema sócio-político-econômico gerador de exclusão, o teólogo da libertação latino-

americano Gustavo Gutiérrez (1981, p. 136) faz a seguinte afirmação: 

A teologia da libertação é uma tentativa de compreensão da fé a partir da práxis 

histórica, libertadora e subversiva dos pobres deste mundo [...] Ela nasce da 
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inquietante esperança de libertação, das lutas, dos fracassos e das conquistas dos 

próprios oprimidos, de um modo de se reconhecer filho ou filha do Pai, diante de 

uma profunda e exigente fraternidade [...] por isso é que se fala de revolução social e 

não de reformas, de libertação e não de desenvolvimento, de socialismo e não de 

modernização do sistema em vigor.  

 

A vivência da Teologia da Libertação, na América Latina, foi impulsionada pela 

abertura da Igreja Católica que encorajou novas posturas na sua ação evangelizadora. Esse 

fato teve como influência decisiva a atuação do papa João XXIII cujo curto pontificado 

(1958-1963) foi marcado por três fatos, descritos a seguir.  

Em primeiro lugar, a convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II, realizado 

de 1962 a 1965, com os bispos católicos de todo o mundo e observadores de outras Igrejas 

reunidos em Roma após quase cem anos do último conclave mundial, [...] marcou a abertura 

do pensamento da Igreja: o diálogo e o pluralismo; a teologia e a espiritualidade do 

desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo; o compromisso de colocar a Igreja a serviço 

dos pobres.  

Vale ressaltar também o insistente apelo aos bispos em geral, e àqueles da 

América Latina em particular, para que trabalhassem em prol das inadiáveis reformas de 

estrutura, visando à promoção das massas populares. O Papa chega a conclamar os bispos “a 

ir ao meio do povo, para viver seus problemas”. 

Outro fato marcante, foi a promulgação das duas grandes encíclicas sociais, Mater 

et Magistra (1961) e Pacem in Terris (1963), confirmando as linhas mestras da Doutrina 

Social da Igreja, mas sobretudo reconhecendo que as novas condições sociais exigiam nova 

postura da Igreja e dos cristãos no mundo atual. Esses fatos foram decisivos para uma 

reorientação da ação pastoral - evangelizadora de alguns setores da Igreja na América Latina. 

O continente latino-americano tornou-se assim, um campo propício para que a mística da 

teologia da libertação contribuísse para a organização da população na luta por direitos.   

Nessa perspectiva, é pertinente trazer presente o pensamento de Boff (1981, p. 28) 

a respeito da postura da Igreja sobre a não homogeneidade das práticas eclesiais no continente 

latino americano:  

Há distintas práticas eclesiais no Continente, cada qual com sua imagem de Igreja 

latente, algumas prolongando a tradição do cristianismo colonial, outras adaptando-

se aos novos fatos históricos, especialmente face à necessidade de inserção mais 

profunda dentro do sistema capitalista, outras mais críticas postulando mudanças 

que vão contra a corrente dominante mas que se ligam organicamente ao rio 
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subterrâneo e profundo dos anseios da libertação dos pobres. Elas convivem e 

compõem a vitalidade da mesma Igreja de Cristo que vive e sofre o mistério pascal 

na periferia das grandes nações e das veneráveis Igrejas européias. 

 

                      Nesse comentário, o teólogo Leonardo Boff, com clarividência, afirma que na 

mesma “Igreja de Cristo” há posturas diferentes no ordenamento da ação pastoral e que há 

setores mais comprometidos com as estruturas vigentes da sociedade capitalista, em 

detrimento de uma Igreja que se coloca “do lugar do pobre”, numa perspectiva de libertação 

dos empobrecidos. Mesmo havendo diversidade de linha de ação, foram setores da Igreja que, 

na América Latina, sob inspiração da Teologia da Libertação, tomaram posição comprometida  

com a libertação dos empobrecidos. 

Nesse contexto, a América Latina, ao longo da sua história, assistiu ao surgimento 

dos movimentos populares como sujeitos da ação política, em suas diversas 

modalidades. Para Zibechi (2005), a base ética e cultural dos movimentos sociais da América 

Latina é composta, por três grandes correntes político-sociais autóctones: as comunidades 

eclesiais de base vinculadas à Teologia da Libertação, a insurreição indígena e o guevarismo 

inspirador da militância revolucionária. Estas correntes de pensamento e ação convergem 

entre si, gerando uma enriquecedora “mestiçagem”, uma das características mais marcantes 

dos movimentos latino-americanos, cuja ação se dá num espaço geográfico e num momento 

histórico conjuntural concreto. O espaço geográfico de atuação dos movimentos sociais na 

América Latina, embora tenha ocorrido em todos os países, é bastante diferenciado. 

 

A distribuição dos movimentos em termos espaciais foi bastante diferenciada na 

América Latina, embora tenham ocorrido na totalidade seus países. Nos países 

industrializados, os movimentos surgiram em princípio nos grandes centros, 

articulados a redes movimentalistas em que se destacam a Igreja, os sindicatos e 

alguns partidos de oposição ao regime político da época. Dos grandes centros eles 

se espalharam para outras regiões [...]. O Brasil concentrou a maioria dos 

movimentos nas últimas três décadas, talvez devido a sua extensão territorial, ao 

número de sua população – comparada com a dos outros países latinos - e ao grau 

de desenvolvimento industrial particularmente na região sul (GOHN, 2007, p. 221). 

 

 

Sob a égide do Concílio Vaticano II e das Encíclicas Papais, num clima de 

transformações sociais, políticas e econômicas na sociedade, a Igreja Católica era atingida 

pelos efeitos dessas transformações sociais que vinham ocorrendo na América Latina. Nesse 

sentido, recorro a Boff (1981), que, reconhecendo as distintas práticas eclesiais do continente 

latino-americano, coloca que nos anos 60 se deu a emergência de um novo modelo de Igreja, 

a partir dos pobres:     
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Mais e mais a Igreja da América Latina ocupa atenções dos analistas religiosos, 

primeiramente devido à sua importância numérica e depois devido aos ensaios 

eclesiológicos em curso, às novas posições do episcopado face aos problemas 

sociais e à emergência de uma Igreja que nasce das bases populares [...]. O sujeito 

histórico desta libertação seria o povo oprimido que deve elaborar a consciência de 

sua situação de oprimidos, organizar-se e articular práticas que intencionem e 

apontem para uma sociedade alternativa menos dependente e injustiçada [...] (BOFF, 

1981, p. 15-24). 

 

Podemos ver que essa teologia não acontece de forma isolada, ela acontece no 

seio da cultura popular latino-americana, um Continente onde a grande maioria da população 

é cristã, com uma religiosidade popular muito forte, daí a sua força como presença marcante 

na luta do povo organizado. Para Sherer-Warren (1987, p. 123), “a religiosidade popular é 

onde reside a principal contribuição da Teologia da Libertação para o campo dos movimentos 

sociais”.  

Dessa forma, Gohn (2007) observa que na análise histórica dos movimentos 

sociais na América Latina ocorreu o seguinte: 

Os movimentos populares que se destacaram e tornaram conhecidos 

internacionalmente foram os que estavam sob o manto protetor da Igreja católica em 

sua ala progressista, da Teologia da Libertação [...] a religião é de modo geral um 

valor muito importante na vida do homem pobre latino americano [...] A Igreja 

católica sempre teve uma presença marcante na América Latina, dentro da 

correlação de forças sociopolíticas existentes (GOHN, 2007, p. 229). 

 

Sendo assim, sob inspiração da Teologia da Libertação reacendeu entre várias 

comunidades cristãs a reflexão teológica da fé comprometida com a transformação da 

sociedade. Nessa sintonia, as comunidades de Picos cantavam: “Firmes na luta sem temermos 

nenhum risco, pois a fé é compromisso de libertação”. Nessa caminhada, alguns setores  da 

sociedade civil e também da Igreja Católica, na sua opção pelos pobres, apontaram para a 

nucleação de comunidades, para organização de movimentos sociais com vistas à libertação 

do povo das formas de opressão impostas pelo capitalismo. 

No Brasil e em outros países da América Latina, a partir de 1960, vivia-se um 

período da conjuntura, no qual os governos se pautaram em fazer alianças com o capital 

internacional. Essas alianças provocaram mudanças no modelo econômico e geraram modelos 

políticos específicos: foi o período dos regimes militares autoritários que dominaram por 

aproximadamente duas décadas, cerceando os direitos fundamentais do povo latino-

americano. Nessa realidade, a Teologia da Libertação é considerada uma fonte inspiradora da 
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mística de libertação no continente latino-americano, que gerou uma nova consciência de 

transformação social dos movimentos que foram surgindo ao longo dos anos.  

No Brasil, respaldado nessa nova consciência de transformação social, segundo 

Ammann (1980, p. 89) a partir de 1960, “vários movimentos vão se gestando, em decorrência 

de uma visão mais abrangente da problemática brasileira e de uma maior abertura do espaço 

político”. 

Dentro desse contexto, Fávero (2006, p. 51) coloca que “no início dos anos 60, no 

auge do populismo e simultaneamente no bojo de uma crise de hegemonia política, nasceram 

alguns dos movimentos mais expressivos de educação e cultura popular no Brasil”. Dentre 

esses movimentos que sugiram podemos destacar: O Movimento de Cultura Popular – Recife, 

maio de 1960; Campanha De pé no chão também se aprende a ler – Natal, fevereiro de 1961 

e o Movimento de Educação de Base – Brasília – CNBB, março de 1961. Pode-se perceber 

que foi nesse contexto que surgiu o Movimento de Educação de Base - MEB 

        

 2.2 Movimento de Educação de Base: das origens ao SAMEB  

         

 

Para falar das origens do MEB é pertinente voltar-se para a conjuntura brasileira 

no período de 1945 a 1964. Nesse período, podemos destacar aspectos marcantes como: a 

promulgação da Constituição de 1946 que refletiu o processo de redemocratização do país; o 

Brasil retornou ao estado de direito com governos eleitos pelo povo; o modelo econômico do 

desenvolvimentismo caracterizado pelo nacionalismo começou a entrar em contradição com o 

processo de internacionalização da economia, ocorrendo a instalação das empresas 

multinacionais, no governo de Juscelino Kubitschek.  

Nessa conjuntura também se verifica grande efervescência popular com o povo se 

organizando em busca de transformação social, em busca de mudanças significativas na vida 

da sociedade brasileira.  

Vivíamos no Brasil do coronelismo, do voto clientelista e fisiológico. Para se ter 

uma ideia da dominação e da exclusão pode-se destacar que “na década de 1960, quase 50% 

da população brasileira era analfabeta. O Brasil era o 6° pais em analfabetismo. As 
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comunidades rurais de modo especial estavam isoladas do mundo e carentes de tudo que era 

necessário para uma vida humana e digna” (RELATÓRIO MEB, 1991, p. 5). 

No Nordeste, a região mais empobrecida do Brasil, havia cerca de 15 milhões de 

analfabetos para uma população de 25 milhões de habitantes (FREIRE, 1980). Neste cenário, 

segundo Gohn (2003, p. 91), 

 
O povo irrompe na cena política brasileira pela primeira vez com algum poder de 

pressão. Os grandes centros passam a exigir novas políticas de controle social, tendo 

em vista que as velhas táticas coronelistas, de forte controle a nível local, tornam-se 

difíceis de ser mantidas nos grandes centros urbanos. O rádio será o grande meio de 

comunicação entre a nação, pois a expansão e massificação da televisão só correrão 

no final dos anos 60. [...] Neste sentido a ideologia do nacional-desenvolvimentismo 

foi o grande amálgama dos projetos político-sociais construídos no período de pelos 

grupos organizados. Percebe-se então uma grande movimentação na sociedade em 

busca de autonomia. Irrompem os movimentos no Brasil [...]. 

 

Na efervescência da sociedade brasileira no período de 1947 a 1964 foram 

surgindo os mais diversos movimentos tais como: Movimento por Reformas de Base da 

Educação; Movimentos Nacionalista pela Cultura;  Organizações de jovens católicos: JAC, 

JEC, JUC, JOC; Movimentos Sindicais Paralelos; Movimentos de Associações de Moradores; 

Ligas Camponesas no Nordeste, movimento que visava organizar os trabalhadores rurais, 

especialmente os bóias-frias, tornando-se na década de sessenta, segundo Gohn (2003, p.100), 

o maior movimento agrário do Brasil.  

Esses movimentos se gestavam no meio do povo empobrecido que tomava 

consciência da importância da organização no enfrentamento do poder opressor, na luta pela 

transformação social e conquista da cidadania.       

 

No início dos anos 60, no auge do populismo e simultaneamente no bojo de uma 

crise de hegemonia política e de aceleração do desenvolvimento econômico, [...] 

nasceram alguns dos movimentos mais expressivos de educação e cultura popular do 

Brasil [...] Esses movimentos, nascidos todos no mesmo período, operam um salto 

qualitativo em relação às campanhas de mobilizações governamentais contra o 

analfabetismo de jovens e adultos ou de educação rural, da década de 1950. São 

propostas qualitativamente diferentes das ações anteriores. E o que as faz 

radicalmente diferentes é o compromisso explicitamente assumido em favor das 

classes populares, urbanas e rurais, assim como o fato de orientarem sua ação 

educativa para uma ação política (FÁVERO, 2006, p. 50). 

 

Diante desse cenário, comprometida com as orientações do Vaticano II e com a 

situação de muitas necessidades humanas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) elaborou em 1961 um plano de Estruturação Nacional de um movimento educativo 
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chamado Movimento de Educação de Base - MEB. O Movimento de Educação de Base 

(MEB) deriva da experiência de alfabetização pelo rádio iniciada pelo Serviço de Assistência 

Rural (SAR) da Arquidiocese de Natal
5
, criado pela Igreja Católica, por meio da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em convênio com o Governo Federal, sob a 

presidência de Jânio Quadros.  A iniciativa era de tal envergadura que recebeu apoio do 

governo federal que prestigiou o empreendimento da CNBB, através do Decreto 50.370 de 21 

de março de 1961. Por este decreto, estabeleceu-se que o governo apoiaria o programa que a 

CNBB realizaria. 

                     Ao fazer referência às origens do MEB Fávero (2003, p. 21,68) coloca que 

as origens do MEB têm sido localizadas invariavelmente nas “experiências 

vitoriosas” de educação pelo rádio realizada pelos bispos brasileiros na região 

Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte e em Sergipe, no final dos anos de 

1950. Efetivamente foi Dom José Vicente Távora, na ocasião arcebispo de Aracaju, 

que, com base na experiência realizada por Dom Eugênio Sales na Diocese de Natal 

e de sua própria iniciativa em Sergipe, formalizou a Presidência da República, em 

nome da CNBB, a proposta de criação de amplo programa de alfabetização e 

educação de base, por meio de escolas radiofônicas [...] Essa ação, ou essa 

necessidade educativa de base, fundamental, insere-se na tomada de consciência do 

subdesenvolvimento e na ação da Igreja, decorrente da tomada de consciência, por 

parte de alguns bispos e de grupos de leigos com novas visões e novas posturas 

frente aos problemas sociais. 

 

Assim, sob responsabilidade da Igreja Católica, em colaboração com o Estado, o 

MEB foi criado para concretizar a presença no social, junto aos pobres e injustiçados, através 

de um projeto educativo. Para a Igreja, desde esse momento colocava-se o problema das 

reformas de base, dentro de um modo específico de ver as causas estruturais do país em 

desenvolvimento e, a partir daí, formulava ela também uma proposta de superação da crise 

brasileira. 

Referindo-se à inspiração cristã do MEB, Wanderley (1984, p. 79) explicita como 

acontecia na prática a ação educativa do MEB nesse contexto: 

A inspiração do MEB é inegavelmente cristã, numa atitude cristã, pretende que os 

homens cheguem a uma fé adulta, assumida livre e conscientemente. Mas a ação 

educativa do MEB é distinta de uma missão evangelizadora, embora ligada a ela. 

Evangelização é todo trabalho que, ao mesmo tempo, procura promover o Homem e 

revelar-lhe o Cristo [...] O trabalho do MEB é vivido conscientemente, em face de 

um povo que se encontra diante de várias opções. Não nos cabe impor nenhuma 

delas, como não nos cabe forçar o povo à fé cristã vinculada á Igreja Católica, 

embora devamos proporcionar-lhe oportunidades de conhecimento da Fé. 

                                                           
5
 Em 1960, a Igreja Católica do nordeste brasileiro, na arquidiocese de Natal (RN), iniciou um trabalho pioneiro 

desenvolvido pelo Serviço de Assistência Rural-SAR, através de programas de cooperativismo, treinamento de 

lideranças, politização e sindicalização rural. (FERRARI, 1967).  
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Norteado por essa inspiração cristã, o MEB teve sua atuação inicial no Nordeste 

do Brasil com uma ação educativa em que as rádios cativas serviam de instrumento de 

mediação. É importante, então, entender como o MEB na sua inspiração cristã, numa 

perspectiva de “evangelizar educando e educar evangelizando” conseguiu concretizar a sua 

presença no social junto aos pobres e injustiçados.  

 

2.2.1 MEB: proposta político-pedagógica em âmbito nacional 

 

 

Como dito anteriormente, o Movimento de Educação de Base – MEB tratava-se 

de um programa novo, orientado para as mudanças sociais e a formação integral da pessoa 

humana. No documento intitulado “MEB: sua origem, sua ação e seu conteúdo-1964”, 

afirmam os redatores:  

O MEB, enquanto se dirige a uma determinada população, pretende promover o 

homem em função de sua dignidade de filho de Deus, membro da Igreja e não pode 

aprovar, por isso mesmo, a presente estrutura social, que abrange todo o contexto 

do Brasil. (WANDERLEY, 1984, p. 78).  

 

Os primeiros documentos do MEB, elaborados no início de 1961, indicavam 

como seu objetivo “ministrar educação de base às populações das áreas subdesenvolvidas do 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País através de programas radiofônicos especiais com 

recepção organizada” (FÁVERO, 2006, p. 56). A educação de base era entendida como o 

conjunto dos ensinamentos destinados a promover a valorização do homem e o seguimento 

das comunidades.  

Visando operacionalizar esse objetivo, o MEB se propunha, então: executar um 

programa intensivo de alfabetização, educação cívica, educação sanitária; suscitar, em torno 

de cada escola radiofônica, a organização da comunidade [...]; velar pelo desenvolvimento 

espiritual do povo, preparando-o para o indispensável soerguimento econômico das regiões 

subdesenvolvidas [...] (FÁVERO, 2006). 

No ano de 1962, aconteceu em Recife o I Encontro de Coordenadores. Por 

ocasião desse Encontro, no intuito de manter-se como movimentos educativo e de 
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conservação da designação inicial, o MEB reelabora o conceito de educação de base, 

propondo-lhe a seguinte definição:  

Considerando as dimensões totais do homem, entende-se como Educação de Base o 

processo de autoconscientização das massas, para uma valorização plena do homem 

e uma consciência crítica da realidade. Essa educação deverá partir das necessidades 

e dos meios populares de libertação, integrados em uma autêntica cultura popular, 

que leve a uma ação transformadora. Concomitantemente, propiciar todos os 

elementos necessários para capacitar cada homem a participar do desenvolvimento 

integral de suas comunidades e de todo o povo brasileiro (FÁVERO, 2006, p. 80). 

 

Esse 1º Encontro Nacional de Coordenadores representava uma oportunidade do 

MEB se colocar em dia com a reflexão teórica que estava sendo feita pelos grupos de 

esquerda católica do Brasil e ao mesmo tempo fazer uma opção político-ideológica 

comprometendo-se explicitamente com os movimentos sociais, ao lado das classes populares.  

Durante o Encontro os coordenadores estaduais foram provocados por uma 

questão chave: “a linha de atuação do MEB será de acomodação do homem rural, ou levá-lo a 

tomar consciência de que é urgente uma transformação global da sociedade? (MEB, 1995, 

p.7). 

A partir desta provocação, começaram no 1º Encontro de Coordenadores a dar 

forma à opção que o MEB deveria assumir: repensar toda a sua orientação, constituir-se num 

movimento cujo compromisso deve ser essencialmente com o povo empobrecido. Nesse 

sentido, o MEB assumiu a conscientização como seu objetivo e traçou estratégias para atingir 

esses objetivos.  

Quadro 1: Objetivos e Estratégias do MEB. 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

Considerando as dimensões totais do homem 

e utilizando todos os processos autênticos de 

conscientização, contribuir de modo decisivo 

para o desenvolvimento do povo brasileiro, 

numa perspectiva de autopromoção que leve a 

uma transformação de mentalidades e 

estruturas. 

 

a. alfabetização e iniciação em conhecimentos 

que se traduzam no comportamento prático de 

cada homem e da comunidade[...],  

b. conscientização do povo, levando-o a 

descobrir o valor próprio de cada 

homem,despertar para os seus próprios 

problemas e provocar uma mudança de 

situação [...] 

c. animação de grupos de representação, 

promoção e pressão;  
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d. valorização da cultura popular,  

Fonte: Fávero (2006, p.80)  

 

O MEB dentro da sua proposta de atuar nas regiões carentes do Brasil, a partir 

desta nova concepção de conscientização e participação popular, fundamentada nas idéias do 

educador pernambucano Paulo Freire, numa visão de educação como prática de liberdade, 

expandiu-se principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. 

Nos inícios dos anos 60 até o golpe militar em 64, o MEB se encontrava numa 

fase de plena expansão no trabalho de conscientização na educação de base envolvendo 

jovens, universitários, intelectuais, pessoas ligadas às Igrejas comprometidas com a 

transformação social com uma nova visão de mundo e de sociedade.  

Segundo Sousa (1999) em termos numéricos e geográficos, o MEB alargou-se em 

1963 com o decreto do governo federal de nº 52.267- já que, inicialmente, abrangia apenas as 

regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste- que o autorizava atuar em todas as “áreas 

subdesenvolvidas do país”. Em 1963, fase do seu auge, o MEB atingiu 14 Estados com 59 

“sistemas” e 11.066 alunos concluintes. 

No Brasil, em 1964, instalou-se o regime militar. Durante 20 anos, de 1964 a 

1985, viveu-se oficialmente sob o regime do medo, da repressão, da tortura gerada pelo 

governo do arbítrio e pela ausência do estado de direito. Esses anos são chamados de “anos de 

chumbo”, em que se cerceou a liberdade de expressão, instalou-se um regime de terror e de 

perseguição às organizações da sociedade civil que lutavam por um país livre, democrático e 

soberano, onde o povo fosse sujeito da sua história. Inúmeros intelectuais, artistas, líderes 

populares e estudantes foram presos, torturados, exilados e muitas vezes mortos nos “porões 

da ditadura”. Foram períodos desastrosos para a educação, para a cultura, para a vida 

econômica, política e social do Brasil. Por outro lado, foram também anos ricos da resistência 

popular através das organizações, de grande articulação de forças políticas que operavam na 

clandestinidade visando instalar uma nova sociedade no país. Essas forças políticas 

contribuíram para a emergência na sociedade brasileira do debate democrático que muito 

contribuiu para o processo de abertura política no país no final da década de 70 e início 1980. 

Neste sentido Silva (2003) fala sobre a importância desse debate democrático que 

ocorreu no âmbito da esquerda intelectual no Brasil no período do regime militar: 
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No Brasil, a revalorização do debate sobre a democracia pela esquerda intelectual 

adquire importância vital, visto que formou a matriz discursiva que influenciou os 

emergentes movimentos sociais do final dos anos 1970. Somaram-se a essa matriz 

aqueles decorrentes dos setores da Igreja católica e dos sindicalistas. Da Igreja 

católica herdou-se a prática, principalmente, das Comunidades Eclesiais de Base 

organizadas a partir da teologia da libertação e com um profundo enraizamento nas 

classes populares (SILVA, 2003, p. 29). 

 

Nessa conjuntura, inúmeras organizações de caráter educativo com uma 

conotação sócio-política no Brasil são perseguidos, uns desapareceram e outros para 

sobreviverem tiveram que se reconfigurar. Dentre esses, estava o MEB que se encontrava na 

sua fase inicial. Com isso, ocorre então um desaceleramento das atividades  com o 

fechamento progressivo de vários “sistemas” até 1967 e 1968, com apreensão de material 

didático e corte de recursos. O Relatório Anual (MEB, 1991, p.6) ao fazer referência a esse 

período coloca o seguinte:  

 

[...] a utilização do método Paulo Freire, a ênfase dada à promoção da 

conscientização política, a íntima proximidade com a organização das Ligas 

Camponesas, a priorização da formação de lideranças para os sindicatos emergentes, 

foi a combinação suficiente para que o golpe militar determinasse o desaceleramento 

das atividades do MEB. O fechamento progressivo de vários sistemas, o corte de 

recursos, a apreensão de materiais didáticos, a perseguição de agentes e monitores, 

acabaram desarticulando totalmente a experiência. 

  

Com o golpe militar, o MEB foi atingido frontalmente nos seus programas 

educativos, passou por um longo período de readaptação às exigências da realidade do Brasil 

nos regimes militares de 1964 a 1985. 

 

 

2.2.2 MEB: muitos rostos - resistência para sobreviver 

 

 

 

Como falamos anteriormente, o regime militar implantado em 1964, interferiu em 

todos os movimentos que visassem a conscientização, a educação de base, a cultura popular, a 

organização do povo tendo em vista a transformação social. Um fato, no MEB, marcou essas 

tensões políticas: a apreensão em fevereiro de 1964 do livro de leitura produzido pelo MEB -

Viver é Lutar. Aconteceram também invasões das sedes estaduais do MEB e a prisão de 

alguns agentes. 
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Nesse contexto, para garantir a sobrevivência do MEB, durante o período da 

ditadura militar, o Conselho Diretor Nacional- CDN do MEB, apoiado pela CNBB, tomou 

uma posição de redefinição e reestruturação de suas propostas. Esse período passou a marcar 

um recuo ideológico da própria diretoria do MEB, considerado estratégico para a 

sobrevivência diante do regime militar. O MEB, então, submeteu-se às exigências do MEC, 

com vistas à obtenção e à liberação das verbas federais. O MEB foi enquadrado na estrutura 

tradicional da Igreja vindo a alterar as suas diretrizes de funcionamento em maio de 1964 e 

novamente em setembro de 1966.  

Com essas medidas, no período de 1964 a 1985, enquanto durou o regime militar, 

os departamentos do MEB foram se isolando, se particularizando em cada Diocese. Esse 

período é considerado o período de “diocesanização do MEB”. O MEB foi pautando a sua 

ação-pedagógica numa postura tradicional ou libertadora, de acordo com os objetivos da 

Diocese na qual atuava. Nessa postura, pode-se perceber o que afirmou Boff (1981), a 

diversidade da ação pastoral da Igreja, de suas práticas eclesiais, que, ao longo dos anos, vai 

tomando posição ou de alinhamento com o poder dominante, ou de uma atitude profética de 

rompimento com tudo o que oprime, que exclui, numa posição de denúncia das estruturas 

injustas e anúncio de uma nova ordem social. Essa postura se refletiu na ação pastoral nas 

Dioceses e consequentemente na ação sócio-educativa dos departamentos do MEB nelas 

inseridos. 

Segundo o Relatório MEB (1993, p. 44) 

Esta crise leva o MEB a assumir uma proposta diferenciada de sua inicial proposta e 

ocorre uma desarticulação ao nível nacional das equipes do MEB. Cada equipe 

passa a trabalhar por si, assumindo propostas segundo a linha das Dioceses. 

Perde-se o caráter de movimento amplo e passa a operacionalizar em cada lugar 

propostas educativas e /ou pastorais diferenciadas o que conseqüentemente lhe tira o 

caráter de movimento nacional (Grifo nosso). 

 

Esse período, que vai do final dos anos 60 e de maneira acentuada nos anos 70, é 

conhecido como período de “mobralização” do MEB. Isso porque, na década de 70, o MEB 

desenvolvia principalmente programas de alfabetização de adultos e de educação comunitária. 

Esses programas fugiam da sua inspiração inicial e os departamentos na sua grande maioria 

assumiam uma postura “mobralizante” na alfabetização. 

Ainda com a implantação da ditadura militar a continuidade do MEB ficou difícil, 

especialmente na questão financeira, tendo em vista que a CNBB era a organizadora das 
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ações, mas quem financiava era o Governo Federal. Para manter seus projetos em 

funcionamento, o MEB contou com o apoio de entidades financeiras do exterior dentre outras 

citamos: MISEREOR e CEBEMO (MEB, 1990-92, p. 37). 

Na década de 80, período de abertura política no Brasil, novos departamentos 

começaram a ser criados, dentre outros, o Departamento de Picos – PI. Nessa conjuntura, o 

MEB principia um processo avaliativo que visava proceder não só a uma análise de sua 

prática, mas também definir suas novas linhas de ação, de acordo com as exigências da nova 

conjuntura sócio-política do país. Fazendo uma análise do Brasil na década de 1980 e 1990, 

Ferreira e Neves (2007), para contextualizar o momento político-econômico em articulação 

com as organizações populares, fazem o seguinte comentário:  

 

A década de 80 no Brasil é caracterizada pela abertura política (em que o regime 

militar implantado no país em 1964 ia dando seus últimos suspiros) e pela transição 

para o regime democrático, pode ser considerada um período de ressurgimento, 

mobilização e ascensão do movimento dos trabalhadores, reintroduzindo este 

importante ator na cena política nacional. Já  a década de 1990, marcada pelas 

mudanças econômicas que abriram a economia brasileira e intensificaram o que se 

convencionou chamar a reestruturação produtiva, se caracteriza, para o movimento 

dos trabalhadores, como época de arrefecimento em termos mobilizatórios e 

reorientação de práticas e estratégias (FERREIRA e NEVES, 2007, p. 285). 

 

 Nesse contexto, em 1982, para discutir as questões do MEB, o MEB Nacional 

convocou um Encontro Nacional de Coordenadores. A partir desse Encontro foi acontecendo 

uma maior articulação das equipes nas regiões. Nesses encontros das equipes nos regionais 

aparecia com muita clareza a diversidade e multiplicidade de ações realizadas pelas equipes 

nos Departamentos. Percebia-se um MEB com muitos rostos, caminhando em várias direções, 

sem projeto, sem objetivos claros, sem identidade em sua ação sócio-educativa.  

Diante dessa realidade, uma grande avaliação se fazia necessária para que o MEB 

redefinisse a sua identidade. O MEB Nacional, atendendo aos apelos das equipes dos 

departamentos nas bases, percebeu que era chegada a hora de se fazer uma grande revisão 

para redefinir quem era o MEB, qual a sua missão naquele momento da conjuntura brasileira.  

Então, em 1984, o MEB Nacional convocou uma grande avaliação em todos os 

níveis. Uma avaliação que se convencionou chamar SAMEB - Seminário de Avaliação do 

MEB, o MEB em “busca da sua identidade”. Fazia-se necessário retornar às raízes, “juntar os 

cacos” do que restou do MEB na sua inspiração inicial. Esse processo provocou um ânimo 
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geral nas equipes. Gerou muita expectativa, muita disposição para discutir as questões do 

MEB. Tudo girava em torno do SAMEB e da busca da identidade do MEB. 

 

 

2.2.3 SAMEB – divisor de águas na caminhada do MEB 

 

 

Para atender aos apelos das equipes nos departamentos e se adequar à nova 

realidade brasileira, o MEB Nacional realizou, no período de 1984 a 1986, um longo processo 

de avaliação, o SAMEB- Seminário de Avaliação do Movimento de Educação de Base -que 

teve o seu início no ano de 1984 em Brasília- o primeiro SAMEB e a sua culminância no 

segundo SAMEB, realizado em Teresina-PI, no ano de 1986. Esse processo avaliativo contou 

com a participação dos membros do MEB em todos os níveis, do Nacional às bases. Ao longo 

do processo foram realizados seminários, encontros nacionais, regionais e locais, onde todos 

os agentes e os bispos eram chamados a refletirem a situação da Entidade e apresentarem 

propostas para uma nova linha de ação. No segundo SAMEB-1986, em Teresina, foram 

definidas as diretrizes e as linhas de ação do MEB para o triênio de 1987-1989. Na ocasião foi 

afirmada a identidade do MEB como sendo: 

 
Um movimento de educação popular que desenvolve um trabalho que contribui para 

o surgimento e fortalecimento de grupos, comunidades, organizações e movimentos 

populares, numa perspectiva cristã de transformação social e que interfere e 

participa da vida e nas diversas formas de organizações das camadas populares, 

através da troca de conhecimento e experiências, da prestação de serviços de 

assessoria e animação, contribuindo no aprofundamento da caminhada destes 

grupos (SOUSA, 1999, p. 36). 

 

O SAMEB muito contribuiu para que o MEB tomasse novos rumos a partir do 

repensar da sua identidade, diretrizes, objetivos, enfim da sua metodologia de educação 

popular, numa dimensão de transformação da sociedade. O relatório trienal do MEB faz 

referência ao SAMEB-1986 como sendo de suma importância para o processo de caminhada e 

definição da identidade do MEB, pois considera o SAMEB um divisor de águas na caminhada 

do MEB. Representou praticamente um refundação do Movimento, evidenciando a vontade 

de democratizar as decisões do MEB e de criar novas estruturas democratizadoras. Sendo 

assim, o conjunto das decisões e proposições do SAMEB/86 constituiu o fundamento das 

principais modificações vividas pelo MEB a partir de 1986. 
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O SAMEB/1986 definiu o MEB como um movimento de educação popular. Do 

ponto de vista metodológico, a educação popular deveria “trabalhar sempre em situações bem 

concretas e a partir delas, enfatizar a constante análise da realidade, a formação da 

consciência crítica, a interação com o conhecimento científico. Considerar o processo 

educativo já existente nas comunidades e nos grupos com os quais trabalha” (MEB, 

1990/1992, p. 11). 

Nesse processo de avaliação, de busca de identidade, em 1991, sob impulso dos 

novos ventos do SAMEB, os departamentos foram organizados em quatro regionais: Regional 

AMAZONAS – compostos pelos Estados do Amazonas; Regional MAPATO - Maranhão, 

Pará e Tocantins; Regional SERNALBA – Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia; 

Regional CEPI – Ceará e Piauí, do qual fazia parte o MEB de Picos (MEB, 1992).  

Essa regionalização deu um novo impulso à ação educativa do MEB junto às 

organizações populares. Fortaleceu a ação pedagógica nos regionais norteada pelas 

prioridades do SAMEB e orientada por assessores pedagógicos regionais numa práxis de 

ação-reflexão-ação. Aconteceu assim a descentralização proposta pelas equipes em relação à 

Equipe Nacional. 

Nesse processo, o Movimento de Educação de Base foi se identificando como um 

movimento de educação popular e de assessoria às organizações populares. Na sua ação 

sócio-educativa dava-se ênfase à dimensão política da prática educativa e à dimensão 

educativa da prática política. 

O relatório SAMEB-1984 apresenta como deveria ser o processo de educação 

popular realizado pelo MEB nos diversos departamentos respeitando-se à realidade local e de 

cada região (SOUSA apud ALMEIDA, 1985): 

a) ASSESSORIA 

. Capacitação e instrumentalização pedagógica; 

. Formação de quadros de base, intermediários, lideranças (política, sindical etc.); 

. Articulação a nível local, regional, nacional entre os diferentes grupos setoriais 

de ação comunitária e os movimentos populares; 

. Elaboração de material de apoio ou troca dos já existentes;  

. Pesquisa em diversos níveis: pesquisa participante, levantamentos etc. 
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b) INSTRUMENTAIS E RECURSOS:  

. Atividades educativas de dimensão e participação comunitária, como pesquisa de 

conhecimento de sua própria realidade, planejamento setorial ou global de ações 

comunitárias; 

. Alfabetização conscientizadora; 

. Capacitação para o trabalho; 

. Suprimento: saúde, agricultura etc.; 

. Programação radiofônica como suporte e complementação às atividades.  

O SAMEB também não esqueceu a dimensão da utopia “que nos serve de 

horizonte”, a força motriz que impulsiona a ação. Fez referências à utopia, consciente da sua 

importância para a realização da ação sócio-educativa nas diversas equipes que compunham o 

MEB. No que diz respeito à utopia, o SAMEB faz o seguinte registro: 

 
É ela que indica a direção da caminhada. Indica onde queremos chegar. Ela, porém, 

é ineficaz se a instituição não se dispõe a dar passos concretos nesta direção. Se não 

estabelecem à luz da utopia, programas e projetos capazes de encarná-la na história 

da instituição. [...] não podemos ficar apenas pensando na utopia. É preciso 

concretizar passos, um projeto histórico, que seja sinal desta utopia e se pareça com 

ela, que aponte na direção dela. Essa direção deve marcar não só os trabalhos do 

MEB, deve marcar, também , a maneira de ser, de conviver, os relacionamentos,a 

escolha de locais e grupos sociais com os quais vai trabalhar o MEB [...] Essa utopia 

é da maior importância , como ponto de referência da avaliação de nossas atividades 

e como expressão do “rosto” do MEB, de acordo com nossa percepção atual 

(SAMEB/86, p. 22-32). 

 

 

Renovados e impulsionados por essa utopia, as equipes atuavam nos mais 

diversos rincões do solo brasileiro, num trabalho conjunto nas dioceses, nos regionais, 

juntamente com o MEB Nacional e com os movimentos sociais numa dimensão sócio-

educativa. A utopia também aparecia muito viva nos cantos que animavam a caminhada, 

citando como exemplo o canto UTOPIA, do cantor cearense Zé Vicente, muito cantado nas 

Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, em encontros da Igreja católica e dos movimentos 

sociais. O canto de autoria de Zé Vicente tem a seguinte letra: 

 

Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar eu vou cantar. 

Quando o povo nas ruas sorrir/ e a roseira de novo florir/ eu vou cantar.Quando as 

cercas caírem no chão / quando as mesas se encherem de pão/eu vou cantar/ Quando 

os muros que cercam os jardins/ destruídos então os jasmins, vão perfumar.Vai ser 

tão bonito se ouvir a canção/ cantada de novo/No olhar da gente a certeza de 

irmãos/ reinado do povo!Quando as armas da destruição/ destruídas em cada 

nação/ eu vou sonhar!E o decreto que encerra a opressão/ assinado só no coração/vai 

triunfar/Quando a voz da verdade se ouvir/ e a mentira não mais existir/ será 



73 
 

enfim!Tempo novo de eterna justiça/ sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser 

assim. 

 

O SAMEB ressaltou então, a importância da utopia no trabalho de 

conscientização junto ao povo sofrido, dentro de uma realidade concreta, inserida na 

sociedade com os seus determinantes, como compromisso histórico transformador.  Recorro a 

Paulo Freire (1980) para um maior entendimento dessa dimensão utópica como compromisso 

histórico:  

Para mim o utópico não é o irrealizável: a utopia não é o idealismo, é a idealização 

dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de 

anunciar a estrutura humanizante. Por esta razão a utopia é também um 

compromisso histórico [...] Somente podem ser proféticos os que anunciam, 

comprometidos permanentemente num processo de transformação do mundo, para 

que os homens possam ser mais. Os homens reacionários, os homens opressores não 

podem ser utópicos. Não podem ser proféticos e, portanto, não podem ter esperança 

(FREIRE, 1980, p. 27-28). 

 

Nesse sentido, o SAMEB percebeu com clareza por onde devia caminhar o MEB  

na implementação do seu processo educativo, impulsionado pela mística cristã, que segundo 

Almeida (SAMEB/1984) é de “evangelizar educando e educar evangelizando”. Nessa 

caminhada aponta então a mística e a utopia como motor impulsionante de toda a ação 

educativa. 

Percebe-se assim que o SAMEB, como divisor de águas do MEB, contribuiu para 

que a Instituição tomasse novos rumos, assumisse posturas renovadas para desenvolver o seu 

projeto político pedagógico junto às classes empobrecidas atendendo às exigências da 

conjuntura, que vivia um processo de redemocratização. O SAMEB permitiu que o MEB, a 

partir de um olhar para dentro da própria Instituição, buscasse responder aos apelos do 

momento conjuntural do Brasil. Nessa década, o Brasil vivia numa conjuntura de abertura 

política. Acontecia na sociedade brasileira toda uma mobilização pelas Diretas Já, 

culminando em 1989, com as eleições presidenciais e a implantação do Projeto Neoliberal no 

Brasil. Nesse cenário, o MEB estava realizando ações sócio-educativas na Diocese de Picos-

PI. 
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2.3 O MEB em Picos – Inspirações e projeto político-pedagógico  

 

 

O Movimento de Educação Base, no Piauí, foi fundado oficialmente no ano de 

1962, em Teresina, tendo como marco inaugural a montagem da Rádio Pioneira de Teresina 

voltada especificamente para a educação. De acordo com Medeiros (1996, p.114), os 

primeiros quadros de assessoria do MEB no Piauí saíram dos setores da Ação Católica: 

Juventude Universitária Católica (JUC), Juventude Estudantil Católica (JEC) e da Juventude 

Operária Católica (JOC). 

Na perspectiva de desenvolver uma ação sócio-educativa na região de Picos, a 

convite do seu primeiro Bispo, D. Augusto Alves da Rocha, foi instalado em Picos, no dia 01 

de abril de 1982, o Movimento de Educação de Base. Baseado no depoimento do bispo da 

Diocese, a instalação de um departamento do MEB em Picos, segundo Sousa (1999, p.32) “se 

deu por ser, primeiramente, uma Diocese extremamente carente, depois por possuir uma 

filosofia e visão eclesial de valorização do leigo no conjunto da Diocese”. 

    

 

     2.3.1 Picos e Região: Sertão do Semiárido 

 

 

A sede do Movimento de Educação de Base foi instalada na cidade de Picos, na 

jurisdição da Diocese de Picos, situada a sudeste do Estado do Piauí, na microrregião dos 

Baixões Agrícolas Piauienses. Na época, 1982, uma região essencialmente rural, localizada no 

sertão do semiárido nordestino, na área do polígono das secas, com uma dimensão territorial 

de 23.121 Km², compreendendo 16 municípios e aproximadamente 267.867 habitantes 

(IBASE, 1984, p.5).  

Figura 1: Localização e Mapa da Diocese de Picos (PI) 

 

 

 

 

 

Fonte: IBASE, 1984. 
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Para atualizar os dados sobre a região em estudo, ressalto que, a partir de 2007, a 

região onde se localiza Picos pertence ao Território do Vale do Guaribas localizado na 

Macrorregião SEMIÁRIDO, influenciando como pólo de intercâmbio comercial com os 

Estado do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Bahia.  

O Território de Desenvolvimento do Vale do Guaribas localizado na Macrorregião 

SEMI-ÁRIDO, ocupa um área de 22.726 Km², com população de 332.746 

habitantes, está constituído por 39 municípios, integrantes de quatro Aglomerados 

[...]Os recursos hídricos naturais do Território são formados principalmente, pelos 

rios Itaim, Guaribas, Canindé e Riachão. Destacam-se as barragens de Ingazeiras, 

Salgadinha, Pedra Redonda, Poço Marruá, Bocaina, Barreiras e Cajazeiras.A base 

econômica do território é constituída, predominantemente, por atividades 

agropecuárias, tais como: mandiocultura, cajucultura, apicultura, 

ovinocaprinocultura, bovinocultura e agroindústria de sucos e doces (ANUÁRIO 

DO PIAUÍ, 2007).  

                      Esses dados populacionais foram atualizados no Censo 2010. Segundo o IBGE, 

atualmente a população total da macrorregião de Picos é de 420.358 habitantes ( Censo IBGE-

2010). 

                          Voltando a Picos, nas suas origens, ressalta-se que o local onde está situada a 

cidade constituía uma fazenda de gado vacum, pertencente à família Borges Leal [...] 

localizada sobre uma fertilíssima várzea, à margem direita do rio Guaribas, cercada por 

diversos montes picosos, que lhe deram o nome. 

 A uberdade e salubridade do solo atraíram cavalarianos (compradores de cavalos) 

das então províncias Pernambuco e Bahia, vindo daí o povoamento. A Resolução nº 308, de 

11 de setembro de 1851, elevou o povoado a freguesia, sob invocação de N. Sra. dos 

Remédios.[...] Depois do desmembramento de Oeiras, foi o povoado pela resolução 

Provincial nº 397, de 20 de dezembro de 1855, elevado à categoria de vila [...] Em 12 de 

dezembro de 1890, a vila foi elevada à categoria de cidade , pela Resolução nº 33 (REVISTA 

PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS, 1955). 

Em 1965, o município de Picos foi escolhido pelo Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário – INDA, como Município Modelo do Piauí pelas suas 

potencialidades: produção agrícola, comércio regional, entroncamento rodoviário, distribuição 

agrária (minifúndio) (Anexo- A).  (REVISTA PICOS 100 ANOS, 1890-1990, p. 45). 

Nas décadas de 1980 e 1990, Picos contava com uma área de cerca de 1.300 

quilômetros quadrados. Localizada a 310 km de Teresina, capital piauiense. Terceira maior 

cidade do Piauí, com uma população segundo o IBGE descrita conforme tabela a seguir. 
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                  Tabela 1: Distribuição populacional de Picos em 1980 e 1990. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 1980/1990. 

 

                     

Tratava-se na época, de uma cidade pólo regional para onde, diariamente, 

convergia uma numerosa população flutuante de toda a microrregião e também de estados 

vizinhos Ceará e Pernambuco. Isso acontecia, como ainda hoje acontece, pelas possibilidades 

de atendimento que a cidade oferecia nas áreas da saúde, da educação, do comércio e de 

serviço. Contando também com uma feira livre de grande porte, considerada uma das maiores 

do Nordeste. 

O segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste está em Picos, tendo 

como via principal a BR 316, que se interliga com as BRs 020 e 407, o que possibilita a 

ligação rodoviária com todas as regiões do Brasil. Vale ressaltar, ainda, que em Picos se 

localiza o maior lençol freático subterrâneo da América do Sul.  

Com esse potencial, tanto a cidade de Picos como a região onde ela se localiza era 

e continua sendo atualmente, de grande importância para o desenvolvimento econômico do 

Estado, por suas capacidades econômicas principalmente na área do comércio e agropecuária: 

mandiocultura, apicultura, cajucultura, extravismo mineral e vegetal (carnaúba). 

Para atualizar os dados populacionais, a cidade de Picos, segundo censo IBGE 

(2010), conta com os seguintes números:  

Tabela 3: Distribuição Populacional de Picos em 2010 

 População Área urbana Área rural 

. 73 417  . 58 295 . 15 122 

Fonte: IBGE, 2010 

                     Esses dados revelam um processo migratório acentuado. Atualmente, o município 

de Picos tem 79,4 % da sua população concentrada na área urbana. Quanto ao total do 

contingente populacional percebe-se uma diminuição em relação aos dados de 1990 em 

População Área Urbana Área Rural 

.1980 - 70.519 hab. 

.1990 - 78.409 hab. 

  . 33.066 

  . 45.571 

  . 37.952 

  . 32.838 
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termos numéricos. Mas, se compararmos os dados de 1984 da pesquisa do IBASE (1984) e os 

dados do Anuário Piauiense (2007), vamos perceber que a região passou de 16 para 39 

municípios. Nesse período, foram criados na região 23 municípios, dentre esses 07 foram 

desmembrados do município de Picos.
6
 Diante desses dados pode-se concluir que em termos 

relativos houve um aumento considerável do contingente populacional. 

                  Trazemos presente ainda, para complementar essa visão geral sobre a realidade da 

região de Picos, dados de duas pesquisas realizadas pela Diocese de Picos com o  objetivo de 

orientar a sua ação pastoral e “avançar na luta por uma vida mais justa e feliz”. A primeira se 

trata de uma pesquisa sócio-econômica intitulada: Diocese de Picos: o retrato de um Brasil 

pouco visto, realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE 

(1984). Nela a coleta de dados considerou os seguintes aspectos sobre a realidade do povo na 

região: onde e como vivem, escolarização, saúde, relações de trabalho, agropecuária, 

sindicalização e relações comunitárias.  

Essa pesquisa revelou, entre outros, os seguintes dados: no que diz respeito à 

escolarização da população entre 7 a 14 anos,  66% não sabiam ler e escrever, sem falar o alto 

índice de analfabetismo de jovens e adultos. “A desnutrição infantil foi investigada na 

Diocese de Picos e os dados revelam um quadro desolador, de um total de 543 criança com 

até 3 anos de idade , 54% foram classificadas como desnutridas” (IBASE, 1984, p.15).  

Figura 2: Pesquisa do IBASE em Picos (PI): situação do analfabetismo, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBASE (1984, p. 9) 

 

 

 

                                                           
6
 Municípios desmembrados do município de Picos: Aroeiras do Itaim, Geminiano, Paquetá, Santana do Piauí, 

São João da Canabrava, São Luís do Piauí e Sussuapara. (ANUÁRIO DO PIAUÍ; ano I, nº I, 2007) 
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Figura 3: Pesquisa do IBASE em Picos (PI): situação nutricional, 1984. 

 
Fonte: IBASE (1984, p. 14) 

 

  

Esses dados revelam que apesar do município de Picos e região serem dotado de 

um grande potencial de riqueza, não contou ao longo dos anos com políticas públicas 

compatíveis com as suas potencialidades, para proporcionar um desenvolvimento sustentável 

e melhoria da qualidade de vida da sua população.  

Concluímos esse quadro sobre a realidade de Picos e região trazendo presente a 

segunda pesquisa realizada na Diocese de Picos pelo ISER – Instituto de Estudos da Religião, 

com a finalidade de subsidiar a Avaliação Pastoral da Diocese, na realização do seu I Sínodo 

Diocesano-1990/1994. Os dados da pesquisa revelam mudanças ocorridas na década de 80 na 

região de Picos, segundo Valle e Boff (1993, p.11,12) “marcada pela longa seca dos anos 80, 

pela instalação do grande capital e pela entrada da televisão na região”. Segundo eles, seja 

como for que avaliemos a trajetória de modernização social da região, é preciso reconhecer 

que trouxe muitas mudanças nos seus costumes e valores da região.  

A característica fundamental da transformação social da região de Picos é a 

migração do campo para cidade. Se considerarmos o conjunto dos municípios dentro 

da área da Diocese, a percentagem de urbanização passou de 25,9 % em 1980, para 

30,5% em 1990[...]. A situação da educação nas áreas rurais da região de Picos é 

realmente pior do que a, também bastante grave, situação nas cidades. Em alguns 

municípios (sobretudo em Bocaina e Fronteiras) o número de escolas diminuiu entre 

1984 e 1986. Dos 19 municípios da área da Diocese, apenas 7 possuem escola 

secundária e assim mesmo em sua zona urbana - enquanto a população está 

concentrada na área rural (VALLE E BOFF, 1993, p. 9-10). 
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Essa realidade está em consonância com os dados do IBGE nos anos 80/90, que 

revelaram o aumento do processo migratório em Picos, da zona rural para a zona urbana. 

Migração que tem continuado no decorrer das últimas décadas. Por outro lado, a pesquisa 

detectou alguns avanços no ser e viver do povo da região de Picos no que diz respeito à 

dimensão sócio-política. Nesse aspecto, recorremos ainda a Valle e Boff (1993, p.11-12) que 

fazem as seguintes observações:     

A situação da mulher também evoluiu muito. Há mais espaço para discussão de 

questões especificamente femininas. [...] Apesar disso, o machismo continua forte e 

os rapazes mais remediados vão buscar noivas em outras cidades [...] É interessante 

constatar que uma cidade como Simões, por exemplo, esteja saindo da política de 

cabresto e passando, lentamente, para uma política de opinião.  

 

Diante desse contexto, o Bispo de Picos antevia a importância e a urgência de 

uma ação pedagógica para dar suporte às organizações populares que nessa conjuntura já 

existiam ou que provavelmente surgiriam ao longo da caminhada.  

Esse recorte da realidade apresenta-se como um pano de fundo para ajudar na 

compreensão do chão em que se realizou a ação educativa do MEB e ação sócio-política dos 

movimentos sociais na região de Picos. 

 

2.3.2 MEB – Picos: primeiros passos 

       

 

A primeira equipe do MEB de Picos era composta por seis pessoas entre 

professoras e operários das Indústrias Coelho e todas atuantes nas suas respectivas paróquias. 

Esta equipe tinha a missão de desenvolver uma ação educativa no âmbito da Diocese de 

Picos. Foi escolhida após um treinamento realizado em Picos com a presença de dois 

assessores da Equipe Nacional e dois assessores do Departamento do MEB de Crato-CE.  

Ao iniciar a ação educativa em Picos, a equipe do MEB se pautou nas diretrizes 

pastorais da Diocese de Picos, que, diante da realidade de empobrecimento da região e 

inspirada na Teologia da Libertação, também fez uma opção preferencial e solidária pelos 

pobres (CONCLUSÕES..., 1968). É importante destacar que os pobres referidos em Medellín, 

segundo Boff (1981, p. 26), “não são compreendidos apenas como aqueles que têm carência; 
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eles as têm, mas possuem também força histórica, capacidade de mudança, potencial 

evangelizador”. 

Nesse sentido, a Diocese de Picos, a partir da sua instalação, ocorrida em 21 de 

setembro de 1975, em consonância com a renovação da Igreja, iniciada com o Concílio 

Vaticano II, e levada a efeito na América Latina a partir das Conferências Episcopais de 

Medellín (1968) e de Puebla (1979), fez a opção por uma eclesiologia de comunidade. Costa 

(1990, p. 13), fazendo referência à ação pastoral implementada pelo primeiro Bispo da 

Diocese de Picos, coloca:  

Um pastor que, desde os primeiros instantes de seu ministério, conduziu a Igreja 

para que fosse comunitária e participativa [...] solidária com os pobres. As CEBs 

foram a prioridade permanente da Diocese de Picos [...] Por isso sempre investiu e 

acreditou na força evangelizadora dos empobrecidos e no potencial do povo 

organizado.  

 

Ao focalizar as CEBs, “como um novo jeito da Igreja ser”, Frei Beto (1981, p. 17-

18), explicita o seu entendimento sobre o que são as CEBs: 

 

As comunidades eclesiais de base são pequenos grupos organizados em torno da 

paróquia (urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos [...]. 

São comunidades, porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, pertencem à mesma 

Igreja e moram na mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas vivem uma 

comum-união em torno de seus problemas de sobrevivência, de moradia, de lutas 

por melhores condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras. São eclesiais, 

porque congregadas na Igreja, como núcleos básicos de fé. São de base, porque 

integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos (classes populares) [...]. 

 

 

Vale registrar que no início da década de 1990 por ocasião das comemorações dos 

15 anos da Diocese de Picos, um levantamento realizado na Diocese revelou que existiam 

aproximadamente 502 comunidades eclesiais de base (Anexo B). Essas comunidades, 

segundo pesquisa, foram classificadas por Valle e Boff (1993,p. 23),  de acordo com as 

atividades que realizavam em três grandes grupos: celebrativas, reflexivas e práticas. Esses 

três aspectos não floresceram simultaneamente. Segundo esses teólogos “o caráter prático 

assume uma nova importância a partir de 1976, quando as comunidades orientam suas 

atividades em direção a uma transformação das estruturas sociais: organização da resistência 

contra a seca, organização sindical etc”. Vale observar ainda, que esse aspecto prático não era 

unanimidade nas comunidades da região e que as mudanças na reflexão e na prática das 

comunidades não eliminaram, mas sim, transformaram, o caráter celebrativo de suas 

atividades.  
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Ao destacar a dinâmica transformadora das CEBs, Boff (1982) tece as seguintes 

considerações: 

Nas CEBs ensaia-se um novo tipo de sociedade é a partir de dentro delas que se 

procura superar as relações injustas que dominam na grande sociedade. Como? 

Através da participação direta de todos os membros, da partilha de responsabilidade, 

da direção e das decisões, através do respeito pelos mais fracos, através do exercício 

do poder como serviço [...]. As CEBs são comunidades atuantes socialmente. Em 

certos lugares são o único canal de expressão e mobilização popular [...]. Às vezes 

dão origem a movimentos populares autônomos, como Movimento contra a 

Carestia, sindicatos de agricultores (BOFF, 1982, p. 201).  
 
                                                                                                                                                             

Em sintonia com a pastoral da Igreja de Picos, as atividades do Movimento de 

Educação de Base tiveram início, como vimos anteriormente, em 1982, tendo como referência 

para a sua ação educativa, dentre outras, as Comunidades Eclesiais de Base existentes na 

Diocese.  

Nesse período, o MEB Nacional ainda vivia uma situação excepcional por motivo 

do regime militar. Cada departamento agia de acordo com a realidade local, sem uma sintonia 

em nível nacional. Nesse contexto, e de acordo com a linha pastoral da Diocese, o MEB de 

Picos fez opção por uma educação libertadora baseada na proposta político pedagógica de 

Paulo Freire. 

A área de atuação escolhida para os primeiros passos do trabalho do MEB, na 

região de Picos, foi o município de Bocaina (PI), atingindo inicialmente seis comunidades. A 

razão dessa escolha deu-se pela necessidade de um trabalho de urgência, junto às 

comunidades que estavam sendo atingidas pela construção da Barragem de Bocaina. Em julho 

de 1981, foi iniciada a construção da barragem, localizada a 30 km de Picos - PI. Todo o 

processo foi realizado de maneira autoritária, à revelia dos moradores, sem observância da lei 

que assegura aos proprietários uma prévia indenização de suas terras, segundo o artigo 153, 

parágrafo 22, da lei de desapropriação da Constituição Federal (MEB, 1993). 

Por cerca de cinco anos, a seca assolava a região, abrangendo o período de 1979 a 

1983. A realidade era de grande dependência política e de muitas carências. O povo 

desorganizado, descrente de sua própria capacidade, desconhecia sua força transformadora. A 

grande maioria de homens, mulheres e até crianças para sobreviver eram obrigadas a se 

submeterem ao trabalho nas frentes de serviço na construção da barragem e nas outras áreas 

do “bolsão da seca” (MEB, 1983). De acordo com a pesquisa do IBASE/1984, essa situação 
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vivida pela população atingida pela barragem de Bocaina estava presente por toda a área da 

Diocese de Picos.  

A equipe, nesse primeiro momento da ação educativa, junto aos atingidos pela 

barragem da Bocaina (PI), estabeleceu objetivos, traçou estratégias e registrou resultados da 

ação educativa, a saber:  

Quadro 2:  Objetivos e estratégias iniciais do MEB em Picos 

Fonte: MEB HOJE –REGIONAL (1983) 

 

                     Este quadro demonstra uma ação sócio-educativa planejada, organizada e 

articulada. Essa articulação se dava entre o MEB e os agentes de pastoral da Diocese numa 

ação sócio-educativa junto aos atingidos pela construção da Barragem. Nesse processo, a 

educação passou a ser fundamental para uma tomada de consciência dos moradores da sua 

real situação e ao mesmo tempo contribuiu para o fortalecimento da luta, culminando com 

ações de resistência e de enfrentamento na conquista de direitos. Mesmo diante da urgência da 

ação, que pode ter contribuído para queimar algumas etapas no processo educativo, percebe-

se nas atividades realizadas uma práxis de ação-reflexão-ação, que resultou em ações 

concretas de enfrentamento ao processo autoritário de construção da barragem, citando como 

exemplo “a ação judicial de reivindicação de indenização justa”. 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
RESULTADO DA 

AÇÃO-EDUCATIVA: 

.Realizar uma ação 

educativa visando a 

grupalização, a 

evangelização e a 

conscientização.  

.Ouvir os anseios das 

comunidades, 

sistematizá-los e 

devolver num 

processo de discussão. 

 

.Convivência com o povo, 

participação no cotidiano das 

comunidades, visitas domiciliares, 

reuniões formais e informais, 

cantos conscientizadores, 

elaboração de cartilha e folhetos 

com dados da realidade, 

registrando a fala do povo; 

.Articulação entre as comunidades;   

.Parcerias com agentes de pastoral: 

leigos/as de Bocaina e religiosas- 

Irmãs de Jesus Crucificado-Picos-

PI; 

.Caminhadas de solidariedade ao 

povo da Bocaina com a presença 

de agentes de pastoral de toda à 

Diocese. 

Primeiros passos do 

povo: 

.Reunir-se para 

conversar sobre seus 

problemas à luz do 

evangelho, fazer abaixo-

assinado para reivindicar 

os seus direitos, entrar 

com uma ação judicial 

de reivindicação por  

indenização justa, 

articulação com outras 

comunidades de outros 

municípios, resistência 

às ameaças, celebração 

das lutas.  
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                 Vale ressaltar que, das 167 famílias atingidas pela construção da barragem, as 24 

famílias que entraram com a ação judicial sofreram todo tipo de repressão e de ameaças para 

desistirem da luta. Mas resistiram e conseguiram receber a indenização depois de muita luta e 

sofrimento, indenização essa depois estendida a todas as famílias atingidas.  

                    No decorrer da caminhada, os trabalhadores do município de Bocaina foram se 

organizando nas comunidades eclesiais de base e gradativamente começaram um processo de 

organização no Sindicato de Trabalhadores Rurais- STR, na Associação de Pequenos 

Agricultores e fundaram também o Partido dos Trabalhadores. 

Assim, a partir do trabalho pioneiro no município de Bocaina e de acordo com os 

apelos da realidade, o MEB foi estendendo a ação educativa para outros municípios, atuando 

em sintonia com os objetivos do MEB Nacional e da Diocese de Picos que visavam contribuir 

para o surgimento e fortalecimento de grupos, comunidades, organizações e movimentos 

populares, numa perspectiva cristã de transformação social. 

 

 

2.3.3 Ação Educativa: objetivos, prioridades, estratégias e práticas pedagógicas 

 

 

A ação-educativa do MEB de Picos se realizava junto as CEBs e as organizações 

populares. A equipe, norteada pela política pedagógica do MEB Nacional, sintonizada com a 

Pastoral de Conjunto da Diocese, inserida na realidade e de forma participativa, estabeleceu 

objetivos, prioridades, estratégias e práticas pedagógicas para implementar a  sua proposta 

político pedagógica  junto com as organizações populares. 

No quadro a seguir temos uma visão geral, por prioridades, dos objetivos e 

estratégias da ação pedagógica do MEB de Picos. É importante esclarecer que a equipe do 

MEB, embora fizesse o planejamento das suas atividades em conjunto, os seus membros, se 

organizavam de acordo com as prioridades que iriam assumir: sindicalismo, movimentos 

sociais e alfabetização de jovens e adultos. 
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Quadro 3: Ações, objetivos e estratégias do MEB em Picos, 1989/90. 

AÇÕES 

PRIORITÁRIAS 

OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATÉGIAS 

Assessorar 

Movimento Sociais 

Acompanhar e 

apoiar os 

movimentos 

populares e 

organizações de 

classe. 

 

    Assessorar os 

movimentos sociais 

favorecendo a 

articulação das suas 

lutas, oferecendo 

formação política 

aos grupos 

trabalhados pelo 

MEB.  

 

Formação política, 

assessoria e 

acompanhamento 

aos movimentos 

sociais  

Assessoria Sindical 

Desenvolver um 

serviço de 

formação, 

assessoria sindical a 

trabalhadores rurais 

em processo de 

organização e 

conquista de seus 

direitos; 

Possibilitar aos 

trabalhadores da 

microrregião de 

Picos uma tomada 

de consciência da 

sua classe para que 

juntos e 

organizados lutem 

pela melhoria da 

sua qualidade de 

vida  

-Formação de 

Lideranças 

Sindicais  

-Cursos de 

formação política, 

cooperativismo, 

associativismo e 

sindicalismo. 

Alfabetização de 

Jovens e Adultos 

 

.Realizar programas 

de alfabetização de 

jovens e adultos 

junto às 

organizações 

populares e 

comunitárias; 

 

Possibilitar o 

acesso à leitura , à 

escrita e primeiras 

contas a jovens e 

adultos não 

alfabetizados , ao 

lado de uma 

compreensão crítica 

da realidade  com 

vistas a transformá-

la 

Implantação e 

continuação de 

programas de 

alfabetização e pós-

alfabetização de 

jovens e adultos 

Fonte: CADERNOS MEB-89/90 

 

Como vemos no quadro acima, o MEB de Picos planejava a sua ação sócio- 

educativa a ser realizada com os movimentos sociais. Para isso, estabeleceu objetivos, 

prioridades, estratégias e práticas pedagógicas. Esses objetivos e ações prioritárias, segundo 

relatórios, foram escolhidas de acordo com a realidade onde o MEB de Picos estava inserido e 
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também numa decisão conjunta com os outros departamentos, depois do SAMEB, processo 

de avaliação interna do MEB.  

Essas prioridades evidenciavam os interesses do MEB na sua ação educativa junto 

às classes populares. Caracterizava-se por uma ação baseada num projeto político-

pedagógico, com objetivos definidos previamente. No entanto, percebe-se na análise dos 

documentos e nas entrevistas realizadas para coleta de dados, nesta pesquisa, que embora 

houvesse um planejamento prévio, mas não era rígido, levava em consideração o contexto e 

as ações iam sendo reconstruídas no processo de inserção de acordo com as exigências da 

realidade. Percebe-se ainda um respeito ao ritmo do povo nas comunidades. Pode-se observar 

também, na pedagogia do MEB, nas três prioridades, um assento forte na formação das 

lideranças dos movimentos populares nas dimensões política e sindical, bem como e no 

processo de alfabetização de jovens e adultos. 

  No que diz respeito à prática pedagógica, aqui entendida como os instrumentos 

utilizados no processo educativo para atingir os objetivos e implementar a ação educativa 

junto aos movimentos, a alfabetização de adultos acontecia de maneira transversal, 

perpassando todas as prioridades. Essas práticas pedagógicas se fundamentavam nas 

concepções e técnicas da educação popular baseadas no processo dialético da realidade 

refletida.  

A esse respeito, com clareza, Freire (2002, p. 17) coloca que: “as técnicas de 

educação popular baseiam-se no fato de que se deve partir da realidade, refletir esta realidade 

e voltar à realidade praticando, corrigindo as falhas que se descobriu na reflexão”. 

Nesse processo educativo, numa ação conjunta e participativa com as 

organizações trabalhadas, o MEB de Picos procurava se firmar nas seguintes práticas 

pedagógicas: Planejamento, Execução e Avaliação dos programas e atividades numa práxis de 

ação-reflexão-ação; escolha de prioridades de acordo com a realidade e as solicitações das 

organizações; articulação e parceria com outras entidades afins, com a pastoral diocesana e 

com organizações de trabalhadores; no debate sobre a realidade, tendo como base o método 

ver-julgar-agir.
7
 

                                                           
7
 O método ver-julgar-agir tem sua origem na JOC-Juventude Operária Católica, pensada e criada nos anos de 1920, por Josef Cardijn, padre 

belga de origem operária[...].Os bispos do Brasil, a partir da década de 50 usam o dito método. D. Hélder Câmara, quando Secretário da 
CNBB, conseguiu trabalhar com o então Núncio Lombardi, nomeando bispos, muitos assessores da Ação católica especializada, habituados 

ao Ver - Julgar-Agir.Esse método serviu para sistematizar a ação pastoral e para estruturar os documentos episcopais, tanto a nível local, 

regional e nacional.( MARINS,José. A metodologia do Ver-Julgar-Agir, um “IKON” da teologia e da pastoral latino americana e caribenha.) 
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Ao fazer referência a esse método, ver-julgar-agir, Sader (1988) coloca que com 

esse método pretendia-se realizar uma reflexão crítica voltada para a prática: 

se pretende efetuar uma reflexão crítica e voltada para a prática, de modo que as 

privações vividas deixem de ser consideradas como fatalidades. O “ver” consiste 

numa sucessão de observações de cada um dos presentes sobre o tema em questão 

[...] O momento do “julgar” implica o contraste da realidade  observada e os valores 

do cristianismo [...] o “agir” trata-se de concluir sobre  aquilo que aquelas pessoas 

poderiam fazer diante do problema (SADER, 1988, p.159). 

 

Essa dinâmica do método ver-julgar-agir era uma prática comum vivenciada pelas 

comunidades. Foi adotada pelo MEB na sua ação educativa com os movimentos sociais, pois 

além de já ser uma prática que tinha respaldo popular, favorecia a uma compreensão mais 

objetiva da realidade relacionando o fato com suas causas, julgando-os à luz da Palavra de 

Deus, suscitando um agir comunitário diante dos problemas. Nesse sentido, pode-se dizer que 

há uma relação entre a educação popular na ótica da práxis da ação-reflexão-ação com o 

método ver-julgar-agir. Essa relação promove o encontro do saber popular, que ilumina e 

entende a realidade à luz da fé, com a ciência, que teoriza a prática a partir da reflexão crítico-

científica. 

É importante esclarecer que nas prioridades explicitadas no quadro acima, 

observa-se que o sindicalismo aparece como se estivesse dissociado dos Movimentos Sociais. 

Isso aconteceu por questões didáticas e estratégicas. Existiam particularidades no Movimento 

Sindical que exigiam dos educadores do MEB formação especializada e acompanhamento de 

acordo com essas particularidades. O movimento sindical tinha nuances próprias e específicas 

do contexto rural. Os interesses e os problemas dos trabalhadores rurais eram diferenciados 

dos interesses dos movimentos sociais urbanos. 

Na conjuntura brasileira, no que diz respeito à realidade agrária, segundo 

Helmann (1995, p. 17) “o Brasil se destacava também com suas formas ultrapassadas de 

distribuição de terra, a reforma agrária nunca chegou a ser executada por causa da opressão da 

oligarquia rural e da imprensa conservadora”. Além dos problemas da falta de terra para viver 

e trabalhar, os trabalhadores rurais da região viviam à margem das políticas públicas agrárias. 

No município de Picos, como vimos anteriormente, a realidade agrária era de minifúndio, 

porém nos demais municípios havia uma realidade de concentração fundiária (IBASE, 1984).  

Nesse sentido, na prioridade sindicalismo, o MEB realizava sua ação educativa de 

formação, assessoria e acompanhamento as seguintes organizações: aos Sindicatos de 
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Trabalhadores Rurais, como também a ATR – Associação de Trabalhadores Rurais – 

organização de oposição sindical, Cooperativas de Produção e em momentos pontuais ao 

Sindicato dos Têxteis – Indústrias Coelho S/A – Picos - PI (MEB, 1990/95). 

A prioridade da alfabetização de jovens e adultos acontecia como instrumento de 

fortalecimento das organizações populares. Essa prática pedagógica da alfabetização se dava 

junto às CEBs, as ATRs – Associação de Trabalhadores Rurais, aos Sindicatos e as 

Associações de Moradores.  

Nesse  aspecto da alfabetização de adultos , Valle e Boff (1993, p. 50) observaram 

que   

o MEB de Picos tem uma importância vital.[...] ele não visa uma alfabetização de 

massa ( função que pertence a outros), mas uma educação que favoreça associações 

de bairros ou de trabalhadores[...] Assim, o MEB de Picos tornou-se um local 

privilegiado para o encontro entre as CEB e o povo da região, pois nele a proposta 

de libertação vai ao encontro  de uma forte motivação popular já existente : a 

alfabetização.  

Tendo em vista o grande número de analfabetos na região e diante das 

necessidades que iam surgindo nas comunidades e organizações no decorrer da caminhada 

havia uma solicitação dessas organizações à equipe do MEB para implantação das turmas. 

Vale ressaltar que, nos relatórios, também se percebe que nem tudo acontecia a partir da 

iniciativa da base, havia nesse processo uma intervenção externa ou da própria equipe do 

MEB e/ou dos agentes de pastoral da diocese.  

 

Segundo Relatório MEB (1993, p.13) no ano de 1993, houve uma ampliação das 

turmas de alfabetização, de vinte, para vinte oito turmas, ampliando assim, o número de 

alunos de 375 para 560, contando com a participação de 28 monitores, atingindo cinco 

municípios: Picos, Francisco Santos, Santo Antônio de Lisboa, Padre Marcos e Jaicós.  

Vale aqui destacar os municípios da região de Picos atingidos diretamente pela 

ação educativa do MEB, no período delimitado por essa pesquisa. As fontes dessa informação 

foram os relatórios do MEB no período de 1985/1995. Os Municípios foram os seguintes: 

Bocaina, Francisco Santos, Francisco Macêdo, Santo Antônio de Lisboa, Picos, Padre 

Marcos, Jaicós, Paulistana, Acauã, Simões, Dom Expedito Lopes e Itainópolis. Outros 

municípios da região foram atingidos em momentos pontuais por ocasião dos cursos, 

seminários, dentre outros.  



88 
 

Nesse processo de alfabetização foi estabelecido pelas equipes do MEB, inclusive 

a de Picos, o padrão de alfabetização quanto ao entendimento do domínio da leitura e da 

escrita. Nesse sentido, se entende como domínio da leitura e da escrita, a capacidade que o 

alfabetizando tenha para codificar através da escrita o que pensa e o que fala, e descodificar a 

mensagem escrita de outrem [...] O segundo requisito diz respeito à proposta 

político/pedagógica do método, considera-se alfabetizado o indivíduo que consegue 

compreender o mundo a partir da ótica e da lógica da classe trabalhadora numa perspectiva de 

transformação da realidade. Isso ia sendo perceptível no processo, principalmente pelos 

monitores nas suas realidades e expressavam essas observações nos encontros de formação e 

no decorrer do processo de alfabetização (MEB, 1987). 

Quanto à prioridade, movimento popular, de acordo com os objetivos, a presença 

educativa se caracterizava pela assessoria, formação e acompanhamento às ações 

desenvolvidas por esses movimentos. Em Cadernos (MEB, 1987, p.16) fica explícito que o 

“MEB enquanto entidade de educação prioriza os movimentos populares por acreditar que 

esses são espaços de possibilidades concretas do homem realizar-se enquanto homem [...] 

entende, que essa realização passa pela superação da miséria, da fome e toda estrutura de 

exploração”. 

Para atuar junto às organizações norteadas pelas prioridades acima referidas, as 

linhas metodológicas orientadoras da ação educativa adotadas pelo MEB de Picos estão 

explicitadas no Relatório Trienal MEB (1990-1992, p. 33): 

Trata-se da necessidade de uma ação educativa consciente e eficaz que mesmo 

sendo desenvolvida em lugares onde o trabalho ainda se encontre em fase de 

animação, seja assumida pedagogicamente, trabalhando para que os sujeitos passem 

a ser as pessoas e organizações que surgirem do processo. [...] O papel do MEB é 

prosseguir junto, com o cuidado de não dar o ritmo da caminhada, sem, contudo, 

deixar de fazer a sua parte na construção coletiva da educação popular. O desafio é 

trabalhar a capacitação dos dirigentes populares para que estes sejam os educadores 

diretos das suas organizações, promovendo assim a autonomia política, organizativa 

e financeira dessas organizações.  

 

O MEB de Picos, então, procurava se pautar nessas orientações. Na leitura de 

documentos e relatórios percebe-se que a equipe tinha as suas dificuldades no 

desenvolvimento do processo de educação popular, reconhecia que queimava etapas, mas, 

respaldada pela práxis avaliativa, se sentia desafiada a rever a sua prática e procurava agir no 

sentido de que o povo se tornasse sujeito do processo.  
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Nesse sentido, a equipe do MEB ao realizar a ação educativa junto aos 

movimentos sociais, como referenciados no primeiro capítulo, fundamentava-se nas 

concepções de educação de Paulo Freire (1987).  “Ninguém educa ninguém, ninguém se 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, 

p.68).  

Fundamentada nessas concepções dialética e dialógica, a equipe do MEB de Picos 

adotou, como já nos referimos anteriormente, uma prática de planejar, executar e avaliar suas 

ações  em todos os níveis.No desenvolvimento da ação educativa, buscava  articular a 

realidade imediata com a realidade mediata . Para confirmar essa prática recorro ao Relatório 

do MEB de Picos (1993, p. 11) que ao relatar uma ação da alfabetização de jovens e adultos 

coloca o seguinte: “Todo este conteúdo busca fazer as relações do específico, da realidade 

próxima dos alfabetizandos, dentro do contexto conjuntural que vive o País, ligando a todo o 

sistema, com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem o todo”. Nos encontros de 

capacitação dos alfabetizadores, segundo relatório, para ajudar no entendimento sobre a 

estrutura e conjuntura do país, recorria-se, ilustrar, à construção de duas árvores, uma 

retratando a realidade sócio-político-econômica do Brasil e a outra, o sonho da sociedade 

transformada, “como nós gostaríamos que fosse”. Nessa análise que os educadores do MEB 

faziam no processo formativo, junto aos alfabetizadores, buscava-se integrar à totalidade às 

condições históricas vivenciadas na realidade próxima. Nesse aspecto, pode-se perceber a  

presença da concepção de singularidade representada pelos movimentos sociais, de 

particularidade, que se refere à ação sócio-educativa do MEB junto aos alfabetizadores, numa 

relação com a totalidade, no momento em que se analisava as estruturas e conjuntura do País . 

Essa postura apresenta os fatos na sua historicidade, segundo Gonçalves (2005,p.86)  todos 

esses aspectos “ são produções humanas elaboradas historicamente, sendo, nesse sentido, 

expressão mediada nas condições concretas vividas pelos homens.” Daí o seu caráter de 

historicidade.  

 Nesse processo formativo implementado pelo MEB, os relatórios apontam que os 

alfabetizadores tinham muita dificuldade no entendimento da proposta político-pedagógica de 

alfabetização de adultos, alguns continuavam ainda com uma prática da alfabetização 

tradicional. Por outro lado, havia também resistência por parte de alguns alfabetizando à 

metodologia participativa da leitura do mundo, da descodificação da realidade,pois o objetivo 

dos alfabetizandos numa postura tradicional era “aprender a ler e a escrever”. Nesse sentido, o 

relatório MEB (1994, p.2) registra que essas dificuldades, no entendimento da proposta 
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político-pedagógica da alfabetização de adultos, eram vivenciadas por todos os sujeitos 

envolvidos no processo de alfabetização: monitores, alunos, equipe de MEB e organizações. 

Essas dificuldades aparecem nos seguintes aspectos:  

falta de um domínio maior sobre os procedimentos didáticos-político-pedagógico 

[...] falta de aprofundamento da teoria da aprendizagem que vem responder à 

pergunta norteadora do processo educativo: como o aluno aprende? Qual o caminho 

que o ser humano faz para aprender? 

 

Percebe-se, então, que a ação sócio-educativa, no que diz respeito à teoria e 

prática da alfabetização conscientizadora, acontecia enfrentando dificuldades. Assim, 

também, acontecia com a formação nas demais prioridades; havia seus avanços, mas muitas 

dificuldades e desafios, que a própria equipe no departamento local,mediada pelas ações do 

MEB Nacional e em nível regional, tentava contornar,principalmente com o processo de 

formação. 

Nesse contexto de dificuldades, avanços e desafios, a preocupação primordial da 

equipe era com a pessoa humana, para que se sentisse valorizada e se tornasse sujeito do 

processo histórico. Para isso, a equipe se baseava em Paulo Freire, (1981, p.18), segundo ele 

a realidade não pode ser modificada enquanto homens e mulheres não descobrem 

que ela é criação dos homens ela não pode, por ser histórica tal como os homens que 

a criam, transformar-se por si só. Os homens que a criam são os mesmos que podem 

prosseguir transformando-a (FREIRE, 1981, p. 18). 

 

Fundamentada nessas concepções, pelos relatos pesquisados e pelos depoimentos 

dos informantes na coleta de dados, a equipe de Picos planejava as suas ações e procurava 

agir objetivando desenvolver um processo educativo que contribuísse para a formação de uma 

consciência crítica cidadã, que ajudasse no desenvolvimento de sujeitos críticos, reflexivos, e 

comprometido com a transformação social.  

Para atender às demandas teórico-práticas do processo educativo, exigia-se dos 

assessores do MEB uma formação, cuja ação educativa, a partir do SAMEB/1986, passou da 

fase de animação comunitária para assessoria e formação sistematizadas. No primeiro 

momento, a equipe de Picos, a exemplo das outras, sentiu dificuldades, tanto no entendimento 

prático e teórico do processo de assessoria, como na mudança dinâmica de animação 

comunitária para de assessoria. Nesse sentido Sousa (1999) esclarece o entendimento sobre 

animação comunitária e assessoria no MEB: 



91 
 

a assessoria é entendida com um corte nitidamente político-pedagógico que 

pressupõe uma boa instrumentalização técnica e política na ação subsidiária às 

organizações populares; a animação comunitária  é entendida como uma ação direta 

, de envolvimentos contínuo com as organizações populares  onde o que importa é o 

contato com o povo,com as comunidades, animar as mesmas onde à intervenção do 

agente não parece necessitar de uma boa instrumentalização técnica e política  para 

uma ação subsidiária às organizações populares (SOUSA, 1999, p. 5). 

               Nessa função de assessoria, os educadores do MEB, como agentes externos, 

juntamente com a CPT e outras entidades, tinham a tarefa de trabalhar com os “intelectuais 

orgânicos” dos movimentos sociais por eles assessorados e de fomentar o surgimento de 

novos “intelectuais orgânicos" no interior das organizações populares. Nessa perspectiva, 

como vimos no primeiro capítulo, Gramsci coloca que “as classes trabalhadoras terão muito a 

ganhar quando seus assessores surgirem da classe trabalhadora e permanecerem junto delas, 

ajudando-as a expressar e organizar os seus interesses” (GRAMSCI, 1999, p. 110). Nessa 

perspectiva, ele coloca a formação dos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora fora do 

sistema escolar do Estado. Defende uma formação nos espaços não institucionais. Nesse caso 

específico, o MEB seria o responsável, junto aos movimentos sociais, como assessores, pelo 

desenvolvimento da consciência proletária, de uma contra - ideologia nos espaços 

populares,com a finalidade de fomentar a emergência dos “intelectuais orgânicos” no seio dos 

movimentos sociais na região de Picos.  Essa ação é o que realmente possibilita a modificação 

do panorama ideológico de uma época. 

                 Para assumir essa nova realidade fazia-se necessário uma capacitação 

especializada. Nesse aspecto, o MEB Nacional investiu no processo de formação das suas 

equipes oferecendo cursos em momentos pontuais, de acordo com as prioridades. Para 

implementar o processo de formação, as equipes do CEPI - Ceará e Piauí 
8
, decidiram-se por 

assessorias externas especializadas.Essas assessorias aconteceram tanto no campo da 

Alfabetização de Adultos, como no aspecto pedagógico de maneira geral. Elas se realizavam 

em processo, com momentos presenciais junto à equipe em Picos, atendendo às necessidades 

particulares de cada equipe tanto no aspecto individual, com também de forma geral. Por 

outro lado, essas assessorias se efetuavam também em nível regional, com momentos pontuais 

em encontros e cursos de capacitação.  

O relatório do MEB (1993, p. 59) ressalta as atribuições da Assessoria Regional 

centradas nos seguintes aspectos: “Avaliação do trabalho das equipes; operacionalização da 

                                                           
8
 Departamentos que compunham o Regional do MEB-CEPI, CEARÁ: Limoeiro do Norte, Itapipoca, Sobral e Tianguá; 

PIAUÍ: Teresina e Picos.( RELATÓRIO ANUAL- MEB, 1991) 
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admissão de pessoal; elaboração das políticas pedagógicas; elaboração do plano de formação 

regional”.  

Nesse processo, a equipe de Picos, era ao mesmo tempo assessorada e assessora, 

assumia a função de assessoria ao desenvolver a ação educativa junto aos movimentos sociais 

e as comunidades eclesiais de base.  

Essa ação educativa exigia aprofundamento teórico, competência técnica e 

capacidade de reflexão e análise, atingindo as dimensões do saber, do saber fazer e do saber 

ser. Nessa dimensão teórico-prática da ação educativa, Pinto (1986, p. 102) defende que 

 A prática pedagógica da educação popular requer dos técnicos que a assumem certa 

competência técnica e não apenas boa vontade. Essa competência não se refere 

somente aos aspectos técnicos, mas também certa habilidade no manejo das 

categorias teóricas de análise, bem como conhecimento (compreensão) das 

estruturas e processos econômicos e políticos da sociedade concreta em que a prática  

se realiza. 

 

Diante desse pressuposto, para realização da prática pedagógica, o MEB assumia 

todo um processo de formação interna e externa, com implementação de cursos, encontros, 

seminários e estudos, com o objetivo de proporcionar aos seus quadros formação técnica e 

política, numa dinâmica constante de ensinar e aprender.  

Nesse sentido, é importante aqui analisar algumas atividades realizadas pela 

equipe junto aos movimentos sociais para percebermos por onde caminhava a prática 

pedagógica da equipe do MEB de Picos. Não há pretensão de esgotá-las. Destaca-se no 

quadro abaixo as atividades-chave da cada ação prioritária. O relatório Qüinqüenal (MEB-

1990-1994) registra, dentre outras, as seguintes atividades: 

Quadro 4: Atividades e linhas de atuação do MEB 

Linhas de Atuação Atividades 

Movimento Popular 

Encontros e cursos de formação política para lideranças; 

Acompanhamento ao processo organizativo das associações 

de moradores; 

Assessoria e apoio nas lutas reivindicativas e propositivas.  

Sindicalismo 

Formação sistemática com efeito multiplicador com temáticas 

da área e afins para as lideranças sindicais; 

Acompanhamento ao processo organizativo: cooperativas, 

sindicatos, eleições sindicais ( missão sindical); 
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Assessoria e acompanhamento às lutas; 

Elaboração de subsídios; 

Participação como parceiros  na Escola de Formação Sindical 

Paulo de Tarso-Teresina - PI.  

Alfabetização de Adultos 

Acompanhamento aos grupos de alfabetização de jovens e 

adultos: curso de capacitação mensal, encontros municipais, 

visitas aos grupos de alfabetização, elaboração de subsídios. 

(Anexo   

 Realização do I Seminário Regional de Alfabetização- I SAL 

em parceria com a UFPI- Campus de Picos (Anexo C). 

     

Nessas atividades realizadas, percebe-se que a formação está presente em todas as 

prioridades. O processo de formação se dava juntos aos movimentos tanto em nível regional, 

como em nível de municípios. A formação junto aos sindicalistas realizava-se em quatro 

etapas, atingindo as lideranças sindicais da região, além da formação em processo que se dava 

no cotidiano das ações. O processo formativo da alfabetização se fazia em nível regional, 

principalmente nas etapas inicial e final, na sua grande maioria, era realizada no município 

onde a ação estava acontecendo.  

Esse processo formativo se dava também “in loco”, através das visitas dos 

educadores do MEB às comunidades onde funcionavam os grupos de alfabetização. E 

também junto aos sindicatos, associações de moradores e demais organizações. Elas eram 

consideradas de grande importância por todos os envolvidos no processo, mas apresentavam 

limitações por serem “muito espaçosas e rápidas”. A assessoria, então, devido a vários fatores, 

não podia atender as demandas, na sua totalidade, o que constituía um desafio na prática de 

educação popular. 

O processo educacional é dinâmico,visto que nele estão presentes as dificuldades 

enfrentadas como também os avanços conquistados. Com referência as dificuldades, os 

relatórios destacam: a dependência política; “a política de cabresto”; a situação de miséria do 

povo “falta de água, comida e trabalho” provocando  a expulsão dos alfabetizandos da escola; 

a instabilidade da política econômica do País que “dificulta a elaboração de um plano mais 

consistente pelos sindicatos”; dificuldade de articulação em todos os níveis; relação 

fragmentada entre a direção do movimento social e a base, dificultando, assim, a unificação 

das lutas das entidades e organizações populares como forma de sair das lutas imediatas, do 
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corporativismo para uma ação reivindicativa e propositiva mais ampla;o processo 

organizativo lento. Ressaltam ainda a insuficiência de quadros para atender as demandas do 

movimento popular; as dificuldades da equipe do MEB de articulação com as organizações 

populares; a dificuldade do atendimento pela equipe do MEB das demandas das organizações 

que estavam surgindo na região.    

Esses relatos revelam que os movimentos sociais estavam se expandindo, nas 

áreas rural e urbana. Diante dessa realidade, a equipe do MEB encontrava dificuldades para 

atender as demandas. Os movimentos se expandiam, mas o número de pessoas da Equipe que 

se iniciou com seis, foi reduzido para cinco, por questões financeiras do MEB, e assim 

continuou. 

A conjuntura aparece como entrave ao processo sócio-político dos movimentos 

sociais. Nesse contexto, apesar do surgimento dos movimentos sociais na região, o processo 

organizativo ainda se apresentava lento e com dificuldades de fazer as articulações 

necessárias para o enfrentamento dos problemas conjunturais e das demandas dos 

movimentos sociais na região de Picos. 

Os relatórios MEB (1993, p.13, 69) falam de avanços na caminhada do MEB e 

das organizações populares: o surgimento de grupos de mulheres e de projetos comunitários 

de produção alternativa junto à CÁRITAS; engajamento dos alfabetizando nas direções das 

associações de moradores. Os relatos fazem referência ainda ao crescimento da consciência 

crítica e política das lideranças que se tornou visível nas seguintes ações sócio-políticas dos 

movimentos: os movimentos populares começaram a passar das lutas imediatas para as lutas 

mais gerais, a fazerem proposições de políticas públicas; posicionamento frente ao poder 

local, acontecendo tomadas de posições até mesmo partidária rompendo com partidos da 

direita; organização dos trabalhadores em chapas de oposição sindical rural e urbana, 

enfrentando as diretorias pelegas; as lideranças despontavam como assessores e formadores 

dos próprios movimentos tanto na área sindical, como nas associações de moradores. 

Pode-se perceber, então, a presença dos movimentos sociais em Picos, nesse 

período de 1985 a 1995, inseridos numa conjuntura que, ao mesmo tempo, favorecia o 

surgimento e o fortalecimento dos movimentos sociais; contudo, por outro lado, apresentavam 

para as lideranças do próprio movimento, para os agentes de pastoral e para a equipe do MEB, 

dificuldades e desafios na ação sócio-político-educativa.  
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O significativo nessa ação é constatar que,naquela conjuntura, uma equipe de 

educadores no interior do Piauí, com suas limitações e possibilidades, conseguiu realizar um 

trabalho educativo numa visão de totalidade, fazendo parcerias, numa dinâmica participativa 

que envolvia vários atores presentes na sociedade da época, com vistas à transformação social 

e à construção da cidadania.  

Para fortalecer a caminhada das organizações populares, o MEB de Picos investiu 

também na Comunicação Popular via Programa de Rádio. O programa de rádio “Momento 

Novo”, apresentado pelo MEB tinha de duração de 10 minutos, duas vezes por semana, na 

Rádio Difusora de Picos - AM, num espaço cedido pela Diocese, no horário do seu Programa 

Igreja Peregrina. Na época, e durante muito tempo, só existia essa emissora na região. O 

programa era veiculado num horário privilegiado das 11h50min. às 12h00min. Ficava no 

espaço entre o “Correspondente do Interior” e o “Noticiário do Meio Dia”. Esses programas 

tinham longo alcance, com muita audiência.  

Com caráter educativo, o programa “Momento Novo” foi considerado um 

importante canal de comunicação, de articulação, formação e informação junto às entidades e 

organizações populares na região de Picos.  

Para concluir este capítulo sobre o Movimento de Educação de Base em Picos, 

trago presente um olhar de fora, sobre a ação sócio-educativa do MEB. O cientista social e 

teólogos respectivamente, Vale e Boff (1993, p. 50) observaram que, a partir da década de 

1980, o MEB de Picos “passa a desempenhar um importante papel na formação das 

comunidades eclesiais de base (CEBs), de sindicatos rurais e de associações de moradores”. 

Para a atuação do MEB, houve uma conjuntura determinante para que acontecesse 

toda essa movimentação popular, mediada pela linha pastoral da Igreja de Picos através dos 

seus agentes de pastoral e pelas entidades de assessoria e de classe. 

No segundo capítulo explicitamos, a ação sócio-educativa realizada pela Equipe 

do MEB, na região de Picos, para finalmente, no terceiro capítulo, apresentar os 

protagonistas, os movimentos sociais, que, a partir do seu olhar e do seu lugar, assumirão a 

vez e a voz para expressarem a sua visão sobre a ação sócio-política dos Movimentos Sociais 

e a ação sócio-educativa do Movimento de Educação de Base na região de Picos.    
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- CAPÍTULO III – 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS: AÇÃO SÓCIO-POLÍTICA EM PICOS 

 

 
Nenhuma “ordem” opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer: 

Por quê? Paulo Freire (1987, p. 75) 

 

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo. Paulo Freire (1987, p. 68) 

 

“O ponto que a gente queria era que o mundo mudasse. Sonhamos com um mundo 

de igualdade ” (Entrevistada) 

 

   3.1 Perfil dos Sujeitos Entrevistados  

 

 

Na coleta de dados dessa pesquisa, o instrumento utilizado foi a entrevista 

narrativa. Segundo Bauer e Gaskel (2002, p. 110) “as narrativas não estão abertas à 

comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas: elas 

expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e no espaço.”  

Sendo assim, para que possamos compreender o ponto de vista dos sujeitos 

entrevistados expressos nas narrativas, a partir do contexto sócio-histórico onde estavam 

inseridos, faz-se necessário o conhecimento de algumas variáveis do perfil desses sujeitos. 

Essas variáveis que caracterizam os/as protagonistas das entrevistas narrativas, dizem respeito 

à idade, ao sexo, ao local de moradia, à escolaridade, à profissão, à categoria-posição 

assumida no movimento e aos movimentos nos quais militavam.   

Nas entrevistas narrativas foram entrevistadas dezesseis pessoas tendo como 

critério de escolha a questão da ligação direta com os movimentos sociais, em especial o 

Movimento de Educação de Base – MEB, na região do Território do Vale do Guaribas, 

corriqueiramente chamada de microrregião de Picos (PI). Esses se tornavam sujeitos da 

pesquisa ao concordarem em dela participar, desde que atendendo aos critérios já 

mencionados. Assim, foram identificados nas categorias de assessores, dirigentes e base . 
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Tabela 2: Identificação dos Sujeitos da Pesquisa 

A= ASSESSOR          D= DIRIGENTE          B= BASE 

 

O entendimento sobre assessoria no MEB sinaliza uma dimensão “político-

pedagógica” e pressupõe que o assessor assuma metodologicamente a prática pedagógica 

perante os movimentos sociais de “planejamento, avaliação do processo, sistematização das 

ações, [...] participe junto com os movimentos sociais das discussões acerca da realização da 

ação sócio-educativa e da ação sócio-política dos movimentos sociais e sua intervenção na 

realidade” (MEB-1990-1992, p. 37). 

Sujeito Idade Sexo Zona Escolaridade Profissão Categoria Organização 

A-01 64 Fem. Urbana 3º Grau Professora Assessora MEB 

A-02 37 Masc. Urbana 3º Grau Professor Assessor MEB 

A-03 48 Masc. Urbana 3º Grau Professor Assessor MEB 

D-01 44 Fem. Urbana 3° Grau Professora Dirigente FAMCC 

D-02 57 Fem. Urbana 3° Grau Professora Dirigente UMP 

D-03 66 Fem. Urbana 3° Grau Professora Dirigente FAMCC 

B-01 47 Fem. Urbana 3º Grau Educador 

Popular 

Base Ass. de 

Moradores 

B-02 44 Masc. Rural Ens.Médio 

Incompleto 

Trabalhador 

Rural 

Base STR 

B-03 34 Masc. Urbana Ensino 

Médio 

Func. Público Base Ass. de 

Moradores 

B-04 69 Masc. Rural Ens.Fundam

ental 

Incompleto 

Trab. Rural Base STR 

B-05 33 Masc. Urbana 3º Grau Educ.. popular Base Ass. de 

Moradores 

B-06 47 Fem. Rural Ens.Fundam

ental 

Incompleto 

Trabalhadora 

Rural 

Base ATR-STR 

B-07 54 Fem. Rural Ensino 

Médio 

Professora Base Ass. de 

Moradores 

B-08 46 Masc. Rural Ens. 

Fundamental 

Trab. Rural Base ATR-STR 

B-09 39 Fem. Urbana 3º Grau Professora Base Ass. de 

Moradores 

B-10 61 Masc. Urbana Ens. Médio 

Incompleto 

Func. Público Base Ass. de 

Moradores 
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Neste estudo, os assessores que participaram como informantes na coleta de dados 

foram educadores dos quadros do MEB que atuaram no período estudado. 

Com relação aos dirigentes refere-se aos integrantes dos movimentos sociais que 

assumiram cargos de direção nas suas organizações em nível da região. Na época, ocuparam a 

direção da FAMCC - Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários da 

Região Sul do Piauí e a Coordenação dos Grupos de Mulheres - União das Mulheres 

Piauienses – UMP- Núcleo de Picos.  

Quanto à base, diz respeito àqueles militantes que estavam na luta do dia-a-dia nas 

suas organizações na zona rural e/ou urbana numa dimensão mais localizada, embora no 

processo de caminhada ocupassem cargos na direção de seus movimentos, numa dimensão 

regional. 

Nessa ótica, foram entrevistados 03 assessores do MEB, 03 dirigentes dos 

movimentos sociais e 10 militantes da base com o objetivo de coletar informações relevantes 

para esta pesquisa. Esses dados, então, foram levantados a partir do ponto de vista dos 

educadores do MEB, com um olhar de dentro da instituição; dos dirigentes dos movimentos 

sociais, os intelectuais orgânicos, que emergiram no interior dos movimentos na região de 

Picos; deu-se uma maior ênfase ao ponto de vista da base, daqueles que se encontravam na 

condição de excluídos, sentindo na pele os efeitos das estruturas injusta e que na época, se 

organizaram e tomaram posição na luta por direitos, por participação e por cidadania. Temos 

assim, 62,5% dos entrevistados da base, 18,7% de assessores do MEB e 18,7 de dirigentes dos 

movimentos sociais. 

Dos dezesseis entrevistados, 50% são mulheres e 50% são homens. Esse 

percentual de mulheres demonstra a presença feminina, na época, ocupando o seu espaço 

sócio-político- educativo na sociedade atuando concretamente nas organizações populares. 

Essa participação vem confirmar o que Valle e Boff (1993,p.11) fizeram referência a respeito 

das transformações que estavam ocorrendo na região de Picos: “a situação da mulher também 

evoluiu muito. Há mais espaço para discussão de questões especificamente femininas. [...]. Isso 

comprova que as mulheres vinham tomando consciência do seu papel e começavam a ocupar 

os seus espaços na sociedade. 

                 Os/as entrevistados/as pertencem à zona urbana e rural, sendo 68,7% da zona 

urbana e 31,2% da zona rural. Isso se justifica pelo grande número de movimentos sociais 
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presentes na periferia de Picos, resultado do processo migratório da zona rural para a zona 

urbana: “a característica fundamental da transformação social da região de Picos é a migração 

do campo para cidade. Se considerarmos o conjunto dos municípios dentro da área da 

Diocese, a percentagem de urbanização passou de 25,9 % em 1980, para 30,5% em 1990[...]. 

(VALE E BOFF, 1993, p. 9). Por outro lado, foi considerado também a amplitude das lutas, 

das reivindicações e o envolvimento dos movimentos sociais urbanos. Isso não pretende 

minimizar a luta que se travou no campo na região de Picos . Acontece que na medida em que 

os dados iam sendo coletados junto aos sindicatos , como também à ATR, no caso de 

Itainópolis, percebeu-se que satisfaziam aos objetivos da pesquisa, não havendo necessidade 

de ampliação do número de entrevistados. 

No que diz respeito às faixas etárias estão distribuídas da seguinte maneira: 1) de 

33 a 39 anos (n = 04); 2) de 40 a 49 anos (n = 06); 3) de 50 a 59 (n= 02); 4) de 60 a 69 anos 

(n= 4).  Observa-se então, a prevalência nas faixas etárias de 33 a 49 anos, num percentual de 

62,5% , demonstrando assim, que são pessoas ainda jovens, que começaram muito cedo a sua 

militância nos movimentos sociais. Vale ressaltar que todos os sujeitos entrevistados 

continuam atuando nos movimentos sociais e que as faixas etárias são condizentes com o 

período da pesquisa de 1985 a 1995. 

O quadro de identificação dos sujeitos ainda apresenta dados sobre a escolaridade, 

a profissão e a participação nos movimentos sociais com o objetivo de contextualizar o ponto 

de vista dos sujeitos da pesquisa, pois a idéia básica da entrevista narrativa “é reconstruir 

acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente quanto 

possível” (BAUER E GASKELL, 2002, p. 93). 

                 No que diz respeito a educação, ao analisar o quadro, pode-se perceber um 

crescimento considerável no grau de escolaridade, isto acontecendo em todas as categorias 

dos/as entrevistados/as. Nessa dimensão da escolaridade  observa-se que 56,2% concluíram o 

3º grau, um dado significativo no sentido de que tiveram acesso a uma universidade; 25% 

tiveram acesso ao ensino médio, mas ainda há um percentual de 18,7% no ensino 

fundamental. Nesse sentido, é importante explicitar a fala da entrevistada D- 03:      

 

[...] outra coisa também o que o movimento descobriu nessa metodologia toda que 

nós fomos orientados pelo MEB, que era necessário a gente estudar prá gente poder  

saber discutir com os doutores, a gente ser outro. E, é por isso, que eu estou aqui. 

Não deixei de ser liderança comunitária e nem posso deixar [...] O MEB ajudou a 

gente a aperfeiçoar, mas eu vou continuar sendo doutor fui motivada pelo 
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movimento, porque a gente descobriu a necessidade de saber mais prá compor. 

Estou aqui com sessenta e seis anos cursando direito, bacharelado em direito. 

 

  

     Diante dos dados que revelam a presença de tantas lideranças que atuaram em 

diversos movimentos sociais, percebe-se que na região de Picos, em sintonia com a 

conjuntura nacional, também estava acontecendo nesse período, de 1985/1995, um processo 

organizativo, “o povo em movimento”, tendo como protagonistas, principalmente, os 

empobrecidos. 

 

3.2 Movimentos Sociais em Picos: “O Povo em Movimento” 

 

 

Nos capítulos anteriores, vimos de maneira breve como surgiram os movimentos 

sociais na América Latina, para Zibechi (2005, p.1998), a base ética e cultural dos 

movimentos sociais da América Latina é composta, por três grandes correntes político-sociais 

autóctones: “as comunidades eclesiais de base vinculadas à Teologia da Libertação, a 

insurreição indígena e o guevarismo inspirador da militância revolucionária”.  No Brasil, 

como vimos no capítulo segundo, a grande maioria dos movimentos sociais são originários da 

corrente das comunidades eclesiais de base. 

Nesse sentido, para entendermos a presença dos movimentos sociais em Picos, 

recorre-se ao cientista político piauiense Medeiros (1996) quando coloca que desde meados 

da década de 70, sobretudo, através da Igreja Católica, mas também pela ação de grupos de 

esquerda, formais ou informais, todo um “trabalho de base” começou a ser feito no Piauí, 

principalmente na periferia de Teresina, capital do Piauí. O autoritarismo do regime criava o 

clima propício a que setores populares e médios se colocassem em confronto com o Estado. 

Medeiros (1996) relembra que na passagem dos anos 70 para os 80, muitas 

matérias jornalísticas e boa parte da produção acadêmica das ciências sociais no Brasil – e 

também no Piauí- bem poderiam ser reunidas sob o título: “Brasil- o povo em movimento”. 

Nesse período, houve uma verdadeira explosão de movimentos sociais, numa diversidade de 

sujeitos sociais, que ao longo da caminhada, iam ganhando identidade própria: CEBs, negros, 

mulheres etc. Esses movimentos sociais, embora não atingissem todo o conjunto da população 

e se distribuíssem desigualmente pelas diversas regiões do país, representava um “ponto de 
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viragem” na superação de sua debilidade secular e na ruptura com o padrão tradicional da 

relação Sociedade-Estado. 

Numa primeira fase, a fronteira entre movimento popular e comunidade eclesial 

de base era difusa havia uma simbiose. Os membros dos movimentos sociais provinham na 

sua grande maioria das CEBs. Nesse sentido, Medeiros (1996, p. 119) fazendo referência a 

mobilização popular no Piauí, a partir de Teresina, faz o seguinte comentário: 

Pouco a pouco, se organizaram associações de moradores ou conselhos 

comunitários, em favelas e bairros da periferia, muitos a partir do trabalho prévio da 

Igreja, mas outros, pelo incentivo de partidos de esquerda (PT- Partido dos 

Trabalhadores, PC do B- Partido Comunista do Brasil) ou da ação mais 

personalidade de lideres políticos, ou por influência do próprio clima geral de 

mobilização, organização e ação direta que se formou. 

 

 

Continuando a sua análise sobre o “trabalho de base” no Piauí, Medeiros ressalta 

que esse novo tipo de movimento ganha corpo, a partir da ação dos padres italianos na 

periferia de Teresina (Parque Piauí), que apóiam a organização do Movimento Contra a 

Carestia, incentivam a organização das diversas pastorais populares (operária, juventude, 

universitária etc.) e a formação de comunidades eclesiais de base. Merece destaque também a 

organização da Comissão Pastoral da Terra (CPT) que amplia o novo movimento para 

diversas cidades do interior. Como o movimento se articulava com o que acontecia em nível 

nacional, cresce o número de padres, religiosas e agentes de pastoral leigos, em diversas 

dioceses, em especial na de Picos, que também se engajam neste esforço de educação e 

organização popular (MEDEIROS, 1996, p. 119). 

Esse relato revela que, também no Piauí, em fins de 70 e década de 80, no 

contexto da conjuntura nacional, aconteceu um processo de organização das camadas 

populares, iniciando-se principalmente na periferia de Teresina, incentivado pelo trabalho de 

padres da Igreja Católica. Esse trabalho teve como conseqüência o surgimento das pastorais 

populares e das comunidades eclesiais de base. Essa movimentação do povo piauiense, frente 

ao autoritarismo do Estado brasileiro, encontrou um campo propício e se expandiu pelas 

Dioceses do Piauí tendo como uma das mediações a Comissão Pastoral da Terra - CPT.  

Segundo Gohn (2003, p.115), aconteceu no Brasil em 1975 a criação da Comissão 

Pastoral da Terra, e “essa entidade teve um papel fundamental na criação e desenvolvimento 

de inúmeros movimentos sociais no campo, no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80 [...]”.   
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   Nesse processo de interiorização dos movimentos sociais, que teve a CPT como 

uma das mediadoras que possibilitou a organização dos trabalhadores, Medeiros destacou a 

Diocese de Picos “onde padres, religiosas e agentes leigos se uniram em torno da educação e 

organização popular”.  

Confirmando o pensamento de Medeiros, no que diz respeito à ação educativa 

realizada pelos agentes de pastoral na Diocese de Picos, um dos sujeitos da pesquisa, faz 

referência ao trabalho das religiosas inseridas, que marcaram presença em várias comunidades 

e paróquias, implementando junto com o povo o processo de nucleação de comunidades, que 

favoreceu o surgimento das organizações populares nos municípios na região. A informante 

assim se expressa: 

[...] as Irmãs que chegaram dentro de Itainópolis deram os primeiros passos. [...]foi 

daí que começou as organização.[...]eu acho que as comunidades foi o passo 

principal, quer dizer as Irmãs iniciaram uma coisa e daí começou a crescer as 

organização que até hoje faz com que esteja viva (suj.B-06).
9
 

 

Embora expresse uma realidade localizada, esta fala aponta para uma dimensão 

mais ampla do processo organizativo na região de Picos, cuja ação foi implementada pelos 

agentes de pastoral: padres, religiosas e leigos, que se inseriram nas comunidades rurais e 

periferias urbanas. “Noventa por cento de pessoas vieram das CEBs. Elas estão em sindicatos, 

em associação, mas a base nasceu nas CEBs” (Suj. B-07).  

Nesse sentido, trazemos presente o depoimento de dois entrevistados das zonas 

urbana e rural respectivamente, que falam da ampliação desse processo organizativo na região 

de Picos, como também das mediações que contribuíram para que esse processo acontecesse. 

Então nós, nesta luta, neste espaço, neste tempo de organização [...] nós começamos 

também a fazer esta discussão dentro das CEBs e com o MEB para criar uma 

associação de moradores na comunidade, prá melhorar nossa intervenção da 

comunidade junto às instituições de governos [...], a prefeitura. A comunidade devia 

se organizar para participar desses espaços, para fazer as suas reivindicações (Suj. 

B-01). 

 

  O segundo entrevistado fala do processo organizativo envolvendo a articulação 

entre as entidades: 

                                                           
9
 As Irmãs as quais se refere o entrevistado pertencem à Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, 

que atuaram na época, nos municípios de Itainópolis e Francisco Santos. ( Relatório Quinquenal Diocese de 

Picos(1985-1990) 
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Daí, então, foi se articulando o Movimento de Educação de Base com as demais 

entidades que surgiram a Cáritas Brasileira, a Escola de Formação Paulo de Tarso 

[...] nós decidimos criar o Sindicato de Trabalhadores Rurais. [...] o MEB teve a sua 

participação total no acompanhamento, formação e orientação desde as prestações 

de contas,[...]como administrar o Sindicato.[...]decidimos criar também uma 

Associação de Trabalhadores Rurais de Lagoa do Cajueiro. O MEB também deu a 

sua contribuição na parceria de orientação e conscientização dos agricultores nas 

lutas sociais e políticas [...] Esta formação quem fazia era o MEB, a CPT, as CEBs 

(Suj. B-02). 

 

Nos dois depoimentos, percebe-se que a organização se dava dentro de um 

processo de articulação, de formação e conscientização. No processo formativo é apontada a 

presença do MEB, da CPT, das CEBs e da Escola de Formação Sindical Paulo de Tarso – 

Teresina-PI, escola de formação de lideranças sindicaia, em nível Piauí, da qual o MEB foi 

parceira.  

Diante disso, Costa et al (1990, p.10) no documento-relatório de Avaliação da 

Pastoral da Diocese de Picos, no qual analisam  que estava acontecendo “naquele momento 

um processo de mudança de mentalidade e de postura em curso, frente à realidade, por parte 

das comunidades”, reconhecem o caráter transformador das CEBs na Diocese de Picos: 

 

Nas CEBs da Diocese de Picos o caráter prático assume uma nova importância a 

partir de 1976, quando as comunidades orientam suas atividades em direção a uma 

transformação das estruturas sociais: organização da resistência contra a seca, 

organização sindical etc. [...] Neste momento fala-se em „organização do povo‟ e 

„mudança da sociedade‟; as lutas sindicais, luta pela terra e político-partidárias 

passam a fazer parte do cotidiano de algumas comunidades e chegam a ser cenário 

da origem de várias delas (COSTA et al, 1990, p. 10). 

        

Então, nesse cenário, mediado pela ação pastoral da Igreja de Picos e a ação 

educativa do MEB dentre outros, foram surgindo, em Picos, gradativamente várias 

organizações populares, dentre elas destacamos: Associação de Trabalhadores Rurais (ATR); 

Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR); Sindicato dos Arrumadores, Sindicato dos 

Operários das Indústrias Coelho - S.A; Grupo de Mulheres (posteriormente se articularam 

como -UMP- União das Mulheres Piauiense-núcleo de Picos), Associações de Moradores, 

congregadas na Federação de Associações de Moradores e Conselhos Comunitários 

(FAMCC); Movimento Popular de Saúde - MOPs; Movimento Sem Terra (MST); 

Cooperativa Mista Agropecuária de Pequenos Produtores da Região de Picos COOMAPI; 

Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores de Itainópolis, COMPAI; Movimento dos 

Pequenos Agricultores – MPA. (MEB, 1990/1995). 
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O quadro abaixo apresenta uma visão geral dos movimentos sociais da região de 

Picos entre os anos de 80 e 90, movimentos estes com os quais o MEB atuou diretamente e 

cujos membros participaram da coleta de dados. 

Quadro 5: Movimentos sociais investigados 

MOVIMENTO SOCIAL 
DATA DA 

FUNDAÇÃO 
MUNICÍPIO 

. Associação de Moradores - Bairro São José 06-10-1985 Picos 

. Associação Moradores - Canto da Várzea 27-11-1985 Picos 

. Ass. de Moradores - Junco dos Monteiros 11-10-1987 Picos 

 . Associação de Moradores - Bairro Pedrinhas 27-03-1988 Picos 

 . Associação de Moradores - Bairro Junco 03-11-1989 Picos 

. Federação das Associações de Moradores e 

Conselhos Comunitários - FAMCC 

17-04-1988 Região de Picos 

. Organização Mulheres: Grupos . 1983 Picos  

.União das Mulheres Piauienses-UMP . 1998 Picos 

. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR 20-12-1987 Bocaina 

. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR 27-04-1971 Itainópolis 

. Associação dos Trabalhadores Rurais-ATR 05-08-1987 Itainópolis 

. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR 15 – 11 -1981 Francisco Santos 

Fonte: Depoimentos dos sujeitos da pesquisa; Atas: Pedrinhas, Junco, Canto da Várzea, Junco dos Monteiros, 

Bocaina. 

Este quadro situa histórica e geograficamente os movimentos sociais em Picos. 

Revela que na década de 1980, principalmente a partir de 1985, surgiram as organizações 

sociais na região. No que se refere às informações apresentadas no quadro, para melhor 

compreensão, é importante ressaltar duas observações: a primeira diz respeito ao município de 

Itainópolis e a segunda à organização das mulheres em Picos. 

No município de Itainópolis, aparecem duas organizações de trabalhadores, o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR e Associação dos Trabalhadores Rurais - ATR. A 

Associação dos Trabalhadores Rurais - ATR de Itainópolis foi criada como oposição ao 

sindicato já existente. Assim, a ação sócio-educativa do MEB iniciou-se junto aos 

trabalhadores organizados na ATR. O depoimento do informante B-08 nos esclarece que 

O sindicato de Itainópolis foi criado [...] no dia 24 de abril de 1971. [...] era um 

sindicato, assim como tantos outros, apenas gabinete médico- odontológico. [...] 
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perdendo a eleição do Sindicato [...] nós criamos a ATR – Associação dos 

Trabalhadores Rurais, no dia 05 de agosto de 1987. [...] o trabalho da ATR era mais 

ou menos o que faz um sindicato de luta. [...] no ano de 1992, aconteceu eleição 

novamente. [...] Foram quatro vezes que a gente concorreu prá ganhar a eleição [...] 

praticamente com 11 anos depois. ( Suj. B 8). 

 

De acordo com esse depoimento percebe-se que no município de Itainópolis 

houve todo um processo de organização dos trabalhadores. Esse processo teve início a partir 

das CEBs, contando com o trabalho das Irmãs e outros agentes de pastoral leigos/as. Sobre a 

participação do MEB nesse processo, é importante ressaltar, ainda, a fala do entrevistado B-

08:  

 Nós tivemos na época já uma articulação, inclusive pelo próprio Dom Augusto, nos 

indicava o MEB, o Movimento de Educação de Base.[...] E  teve essa parceria,essa 

assessoria do MEB na época. Foi um trabalho muito bom , porque o MEB, as 

pessoas que estavam na equipe do MEB faziam um trabalho de base juntamente com 

aquele trabalho que nós já estávamos fazendo no grupo de oposição sindical 

[...]Além dessa parte de apoio e de formação política, de orientação com as 

lideranças neste trabalho , trabalhava também a formação via adulto, jovens e 

adultos através de turmas de alfabetização. [...] E foram formadas várias turmas [...] 

e reforçava o trabalho que a gente fazia. O trabalho de conscientização da luta pela 

terra era também orientado pelo MEB. E o MEB não trabalhava somente a questão 

do ensinar as pessoas a ler e escrever, mas até a gente dizia era utilizado muito 

aquele método Paulo Freire que era aquele método, é, aprendendo e ensinando. 

Então, as pessoas aprendiam não só a escrita, mas também a leitura da vida, da 

realidade.  

 

 

Esse depoimento explicita a ação sócio-educativa do MEB junto aos trabalhadores 

em Itainópolis que se deu principalmente no processo de formação sindical e na alfabetização 

de adultos, com aproximadamente 12 turmas, atingindo 12 comunidades, naquele município. 

Essa prática educativa, além de Itainópolis, também se fez presente nos demais municípios da 

onde o MEB atuou. A luta pela conquista do sindicato, que se convencionou chamar “missão 

sindical”, tornou-se uma prática do MEB, juntamente com os militantes dos movimentos 

sociais e com os agentes de pastoral da Diocese de Picos.O suj. A-03 fala sobre a prática da 

“missão sindical”:  

No apoio a oposição sindical de Itainópolis e Paulistana fazíamos a missão sindical. 

Reunia-se uma equipe grande de voluntários: lideranças sindicais, irmãs religiosas, 

alguns padres. Passávamos o fim de semana no município visitando as famílias, 

fazendo reunião [...] conversávamos sobre a necessidade de criar o sindicato ou 

fortalecer a oposição sindical. [...] Quantas eleições nós enfrentamos lá em 

Itainópolis, apoiando a oposição sindical [...] até que [...] conseguiu ganhar uma 

eleição sindical. E aí daí foi um passo para também ascensão política.  
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Ao mesmo tempo em que acontecia a ação educativa junto aos trabalhadores do 

zona rural, o MEB atuava também na zona urbana, com “uma metodologia popular, uma 

metodologia de acreditar nas pessoas, muito democrática, de muito respeito à autonomia dos 

movimentos. Sabiam ouvir a gente. [...] O MEB tinha essa presença firme e constante junto 

aos movimentos” (Suj. D-02).  

Esse comentário nos remete à segunda observação no que diz respeito à 

organização das mulheres em Picos. Segundo o depoimento da informante D-02 aconteceu o 

seguinte processo: 

o movimento de mulheres, aqui na cidade de Picos, surgiu em 1983 reunindo-se no 

Junco, mulheres de vários bairros: Pedrinhas[...]Junco [...] COHAB, Boa Sorte, 

Ipueiras, Centro [...]do MEB.[...]. Em 1988, a partir da luta da Constituinte foi 

formado três grupos: Junco, Pedrinhas e COHAB.[...] em 1998, os grupos de 

mulheres, se articularam na UMP - Núcleo de Picos.  

 

Este depoimento esclarece que, embora a data da oficialização da União das 

Mulheres Piauienses - UMP em Picos, 1998, extrapole o período delimitado por essa 

pesquisa, todo o processo de luta das mulheres em Picos, cujos grupos já se articulavam, 

inclusive com coordenação geral, que culminou com a criação da UMP, ocorreu no período 

foco desta pesquisa. 

Como já observamos, os movimentos sociais em Picos eclodiram na segunda 

metade da década de 1980. Esse período coincide, em nível nacional, com o movimento pela 

redemocratização do País, em que as forças populares emergiram significativamente na luta 

por um estado de direito e pela cidadania. 

No primeiro capítulo, referencia-se a Gohn (1994, p. 126) que coloca que a 

década de 80 foi extremamente rica do ponto de vista das experiências político-sociais. 

Esclarece ainda que, no contexto geral do País, já acontecia inclusive a criação de entidades 

articuladoras dos Movimentos Sociais (ANAMPOS, CONAM, PRÓ-CENTRAL, CMP) como 

também das centrais Sindicais, dentre elas a CUT – Central Única dos Trabalhadores. Nesse 

sentido, observa-se que, enquanto em Picos, na década de 80, os movimentos sociais davam 

os seus primeiros passos, em nível nacional o processo organizativo já estava muito avançado.  

Isso vem confirmar que os acontecimentos se inserem numa realidade concreta do 

seu espaço histórico e geográfico e que para surgirem, precisam dispor de condições 

favoráveis. Quanto a isso, concordamos com os dois princípios de Gramsci (1988, p. 45) 
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sobre a análise das forças que atuam na história de um determinado período e à definição da 

relação entre elas. O primeiro é que 

nenhuma sociedade assume encargos para cuja solução não existam as condições 

necessárias e suficientes, ou que pelo menos ainda não estejam em vias de aparecer e 

se desenvolver e o segundo, de que nenhuma sociedade se dissolve  e pode ser 

substituída antes de desenvolver e completar todas as formas de vida implícitas nas 

suas relações (GRAMSI, 1988, p. 45). 

 

O que Gramsci está dizendo é que se faz necessário, a existência de condições 

favoráveis ao desenvolvimento dessas ações e, para isso, também faz-se mister o 

desenvolvimento de atividades voltadas para a constituição dessas condições. Pois, os fatos se 

situam na sua historicidade. 

Sendo assim, a efervescência da conjuntura nacional é apresentada, então, como 

um dos determinantes para o surgimento dos movimentos sociais na região de Picos. Portanto, 

o sujeito D-02 relaciona o surgimento dos movimentos sociais em Picos com o cenário 

nacional:  

Na verdade, os movimentos sociais [...], não dá prá gente falar deles, sem falar no 

cenário nacional que foram as grandes mobilizações nacionais pela anistia. [...] neste 

cenário nacional, a efervescência dos movimentos sociais no país foi muito grande e 

dentro dessa efervescência surgiram vários movimentos [...] Nesse contexto, surgiu 

também a organização das mulheres no Piauí e aqui em Picos, na década de 80. O 

movimento de mulheres, aqui na cidade de Picos, surgiu em 1983. 

 

Ainda sobre a articulação das ações dos movimentos em Picos com as lutas 

nacionais, ressalta-se que “no início dos anos 80, a Folha de São Paulo chegou a publicar uma 

fotografia na qual aparecia um muro pichado em Picos com a seguinte inscrição: “Eu quero 

votar para presidente” (suj. A-02). 

Esses fatos comprovam que, em Picos, as organizações populares, também, se 

inseriam no contexto da realidade nacional na luta pela cidadania num Estado de direito. 

Nessa realidade, acontecia a ação sócio-educativa junto as organizações populares, 

implementada pela Igreja, pelos agentes de pastoral, pelo MEB e outras organizações: 

[...] com o surgimento da teologia da libertação, que foi implementada na Diocese 

por Dom Augusto, que trouxe então, a equipe do MEB. [...] Na minha visão, o MEB 

foi para a Igreja uma estratégia de contribuir para essas organização. [...] A partir 

das CEBs e do Grupo de Alfabetização iam surgindo outras organizações, citando 

como exemplo: o Sindicato de Bocaina e a COOMAPI, Cooperativa Mista 

Agropecuária de Pequenos Produtores da Região de Picos [...] (suj. A-03). 
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Nas observações do sujeito A-03 aparece como mediadora do processo sócio-

político-educativo a ação pastoral da Diocese de Picos, impulsionada pelo espírito da 

Teologia da Libertação, numa nova compreensão de Igreja e de sua prática histórica. Isso fez 

com que as CEBs e os grupos de alfabetização de jovens e adultos contribuíssem para o 

surgimento das organizações populares na região: “noventa por cento de pessoas vieram das 

CEBs. Elas estão em sindicatos, em associação, mas a base nasceu nas CEBs” (Suj.B-07).  

Estes depoimento confirmam o que nos referimos a respeito da alfabetização de adultos, no 

MEB, que tinha como um dos objetivos ser instrumento para fortalecer as comunidades e 

organizações populares na região de Picos. 

Nesse contexto, havia então uma ação de homens e mulheres na história da região 

de Picos, que se organizaram em movimentos sociais impulsionados pelas CEBs, como 

também a partir da atuação de entidades de educação, isso acontecendo num processo 

dinâmico e constante nos movimentos sociais. Gohn (2003, p. 247) nos ajuda a entender esse 

dinamismo que são os movimentos sociais:  

 

Movimento social refere-se à ação dos homens na história. Esta ação envolve um 

fazer – por meio de um conjunto de procedimentos – e um pensar – por meio de um 

conjunto de idéias  que motiva ou dá fundamento à ação. Trata-se de uma práxis. 

Pode-se ter duas acepções básicas de movimentos: uma ampla que se refere às lutas 

sociais dos homens, para a defesa de interesses coletivos; a outra de movimentos 

sociais específicos, concretos, datados no tempo, e localizado num espaço 

determinado.  

 

   

  Tendo como fundamento essa concepção de Gohn já explicitada no primeiro 

capítulo, pretende-se caracterizar a ação sócio-política dos Movimentos Sociais em Picos, 

suas lutas, estratégias e conquistas, observando em que dimensão elas ocorreram e as suas 

conseqüências, sob a ótica dos/as protagonistas. 

 

 

3.3 Caracterização da Ação sócio-política dos Movimentos Sociais em Picos 

 

3.3.1 Entendimento sobre Ação Sócio-Política 

 

 

No primeiro capítulo, fizemos referência à educação como prática política, 

mediadora do processo sócio-político numa sociedade concreta. Para Luckesi (1994, p. 49) 
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importa interpretar a educação como uma instância dialética que serve a um projeto, a um 

modelo, a um ideal de sociedade. Ela medeia esse projeto, ou seja, trabalha para realizá-lo 

através de uma ação sócio-política. Assim, se o projeto for conservador, medeia a 

conservação; contudo, se o projeto for transformador, medeia a transformação. 

Sendo assim, a ação-educativa e a ação sócio-política estão em constante relação 

na sociedade, ambas se constituem um ato político, que não é neutro e se insere no contexto 

mais amplo da política. Para Arendt (2004a, p. 23) “a política surge no entre-os homens; [...] a 

política surge no intra-espaço e se estabelece com a relação”.  

No entender de Arendt, o agir autêntico, viabilizado pela interação e pela 

capacidade de iniciar e/ou começar algo novo, coincide com a fundação do espaço político. 

Por esse motivo, a esfera política resulta da ação conjunta, ou melhor, do compartilhamento 

de palavras e atos.Dessa forma, a ação não apenas mantém a mais íntima relação com o lado 

público do mundo, comum a todos nós, mas é a única atividade que o constitui (ARENDT, 

2004b, p. 210). 

Nesse sentido, no pensamento de Arendt a convivência entre os homens é 

fundamental para geração do poder, é na convivência, na proximidade que as potencialidades 

da ação se fazem presentes. A política, então, está presente na vida das pessoas e abrange 

praticamente todas as dimensões do cotidiano e da complexidade da vida social, numa ação 

permanente. Segundo Gramsci (1988, p. 14) “a política é ação permanente e dá origem a 

organizações permanentes, na medida em que efetivamente se identifica com a economia. 

Mas esta também tem sua distinção, e por isso pode-se falar separadamente de economia e de 

política”.  

Nesse contexto, as ações dos sujeitos sociais têm na política um espaço de 

movimentação na luta pela conquista das suas reivindicações, pela viabilização dos seus 

projetos com vistas a transformação da sociedade. Ainda citando Gramsci (1988, p. 43), 

o político em ação é um criador, um suscitador; mas não cria do nada, nem se move 

no vazio túrbido dos seus desejos e sonhos. Baseia-se na realidade fatual. Mas o que 

é essa realidade fatual? É talvez algo estático e imóvel, ou é antes uma relação de 

forças em contínuo movimento e mudanças de equilíbrio?  

 

Fundamentado nesses pressupostos, o entendimento sobre ação sócio-política dos 

movimentos sociais, é que se constitui a ação dos sujeitos sociais, numa relação de forças na 
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sociedade em contínuo movimento e mudanças de equilíbrio, na luta pela conquista das suas 

reivindicações, pela viabilização dos seus projetos com vistas à transformação da sociedade. 

A ação sócio-política, então, acontece na relação dos homens entre si e com a 

sociedade.Assim, os movimentos sociais pelo seu dinamismo nas relações internas e externas 

se constituem espaço onde a política revela seu maior potencial dinâmico, segundo o 

entendimento de Maar (1994, p.70) que se expressa da seguinte maneira: 

Nos movimentos sociais, a política revela seu maior potencial dinâmico, pelo 

constante desenvolvimento de novas formas derivadas de situações cotidianas e da 

necessidade de sua transformação. É nesse espaço que todos são políticos fazendo 

jus àquela característica fundamental dos homens que os leva “a pôr o dedo entre os 

raios da roda da história” como queria Marx Weber em a Política como Vocação. 

 

Fundamentando-se nesses pressupostos sobre ação sócio-política, discutiremos as 

características da ação sócio-política dos movimentos sociais na região de Picos enfocando a 

relação dos sujeitos sociais com a sociedade vigente, trazendo para o debate as suas ações 

numa dimensão de ações imediatas, amplas e diretas, bem como levando em consideração 

suas estratégias e metodologia. 

  

 

3.3.2 Movimentos Sociais em Picos: características da ação sócio-política 

 

 

 Nos capítulos anteriores fizemos uma breve exposição sobre a realidade de Picos, 

inserida numa conjuntura nacional. Agora, para entendermos as características da ação sócio-

política dos movimentos sociais, explicitaremos essa realidade, a partir do ponto de vista dos 

sujeitos, do seu lugar sócio-geográfico e do momento histórico em que essas ações 

aconteceram.Nesse sentido, Touraine (1977, p. 347) coloca que “um movimento social não 

pode ser analisado fora do campo de historicidade no qual ele se forma”. É nesse campo de 

historicidade, em Picos e região, no período de 1985/1995, que queremos analisar a ação 

sócio-política desses movimentos.  

Essa análise se fundamenta na ação sócio-política dos movimentos, explicitadas 

nas entrevistas. A partir da análise dos dados foi possível caracterizar as ações imediatas, as 

ações amplas e ações diretas. Destacar as estratégias utilizadas para implementação dessas 
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ações, as conquista obtidas, o referencial metodológico utilizado pelos movimentos, como 

também a mística que animou sua caminhada.  

Nessa perspectiva, os movimentos sociais em Picos, na fase inicial, realizavam 

ações imediatas, que compreendiam as lutas empreendidas junto ao poder público municipal 

pela conquista de direitos fundamentais, como água, iluminação, terra, que demonstravam a  

ausência de políticas públicas que garantissem o direito de viver com dignidade e cidadania 

No primeiro momento do processo organizativo as lutas se davam em nível do bairro e ou da 

comunidade rural. A informante D-03 fala com clareza sobre essas ações localizadas: “a 

questão era nossa, vamos lutar por água no nosso bairro, vamos lutar pelo saneamento básico 

no nosso bairro, vamos lutar pela moradia”. 

Isso demonstra que o povo passa a se organizar a partir das necessidades mais 

prementes e próximas, demonstra também, que toda luta sócio-política é um processo de 

construção realizado pelos sujeitos sociais no “entre-os-homens” e no “intra-espaço acontece 

as relações”, segundo Arendt, a quem já nos referimos. Nesse sentido, é importante trazer 

presente o pensamento de Gramsci sobre a influência da ideologia historicamente orgânica 

para que aconteça a emergência de uma nova consciência entre as massas, impulsionando-as,  

a partir da organização, a tomarem posição frente a sociedade na luta  sócio-política por uma 

sociedade onde seus direitos sejam respeitados: 

Na medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade 

que é validade “psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, formam o 

terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua 

posição, lutam etc. (GRAMSCI, 1987, p. 62-63). 

 

 

Esse processo ideológico está inserido no processo educativo, que na perspectiva 

dialética, como já nos referimos no primeiro capítulo, está relacionado ao processo de 

reprodução-transformação social, adquirindo uma dimensão política na qual a ideologia faz 

parte. Nesse sentido, faz-se necessário uma educação para a cidadania entendida na sua 

relação com a construção dos processos democráticos e da defesa dos direitos humanos. A 

informante D-01 fala desse processo por que passaram as associações de moradores, que 

também aconteceu com os demais movimentos populares da região de Picos:  

No meu entendimento, a história das associações nesse período 1985/1995, 

apresenta três grandes momentos: o momento de mobilização inicial para a sua 

constituição; o momento de reconhecimento da necessidade de articulação das lutas 

que deu origem à FAMCC e o momento de consolidação de lutas e conquistas. E, na 

minha leitura, o MEB esteve presente em todos eles intermediando um processo 

formativo permanente (Suj. D-01). 
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Nesse depoimento se percebe que o processo organizativo e o processo de luta, 

andam juntos, as organizações surgem e se fortalecem na luta. Como vimos, essas lutas 

partiam da necessidade que os moradores enfrentavam nos bairros de Picos e na zona rural. 

Uma das entrevistadas da zona rural assim se expressou: “nesta época nada quase existia, só o 

povo e as dominações” (Suj. B-06). Havia então, uma realidade de dominação e descaso do 

poder público no que diz respeito à implementação de políticas públicas que garantissem os 

direitos fundamentais do cidadão . Essa realidade é expressada também  no depoimento da 

informante D-03:  

 

Nessa época a realidade de Picos não tinha nada, era muito mal estruturada, [...]. O 

poder público não ligava prá o ordenamento da cidade. A cidade foi nascendo 

aleatório sem saneamento básico, sem iluminação. [...] era cheia de lixo, tinha muito 

urubu, o matadouro que era muito sujo, não tinha higiene, carregava a carne de todo 

jeito.  

 

 Nesse sentido, percebe-se que a realidade em que vivia o povo, o impulsionava a 

enfrentar um processo de luta que forjava o surgimento das organizações populares. Processo 

esse iniciado pelas necessidades do cotidiano, pela conjuntura e também pela própria 

dinâmica do processo organizativo.  

Com o fortalecimento das organizações, essas lutas em Picos foram expandido-se, 

tornando-se ações mais amplas. Por ações amplas entendia-se aquelas ações que extrapolavam 

o âmbito das comunidades. Eram lutas de interesse mais geral no que diz respeito à conquista 

de direitos sociais de interesse de todos, relativas às questões municipais, estaduais e até 

nacionais. No enfrentamento ao poder público, os movimentos se articulavam entre si e com 

as demais entidades. Essas ações amplas se caracterizaram, sobretudo, na luta pela terra, pelo 

transporte coletivo, pela moradia, pela emancipação da mulher, por políticas públicas. No 

depoimento a seguir se confirma que o processo de lutas dos movimentos sociais em Picos 

aos poucos, começava a passar de ações imediatas para ações mais amplas: 

Porque a gente tinha questões imediatas no bairro [...] E também tínhamos questões 

gerais que a associação não poderia levar adiante sozinha, como a questão da 

moradia era uma questão que toda a cidade se mobilizava. [...] Todas as associações 

que eram filiadas a FAMCC se reunia nesse sentido de buscar as lutas maiores, no 

caso era moradia (Suj. B-09). 
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Essas ações também aconteciam no processo de ampliação das organizações, à 

medida que surgia uma associação, um sindicato, novos outros iam surgindo com a 

participação das organizações já existentes. Esse processo pode ser confirmado pelo 

depoimento do informante B-08: “então, nós fomos de Itainópolis, ajudamos a criar a ATR de 

Paulistana. [...] o pessoal de Paulistana vieram prá nós criar a ATR de Itainópolis. Nessa 

parceria sempre fazendo intercâmbio, troca de experiência”. 

Percebe-se então, que as lutas imediatas não são isoladas, elas se articulam na  

singularidade, no âmbito dos movimentos sociais, mediadas pela ação sócio-educativa e 

sócio-política com as lutas mais amplas, isto é, com a totalidade, consubstanciadas nas 

estruturas e conjuntura da sociedade na qual estão inseridas. No primeiro capítulo, nos 

referimos a essa relação dialética do conjunto de elementos que estão presentes na realidade e 

que através da reflexão se pode estabelecer as relações do imediato com a totalidade, integrar 

esses elementos à totalidade partindo da base material, das condições históricas. Nesse 

sentido, há uma reciprocidade entre singularidade, particularidade e totalidade. Assim, não 

podemos pensar a ação sócio-educativa do MEB e ação sócio-política dos movimentos sociais 

na região de Picos, sem buscarmos as causas que determinam a existência dessas ações e sem 

fazer as relações com a estrutura capitalista e a conjuntura brasileira do período de exceção – 

golpe militar e o período de redemocratização. 

Mediante os depoimentos dos/as entrevistados/as no que diz respeito as ações 

realizadas,percebe-se que as organizações foram ampliando o seu raio de ação passando das 

ações imediatas para as ações mais amplas. Nesse processo, os movimentos sociais em Picos 

se engajavam também nas lutas nacionais: “lembro que em 1987-88, nós do grupo de 

mulheres do Junco tivemos a ousadia de ampliar o nível de participação discutindo já como 

participar da Constituinte, que estava em processo de elaboração da Constituição Federal” 

(Suj. D-02).  

É importante ressaltar no que se refere ainda as ações sócio-políticas mais amplas 

que na região de Picos se destacou principalmente a luta por terra e moradia: “a questão da 

luta pela terra foi também todo esse período desde 1983. Até o momento, a luta pela terra tem 

sido também uma das nossas bandeiras. Porque o município não é um município de grandes 

latifúndios, mas é um município que tem muita gente sem terra” ( Suj. B-08). 
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Essa luta pela terra, na região de Picos, é consequência da situação fundiária no 

Brasil, como já nos referimos no primeiro capítulo, segundo Helmann, (1995, p. 17) 

economicamente, o Brasil tinha herdado da ditadura militar a maior dívida externa de um país 

em desenvolvimentos e a maior concentração de renda do mundo [...] O Brasil se destacava 

também com suas formas ultrapassada de distribuição de terra, a reforma agrária nunca 

chegou a ser executada por causa da opressão da oligarquia rural e da imprensa conservadora.      

No tocante à luta pela terra, vale ressaltar que, na área do município de Picos 

como vimos anteriormente, havia uma realidade de minifúndio, os problemas estavam na 

ausência de políticas públicas rurais. Nos demais municípios, em alguns, havia grandes 

latifúndios; em outros, mesmo sem a presença de grandes latifúndios, os trabalhadores sem 

terra lutavam pela posse da terra para viver e trabalhar. 

Diante dessa realidade de concentração fundiária no Brasil, segundo Gohn (2003, 

p.120-21) em 1979, aconteceu a criação do Movimento Sem-Terra. Ao longo dos anos 80, o 

movimento se propagou, transformando-se na principal frente de luta pela terra no campo, nos 

anos 90. Este movimento contou com o apoio de pastorais da Igreja Católica [...]. 

A região de Picos também contou com a atuação do Movimento Sem-Terra. Sobre 

essa fato, o suj. A-03 faz uma referência:   

O próprio MST não é a toa que ele começou no Piauí por Picos. A sede do 

Movimento Sem Terra estadual por muito tempo foi em Picos. Foi dessa região de 

Picos que surgiram os primeiros ocupantes de terra. Foram ocupar duas fazendas em 

São João do Piauí fazenda Marrecas e fazenda Lisboa. Mas as famílias eram frutos 

dessas comunidades que nós contribuímos diretamente. 

 

Em 10 de junho de 1989, segundo registros, os trabalhadores rurais da região de 

Picos ligados ao MST realizaram a primeira ocupação de terra do Piauí. Esses trabalhadores 

pertenciam às comunidades eclesiais de base – CEBs dos municípios da região de Picos. No 

acampamento dos Sem-Terra, na fazenda Marrecas, no município de São João do Piauí, o 

MEB de Picos realizou uma ação educativa principalmente com a alfabetização de jovens e 

adultos. 

O MEB se propôs organizar, assessorar e acompanhar grupos de alfabetização de 

adultos fundamentados na experiência e práticas de Paulo Freire onde, a codificação 

das letras andam juntas com a conscientização da cidadania. Esta alfabetização se 

estendeu pela micro-região de Picos, inclusive nos assentamentos de trabalhadores 

rurais sem terra (Suj. A-1). 
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Isso demonstra que o processo sócio-político das lutas dos trabalhadores rurais na 

região, pela conquista da terra se ampliava e se fortalecia “a gente vivia com medo e do lado 

dos patrões. Com os movimentos veio esta consciência deixamos os patrões e fundamos o 

sindicato. Nas lutas do sindicato, nas reuniões, nas caminhadas nós cantávamos as músicas 

[...] o “Hino do Trabalhador”:  

a classe roceira,a classe operária ansiosa espera a reforma agrária sabendo que ela 

dará a solução para a situação que está precária. Saindo o projeto do chão brasileiro 

prá cada roceiro plantar sua área, sei que na miséria ninguém viveria, pois a 

produção já aumentaria quinhentos por cento até na pecuária (Suj. B-04). 

 

Esse canto demonstra que a luta pela terra na região de Picos já despontava para a 

necessidade da reforma agrária, para o enfrentamento das causas estruturais da concentração 

fundiária no Brasil. Nesse contexto de luta pela terra, aconteciam as Romarias da Terra, na 

região de Picos e no Estado do Piauí: “surgiu pelas Dioceses do Piauí, as Romaria da Terra 

que falava do massacre dos trabalhadores. Fomos em todas as Romarias” (Suj. B-04).  

Nessa luta pela posse da terra, na qual se fazia a conexão da falta de terra para 

viver e trabalhar com as estruturas de concentração fundiária do país, observa-se que já havia 

entre os trabalhadores rurais da região de Picos, uma compreensão de que a realidade poderia 

ser transformada, a partir da luta. Essa postura confirma o que defende Paulo Freire (1981, 

p.18): 

a realidade não pode ser modificada enquanto homens e mulheres não descobrem 

que ela é criação dos homens ela não pode, por ser histórica tal como os homens que 

a criam, transformar-se por si só. Os homens que a criam são os mesmos que podem 

prosseguir transformando-a. 

 

Na implementação das ações sócio-políticas na região de Picos os trabalhadores, 

então, começavam a ter a consciência de que seria possível à transformação da realidade a 

partir das lutas dos movimentos, das suas conquistas e em parceria com outras organizações, 

criando assim, as condições favoráveis. Nesse aspecto se expressa o informante B-02: “Daí 

então, nós comecemos, e hoje, eu me sinto vitorioso porque, com esta luta, os trabalhadores 

de Lagoa do Cajueiro conseguiram a posse da terra [...] o MEB, a CPT tiveram muita 

influência na luta pela posse da terra na Lagoa do Cajueiro”. 

Na análise desses depoimentos, pode-se perceber que o trabalho sócio-educativo 

do MEB, juntamente com a ação pastoral da Igreja de Picos resultou na consciência de que  a 

partir da leitura da realidade, a classe trabalhadora  é capaz de inverter a correlação de forças, 
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o trabalhador teve coragem de “ sair do lado do patrão” e se unir na luta organizada dos 

próprios trabalhadores, na busca de participação e de direitos. Essa postura está em 

consonância com conceito de hegemonia  apresentado por Gramsci como algo que opera não 

apenas sobre a estrutura econômica e sobre a organização política da sociedade, mas também 

sobre o modo de pensar, sobre as orientações ideológicas e inclusive sobre o modo de 

conhecer. Em diálogo com Gramsci , também Sales (2006,p. 96) ressalta a hegemonia como 

um processo de construção e afirmação de um modo de sentir, pensar, querer, agir em todas as 

dimensões da vida. Neste sentido, hegemonia é entendida como um processo de persuasão: 

um modo bem específico de expressão do querer coletivo. É uma concepção de 

mundo e um projeto de vida que se traduzem nos discursos e nas ações. É por isso 

que Gramsci pensa Hegemonia como direção intelectual e moral e como um tipo de 

vida e de poder que se legitimam pelo consentimento, e não pela força.[...] um poder 

hegemônico se contrapõe ao poder de mandar, decretar, punir, premiar e quem o 

exerce  é dirigente, enquanto quem exerce  a dominação é ditador [...]. 

 

 

Nessa luta dos trabalhadores também estavam presentes os cantos que serviam 

para animar e impulsionar a luta, mas traziam também conteúdos relevantes. A luta pela posse 

da terra era muito importante porque existiam muitos trabalhadores sem terra diante de uma 

concentração de terra local. Trazer a discussão sobre a questão da terra era mostrar que era 

possível transformar a realidade. 

Havia também na Diocese de Picos uma articulação com as organizações 

nacionais, além dos Sem Terra, também através da Comissão Pastoral da Terra - CPT: “D. 

Augusto, bispo de Picos, foi Presidente Nacional da Comissão Pastoral da Terra - CPT” (Suj. 

B-03). 

Enquanto os trabalhadores na zona rural lutavam pela conquista da terra, na zona 

urbana, principalmente na cidade de Picos, acontecia a luta pela moradia. Essa luta também se 

articulava com as lutas nacionais pelo direito de morar e pela construção da cidadania: 

[...] na década de 90, em Picos de acordo com o Projeto de Habitação preparado pela 

FAMCC para ser apresentado na Câmara Municipal, a carência de habitação era de 

seis mil casas [...] Nessa luta pela moradia, em 1994, discutia-se com as 

comunidades a questão habitacional a partir do Projeto de Habitação de Interesse 

Social, artigos da Constituição 182,183. Fizemos o levantamento das áreas de risco 

em Picos. [...] Levantamos as seguintes áreas de risco:1. São Vicente [...] 2. Vila da 

Grota. 3. Morro da Mariana, 4. Vila do Papelão, na beira do rio (Suj. B-01). 

 

 Nas lutas por moradia e também pela conquista da terra na região de Picos, 

afloram as ações diretas dos movimentos sociais nessa região. Essas ações se caracterizavam 
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pela realização de mobilizações, de manifestações, de romarias, ou seja, por ações 

empreendidas com o objetivo de pressionar o poder público em todos os níveis por políticas 

públicas cidadãs (Anexo D). 

No que diz respeito à luta pela moradia, em todos os depoimentos, dos/as 

entrevistados da zona urbana de Picos, aparecem referências sobre a luta da Vila da Grota, 

uma das áreas de risco de Picos. Essa luta se configurou como uma luta ampla, tanto porque 

se articulava com as diversas organizações existentes em Picos, como também se sintonizava 

com o Projeto de Habitação de Interesse Social em nível nacional. A luta da Vila da Grota é 

considerada uma luta histórica em Picos. “Era uma comunidade de 22 famílias que moravam 

no meio de um desvio que passava a grota de águas e esgotos por lá. Então havia uma luta dos 

proprietários dos terrenos vizinhos, contra estes moradores” (suj. B-03). 

Nessa luta da Vila da Grota, que se estendeu ao longo dos anos 80/90, as ações 

sócio-políticas realizadas nos seus diversos aspectos se caracterizam em ações amplas, ações 

diretas como também se fazem presente as estratégias e as conquistas: 

A Prefeitura queria despejar os moradores [...] teve a participação de várias 

entidades como a CPT, o MEB, a FAMCC[...] CUT [...] EPUP [...], Sindicatos 

[...]na animação dos moradores da Vila para resistirem às pressões da prefeitura[...] 

No percurso da luta destacamos uma ocupação de três dias, no pátio da Prefeitura de 

Picos, inúmeras audiências com Secretários Municipais e com a Câmara de 

Vereadores, entre outros. Toda essa luta tinha ressonância num processo de 

formação. Na região, esse processo era desenvolvido pelo MEB e tinha como 

objetivo principal contribuir para a formação de uma consciência crítica cidadã (suj. 

D-01). 

 

Aqui, também, a exemplo da luta do sindicato de Itainópolis, se percebe que 

houve todo um processo de articulação, de animação dos moradores com a presença de 

agentes externos na luta de resistência pela moradia, fortalecida pelo processo de formação:  

“nas reuniões com o povo na Vila da Grota, a FAMCC e o MEB passavam slide, levavam 

cartilhas com temas fazendo relação da realidade com a espiritualidade” (Suj. B-05). 

A conquista das casas pelos moradores também é um aspecto  muito presente na 

memória dos/das informantes, “A prefeitura construiu as 35 casas na Morada do Sol, colocou 

água e luz. No dia da inauguração houve um jantar, onde foram convidados os parceiros para 

participar” (suj.B-01). Para se chegar a essa conquista, como vimos, aconteceu uma forte 

articulação entre as organizações populares, as entidades de assessoria e os moradores da Vila 

da Grota que, pelo sofrimento e pelo apoio recebido, resistiram e saíram vitoriosos: “eu estava 

na inauguração das casas da Vila da Grota. Eu nunca esqueci, uma pessoa morando numa 
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casinha na Vila da Grota e o esgoto passando por dentro da casa, eu nunca esqueci” 

(Suj.B-09,  Grifo nosso). 

Nesses relatos sobre a luta da Vila da Grota afloram pontos comuns colocados 

pelos/as informantes, dentre eles ressaltam-se o apoio das entidades às lutas dos 

trabalhadores, as pressões aos movimentos por parte do poder público e as pressões que os 

movimentos faziam ao poder público, como também as estratégias de resistência. Nas ações 

diretas aparece o acampamento na Prefeitura de Picos (uns falam em uma semana, outros três 

dias). Para efeito de registro, os documentos da FAMCC confirmam três dias de ocupação, 

como também a construção de 22 casas.  

Além dos pontos comuns, percebe-se também as tensões, os conflitos existentes 

nesse processo de luta, no enfrentamento ao poder público municipal, nos seguintes 

depoimentos: foi uma ocupação natural [...] as famílias construíram suas casas-barracos muito 

antes do bairro ser urbanizado [...] A associação de moradores teve participação sim,mas, 

ficou muito mais do lado da Prefeitura. Era uma relação complicada (Suj. D-01). 

Por outro lado, a esse respeito, o suj. B-10 coloca o seu ponto de vista: 

[...] daí veio a preocupação com a Vila da Grota que foi um dos maiores problemas 

que a Associação enfrentou. Teve uma ocupação incentivada pela a associação de 

moradores. [...] Na luta da Vila da Grota fizemos documentos, ofícios para o poder 

público. Levamos uma comissão de vereadores ao local em 1995. [...] Em 1996, foi 

inaugurada as casa da Vila da Grota, 22 casas (suj. B-10). 

 

Percebe-se nesses depoimentos dos sujeitos D-01 e B-10 as contradições, os 

conflitos existentes no processo da luta da Vila da Grota. Isso aflorou, mediante  diferentes 

visões e posturas por parte de pessoas envolvidas no processo que tinham outra visão de como 

encaminhar a luta, uns não queriam entrar em confronto com o poder público, procuravam 

resolver as questões “harmoniosamente”, diretamente com o “auxílio” do poder instituído. 

Enquanto outros apostavam na força do povo organizado, na resistência, no enfrentamento, na 

luta para conquistar os seus direitos. 

Isso vem confirmar o que foi mencionado no segundo capítulo sobre as 

dificuldades encontradas na ação sócio-política dos movimentos sociais: dificuldade de 

articulação em todos os níveis; relação fragmentada entre a direção do movimento social e a 

base. Essas dificuldades demonstram as contradições existentes na sociedade e no processo de 

caminhada dos movimentos. Nas entrevistas percebe-se que havia uma prática de articulação 
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e parceria entre os movimentos, nessas dificuldades relatadas se percebe as contradições e os 

conflitos presentes no processo da luta na sociedade capitalista.  

Na caracterização dos movimentos sociais destaca-se ainda a metodologia que, 

segundo os informantes, seguia o referencial metodológico utilizado pela Igreja Católica, ver - 

julgar - agir. Como já nos referimos no segundo capítulo, esse método ajudava aos 

participantes das CEBs e das organizações populares a discutirem os temas fazendo relação da 

realidade com a espiritualidade. Usava-se uma dinâmica de olhar a realidade, julgá-la à luz da 

Palavra de Deus e partir para um agir intervindo comunitariamente sobre essa realidade.  

Essa metodologia alimentava a mística, fundamentada na teologia da libertação 

vivenciada nas CEBs, cujos membros se alimentavam na Bíblia “nós lia a Bíblia, nós botava 

em prática, os trabalhadores discutia a Bíblia dentro da realidade”(Suj.B-04). Essa mística 

dava firmeza na caminhada “a Igreja foi que me deu esta firmeza nas minhas decisões” (Suj. 

B-05). Fazendo referência ao uso da Bíblia nas comunidades Valle e Boff (1993) colocam que 

a Bíblia se constituía nas comunidades a  base da nova espiritualidade: 

 [...] a base da nova espiritualidade é a Sagrada Escritura. A “liberação” da Bíblia 

revelou um sagrado ainda mais Sagrado [...] pois ela é a própria Palavra de Deus.[...] 

A Bíblia muito mais  do que autoridade eclesial ou a tradição é o que permite a 

passagem do catolicismo Popular Tradicional para o catolicismo das Comunidades 

(VALLE e BOFF, p. 59). 

 

Essa nova espiritualidade, alimentada pela leitura bíblica, impulsionava os 

cristãos das CEBs ao compromisso social da transformação das estruturas vigentes através de 

um processo organizativo aglutinador das forças e da utopia em busca de uma sociedade 

cidadã. 

Nos depoimentos aparecem, como já no referimos, os cantos que animavam a 

caminhada e fortaleciam a mística, a informante (B-06) fala sobre os cantos: “Os cantos 

ajudavam a gente a lutar com mais garra, mais fé, mais esperança, a gente cantava nas 

reuniões”: 

Minha gente pise firme, cante alto e vamos lá, vamos lutar consciente que este 

mundo vai mudar.”Outro canto era:  “Quem diz que nordestino é preguiçoso, é 

mentiroso não tá sabendo o que diz, nossa pobreza, nossa dor, nossa amargura 

depende das estruturas desgraçadas do País”. Isso ajudava, chamava a atenção das 

pessoas. O ponto que a gente queria era que o mundo mudasse. Sonhamos com 

um mundo de igualdade” (Suj.B-06, grifo nosso). 
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 Nas letras dos cantos percebe-se que eles brotavam da realidade cotidiana do 

próprio povo, das lutas da caminhada, do sonho por uma sociedade de igualdade. Isso justifica 

a sintonia com as CEBs e com os movimentos sociais.  

No depoimento da informante B-06, bem como em outros registrados nesta 

dissertação, percebe-se as ações sócio-políticas dos movimentos sociais em Picos, numa 

relação com a sociedade, “entre-os-homens” e no “intra-espaço”, no enfrentamento dos 

problemas sociais com vistas a construção de uma sociedade igualitária. Nesse contexto, 

acontecia também a ação sócio-educativa do Movimento de Educação de Base – MEB de 

Picos. 

 

  

3.4 Ação sócio-educativa do MEB de Picos do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa 

 

 

Perceber a ação sócio-educativa do MEB, na região de Picos, sob o ponto de vista 

daqueles/as que foram militantes no período estudado e que fizeram memória de uma história 

como protagonistas nos movimentos sociais, é de fundamental importância para o 

entendimento da relação MEB e movimentos sociais. 

Nesse contexto, queremos perceber o que esses sujeitos falam sobre a ação sócio-

educativa do MEB no que diz respeito a vários aspectos: assessoria, prática pedagógica, 

metodologia, assim como os elementos que apontam como reveladores da ação sócio-

educativa do MEB, como também ao que aparece sobre cidadania, transformações coletivas e 

pessoais. 

Nas entrevistas narrativas, sob o ponto de vista dos sujeitos sociais, está explícita 

a ação sócio-educativa do MEB, em Picos, nos diversos aspectos da sua prática pedagógica 

junto aos movimentos sociais. A informante D-01 faz referências ao processo sócio-educativo 

do MEB abordando as suas diversas fases:  

[...] houve um momento, no início, que o MEB fez de tudo, desde o convite para a 

reunião no bairro, passando pela visita às famílias, a coordenação da reunião, o 

registro e conseqüentemente a devolução para o grupo. [...] com a evolução dessas 

organizações, o MEB passa a atuar a partir das demandas que os grupos lhes 

apresentam e para as quais necessitam de assessoria (Suj. D-01). 
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Nesse comentário, estão presentes as duas fases vivenciadas pelo MEB de Picos e 

os demais departamentos, antes e a partir do processo de avaliação SAMEB, realizado de 

1984 a 1986. O processo avaliativo do SAMEB como vimos,  optou por um resgate da prática 

original do MEB, fazer assessoria às organizações populares, não se restringindo apenas a 

animação comunitária e a alfabetização. De acordo com Sousa (1999, p. 5), 

 

a assessoria é entendida com um corte nitidamente  político-pedagógico que 

pressupõe uma boa instrumentalização técnica e política  na ação subsidiária às 

organizações populares; a animação comunitária  é entendida como uma ação 

direta , de envolvimentos contínuo com as organizações populares  onde o que 

importa é o contato com o povo , com as comunidades , animar as mesmas  onde à 

intervenção do agente não parece necessitar de uma boa instrumentalização técnica e 

política  para uma ação subsidiária às organizações populares (Grifo nosso). 

 

 

Nesse sentido, vimos no segundo capítulo, que no início da sua atuação, o MEB 

de Picos, de acordo com a conjuntura do MEB Nacional e a realidade da região onde estava 

instalado, centrava força na animação comunitária. O suj. A-03 apresenta uma visão desse 

primeiro momento:           

[...] A nossa estratégia era[...] ir direto aonde o povo estava, a visita de casa em 

casa [...] E a gente ia de casa em casa passava um dia,dois dias por lá. Dormia na 

casa do povo, comia o que eles ofereciam [...] Isso abria espaço prá gente primeiro 

ganhar a confiança do povo e fazer com eles despertassem para esta consciência da 

necessidade de se organizar. [...] O norte do MEB era a organização de base, ajudar 

as pessoas a tomarem consciência da importância de se organizar, despertar a 

consciência crítica.[...] Na década de 80, o MEB, era a única instituição na região 

que fazia assessoria.  

 

O MEB de Picos então, na sua origem, tinha uma prática pedagógica de animação 

das comunidades, de convivência direta com o povo no seu cotidiano.  Essa prática, como 

vimos no segundo capítulo, não era espontaneista, pois tinha um norte, a organização do 

povo.Portanto, a ação educativa era realizada de forma planejada, havia um planejamento 

prévio norteado por um projeto de educação, embora no seu processo ia se reconfigurando de 

acordo com os apelos da realidade. 

A partir do SAMEB/1986, o MEB se definiu também como um movimento de 

educação popular e de assessoria às organizações populares. Do ponto de vista metodológico 

a educação popular deveria: “trabalhar sempre em situações bem concretas e a partir delas, 

enfatizar a constante análise da realidade, a formação da consciência crítica, a interação com o 

conhecimento científico. Considerar o processo educativo já existente nas comunidades e nos 

grupos com os quais trabalha” (RELATÓRIO MEB -1990/1992, p.11). 
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Nessa visão de educação popular, o suj. A-01 fala sobre a metodologia que o 

MEB aplicava na sua prática educativa: “a metodologia que a gente usava era, do ver-julgar-

agir [...] uma metodologia de uma maneira bem popular que eles entendessem bem e a gente 

também aproveitava o saber deles, as experiências que eles tinham” Essa declaração da 

entrevistada  A-01 condiz com a concepção de Brandão sobre a práxis sócio-política 

educativa da educação popular a que nos referimos no primeiro capítulo que “acontece  numa 

dinâmica, na qual o povo como sujeito transforma a educação numa vivência de educação 

popular” (BRANDÃO, 1982, p. 71-73). 

Nesse sentido, as técnicas da educação popular segundo Freire (2002) são 

baseadas num processo dialético inserido na realidade refletida. Com clareza Freire coloca: 

As técnicas de educação popular baseiam-se no fato de que se deve partir da 

realidade, refletir esta realidade e voltar à realidade praticando, corrigindo as 

falhas que se descobriu na reflexão. E isto é uma espiral que vai sempre dessa 

maneira: partir da realidade, refletir essa realidade e voltar à realidade. Neste 

processo vai acontecendo à educação, num processo ensino-aprendizagem em que 

“ninguém é o mestre, ninguém é o aluno” (FREIRE, 2002, p. 17. Grifo nosso). 

 

 Como já nos referimos no segundo capítulo esse processo de mudança, de 

animação comunitária para assessoria, foi difícil de ser compreendido tanto pela a equipe do 

MEB, quanto pelos movimentos sociais. Isso significava que as equipes necessitavam de uma 

maior clareza para entender na teoria e na prática a distinção entre animação e assessoria. A 

informante (D-02) fala sobre essa dificuldade: “naquela época, muitas vezes a gente cobrava 

do MEB uma atuação, muito mais talvez um papel nosso de liderança, de que um papel do 

próprio MEB”. 

Segundo esse depoimento, percebe-se que as organizações cobravam do MEB 

uma atuação de militante, de animação comunitária e que ainda não estava claro como agir 

pedagogicamente como assessor. Os relatórios e depoimentos mostram que a equipe do MEB, 

no início do processo de mudança não tinha clareza de como assumir a sua função de 

assessoria, ainda fazia o trabalho específico de animação, colocando-se à frente de ações que 

poderiam ser assumidas pelos militantes: “as pessoas que estavam na equipe do MEB faziam 

um trabalho de base juntamente com aquele trabalho que nós já estávamos fazendo no grupo 

de oposição sindical” (Suj. B-08). No entanto, há um reconhecimento que o trabalho de 

animação comunitária era um trabalho de alicerce e que muito contribuiu para aproximar o 

MEB das comunidades e ajudar no processo de organização. 
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Com a evolução do processo de organização, nota-se que já havia uma percepção 

do papel do MEB como assessoria:  

E eu queria aqui colocar que uma coisa que muito nos ajudou foi o MEB, o 

Movimento de Educação de Base, porque ele investiu na nossa formação [...] O que 

era que a gente fazia, encontro de todas as associações de moradores com a 

assessoria dele. Mas, que era nós liderança, que conduzia os encontro. Era nós que 

conduzíamos, eles eram os assessores, [...] mas orientava nós, prá está conduzindo o 

processo (Suj. D-03). 

 

Esse depoimento demonstra que tanto o MEB como alguns militantes das 

organizações já começavam a ter clareza do seu papel no movimento onde atuavam. Isso se 

deu de maneira gradativa no contexto da prática pedagógica e social. 

Para atender então as demandas teórico-práticas do processo educativo exigia-se 

dos assessores do MEB uma capacitação especializada. Assim, o MEB investiu no processo 

de formação tanto da sua equipe, quanto dos participantes dos movimentos sociais. Essa 

formação não visava apenas às necessidades internas, mas se propunha a fazer frente às 

exigências da conjuntura. Os informantes fazem referências a esse processo de formação:  

a gente estudava a Constituição, a questão do transporte coletivo, a gente estudava a 

lei orgânica municipal, o que falava a respeito do transporte.Então, nós íamos fazer 

nossas propostas baseados na lei e isso era assessoria da FAMCC e do MEB (Suj. B-

09). 

 

Nesse depoimento está presente uma prioridade fundamental do MEB e das 

entidades de direção dos movimentos sociais,qual seja, investir na capacitação das lideranças: 

“o diferencial do trabalho do MEB foi a formação. Daí porque a luta da Vila da Grota teve 

êxito.Elas foram para a ação num estado de consciência. Entendiam que a realidade que eles 

estavam vivendo não era culpa deles, mas responsabilidade do poder público” (Suj. B-05). 

Ao mesmo tempo em que acontecia o processo de formação junto aos 

movimentos urbanos, o processo de formação também estava acontecendo junto às lideranças  

sindicais e aos alfabetizadores. 

Quanto à formação sindical o suj. A-03 fala sobre esses cursos; 

Cursos de cooperativismo, associativismo e sindicalismo.Cursos de formação 

política.Estes cursos eram feitos em 3 ou 4 etapas, de três dias sexta,sábado e 

domingo, para lideranças sindicais de municípios vizinhos,a maioria jovens com 

uma participação muito boa de mulheres. Cada etapa acontecia em um município 

diferente, no município dos participantes [...]. 
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A formação sindical ocorria de forma sistematizada e articulada entre os 

sindicatos da região, bem como em processo nas lutas, nas mobilizações. Esse processo 

formativo junto aos sindicatos acontecia também se articulando com outras Entidades, citando 

como exemplo: no Piauí, a Escola de Formação Sindical Paulo de Tarso e o Centro Piauiense 

de Ação Cultural-CEPAC; em Pernambuco, a Escola de Formação Quilombo de Palmares -

EQUIP. O informante B-02 fala sobre esse processo formativo: 

 

O pessoal do Sindicato participou de um curso de sociologia na Escola Quilombo 

dos Palmares - EQUIP em Jaboatão dos Guararapes. Daqui da região éramos seis 

[...] Fizemos o curso e continuamos dando o curso aqui na Região de Picos. Diversas 

pessoas se capacitaram formado por nós. E aí nós passamos a chamar o curso de 

Rede Sindical Educativa. Nós éramos multiplicadores (Suj. B-02). 

 

 Essa proposta de cursos com efeito multiplicador está em consonância com as 

orientações metodológicas do MEB: “o desafio é trabalhar a capacitação dos dirigentes 

populares para que estes sejam os educadores diretos das suas organizações, promovendo 

assim a autonomia política, organizativa e financeira dessas organizações”. Esse era um dos 

grandes desafios da ação sócio-educativa do MEB. Nessa postura, pode-se perceber que o 

MEB, em consonância com o pensamento de Gramsci, se propunha a contribuir para o 

surgimento dos “intelectuais orgânicos” do meio dos próprios movimentos, “as classes 

trabalhadoras terão muito a ganhar quando seus assessores surgirem da classe trabalhadora e 

permanecerem junto delas, ajudando-as a expressar e organizar os seus interesses”. 

(GRAMSCI, 1999, C. 11, Vol.1, p. 110).  

Quando ao processo de alfabetização de jovens e adultos, como já fizemos 

referência, acontecia como instrumento de fortalecimento das organizações populares: “Veio 

depois o MEB que ajudou dando aqueles cursinhos, que ajudou muito aonde teve as escolas 

nas comunidades. Que ajudou a conscientizar sempre as pessoas, a consciência das pessoas, 

porque é diferente da escola que visa a conscientizar daquela que é só a letra (Suj. B-06). 

Esse depoimento está em sintonia com o que já nos referimos sobre  a ação sócio-

educativa do MEB que se fundamentou teoricamente nas concepções de educação do 

educador Paulo Freire (1980). Concepções essas, orientadas por idéias forças que refletem 

sobre o homem e a sua realidade, numa perspectiva que esse homem “chegue a ser sujeito por 

uma reflexão sobre sua situação, sobre o seu ambiente concreto”. Nesse sentido, a informante 

fala como acontecia a prática pedagógica na alfabetização: “no trabalho de alfabetização com 

os alunos começavam olhando para si: quem sou eu? Como eu vivo? Por que as coisas são 
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assim, porque não é diferente? A partir deste questionamento as pessoas começaram a 

descobrir que podem fazer alguma coisa prá ser diferente” (Suj. B-07). 

Esse processo educativo, fundamentado nas concepções de Paulo Freire, teve 

muito aderência em Picos, pois tem como foco o homem-sujeito, inserido numa realidade 

concreta, humanizando-se e contribuindo para a humanização da sociedade onde vive. O 

depoimento da informante B-06 mostra a razão dessa aderência: 

 

Eu me lembro muito bem de uma coisa, eu nunca sair da memória quando dizia duas 

frases: ninguém sabe de tudo, ninguém aprende quer dizer a frase assim: ninguém 

sabe mais do que ninguém , todo mundo está aprendendo e ensinando . Esta frase eu 

me lembro muito, porque eu sinto que é isso mesmo a realidade da nossa vida hoje. 

(Suj. B-06).   

 

      

O desafio então colocado à equipe do MEB, na sua prática de assessoria, no que 

diz respeito às linhas metodológicas orientadoras da ação educativa, era “prosseguir junto, 

com as organizações,com o cuidado de não conduzir o ritmo da caminhada, sem, contudo,  

deixar de fazer a sua parte na construção coletiva da educação popular”. 

Essa orientação metodológica é percebida e explicitada pela informante D-01 no 

seu depoimento: “a metodologia utilizada pelo MEB em sua prática de assessoria considerava 

a importância da liberação da voz das pessoas, das pessoas como sujeitos de sua própria 

história e isso tem valor imensurável para a vida, quando se fala em assessoria se pensa logo 

no MEB” (Grifo nosso). 

Para esse processo formativo, o MEB, além dos momentos presenciais lançava 

mão também do Programa de Rádio que foi o instrumento educativo utilizado nas origens do 

MEB e continuou sendo utilizado em alguns departamentos numa dimensão formativa, 

informativa e articuladora das ações educativas e sócio-políticas.” O programa Igreja 

Peregrina era uma fonte de comunicação, de formação e de articulação dos Movimentos 

Sociais na região “(Suj. B-03).  

Outros informantes também fazem referência a esse programa de rádio: 

O Programa de rádio, na Rádio Difusora, no Programa Igreja Peregrina [...] Aí era 

sagrado, todo mundo ia prá o pé do rádio. Porque dava notícias, falava da realidade 

do povo, falava no nome das comunidades.O nome do programa do MEB era 

Momento Novo, o fundo musical era : “eu acredito que mundo será melhor quando 

o menor que padece acreditar no menor” (Suj. B-08). 
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Pode-se perceber através desses depoimentos que o MEB e a Diocese de Picos se 

articulavam através da ação sócio-educativa numa dimensão cristã.  Referindo-se a essa 

dimensão presente na prática do MEB, Wanderley (1984) explicita a visão do MEB nesse 

sentido: 

A inspiração do MEB é inegavelmente cristã, numa atitude cristã, pretende que os 

homens cheguem a uma fé adulta, assumida livre e conscientemente. Mas a ação 

educativa do MEB é distinta de uma missão evangelizadora, embora ligada a ela. 

Evangelização é todo trabalho que, ao mesmo tempo, procura promover o Homem e 

revelar-lhe o Cristo [...] O trabalho do MEB é vivido conscientemente, em face de 

um povo que se encontra diante de várias opções. Não nos cabe impor nenhuma 

delas, como não nos cabe forçar o povo à fé cristã vinculada á Igreja Católica, 

embora devamos proporcionar-lhe oportunidades de conhecimento da Fé 

(WANDERLEY, 1984, p. 79). 

 

No que diz respeito à cidadania no primeiro capítulo ressalta-se que 

historicamente a relação movimentos sociais e educação tem um elemento de união que é a 

cidadania. Nesse sentido, Gohn (1988) faz referência à educação nos movimentos sociais 

como lugar central na construção coletiva da cidadania: 

A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da cidadania. Isto porque ela se 

constrói no processo de luta que é em si próprio, um movimento educativo. [...] A 

cidadania se constrói como um processo interno, no interior da prática social em 

curso, como fruto do acúmulo das experiências engendradas. A cidadania coletiva é 

constituidora de novos sujeitos históricos: as massas urbanas espoliadas e as 

camadas médias expropriadas. A cidadania coletiva se constrói no cotidiano através 

do processo de identidade político-cultural que as lutas cotidianas geram (GOHN, 

1988, p. 16-17) 

Tendo em vista essa concepção de Gohn em que a cidadania aparece como 

elemento de união entre os movimentos sociais e o processo educativo, é importante trazer 

presente, sob ponto de vista dos sujeitos da pesquisa, a visão de cidadania, no contexto da 

ação sócio-educativa do MEB; 

 

O MEB trabalhava ainda com as parcerias, articulações e intercâmbio com a 

FAMCC, Movimento Popular de Saúde-MOPS, sindicatos [...], comunidades 

eclesiais de base [...] nessa busca de conscientização da cidadania [...] Assessorar e 

acompanhar esses movimentos, priorizando a fundação e acompanhamento da 

alfabetização de adultos e sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos com a 

finalidade de organizar o povo ajudando-o na conscientização e busca da 

cidadania[...] (Suj. A-01). 

 

 Nesse depoimento, a cidadania aparece contextualizada no processo formativo e 

organizativo do MEB junto aos movimentos sociais. Duas palavras-chave se inter-relacionam  

na ação educativa: conscientização e cidadania. Quanto à conscientização, se constitui como 
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objetivo da ação educativa do MEB nas suas origens. No I Encontro de Coordenadores - 

Recife-PE, como citado anteriormente, o MEB assumiu a conscientização numa perspectiva 

de transformação de mentalidades e estruturas. Segundo Fávero (2006, p. 80) “considerando 

as dimensões totais do homem e utilizando todos os processos autênticos de conscientização, 

contribuir de modo decisivo para o desenvolvimento do povo brasileiro, numa perspectiva de 

autopromoção que leve a uma transformação de mentalidades e estruturas”. 

A cidadania então é construída no interior da prática social. Ela se constrói na luta 

dos movimentos organizados tornando-se mediadora dessa construção coletiva. Nesse 

aspecto, a cidadania ativa e coletiva é constituidora de novos sujeitos históricos, capazes de 

engendrarem com uma nova consciência práticas transformadoras na sociedade. 

Na caracterização dos movimentos sociais vimos, no que diz respeito  a sua ação 

sócio-política, a partir da visão dos sujeitos sociais ,que  na região de Picos, na década de 

80/90, aconteceu a emergência de novos sujeitos intervindo na realidade com  ações sócio-

políticas renovadas.  

No que diz respeito ao olhar desses sujeitos sobre ação sócio-educativa do 

MEB,citam dentre outras: o processo de educação popular que partia do saber do povo; “em 

parceria planejar, executar, avaliar as atividades mantendo a autonomia de cada uma das 

entidades”; a metodologia do ver-julgar-agir, inspirados na teologia da Libertação  tendo 

como objetivo o surgimento e/ou fortalecimento dos organizações populares na busca da 

cidadania onde  as pessoas  sejam sujeitos de sua própria história.  

A partir dessa prática pedagógica junto com os movimentos sociais em Picos, os 

sujeitos explicitaram nos depoimentos nesta dissertação os elementos reveladores da ação 

sócio-educativa do MEB que se relacionam com ação sócio-política dos movimentos sociais 

em Picos. O suj. A-02 fala desses elementos: 

 

O resultado da ação do MEB proporcionou uma tomada de consciência da 

população, possibilitando o surgimento de diversas entidades representativas da 

sociedade [...] A alfabetização de adultos, envolvendo toda a comunidade no 

processo, fez com que houvesse um resgate da auto-estima popular repercutindo 

numa reação mais enérgica da população frente às injustiças e à desigualdade social. 

[...] Essa tomada de consciência [...]criou novas formas de relação com o poder 

público, mais participativas, mais democráticas. [...] A qualificação da intervenção 

popular propiciou um movimento de reivindicação de direitos com maior 

consistência e conhecimento da realidade, capaz de reivindicar, mas também de 

sugerir ações, ajudar a planejar, buscar soluções coletivas para os problemas, muito 
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embora o poder público dos anos 80 e 90 no Estado do Piauí e nos municípios da 

região de Picos fosse completamente avesso à ação dos movimentos sociais. 

 

Nesse depoimento do Suj. A-02 destacam-se elementos que evidenciam a relação 

da ação sócio-educativa do MEB e da ação sócio-política dos movimentos: o processo de 

organização do povo com o surgimento de várias entidades representativas; a alfabetização de 

adultos que resgatou a auto-estima popular tendo conseqüência uma intervenção na sociedade 

da região de Picos frente às injustiças e às desigualdades sociais; o processo formativo 

qualificou a ação dos movimentos sociais frente ao poder público numa perspectiva 

reivindicativa e também propositiva. No olhar de hoje o informante ressalta que “as 

conseqüências dessa ação provocou um salto qualitativo na situação conjuntural da região de 

Picos, comparando-se à realidade da década de 1980”.    

Confirmando esses elementos reveladores da ação sócio-educativa do MEB na 

região de Picos, trago presente também o depoimento do informante B-01: 

 

Vejo na atuação do MEB três questões mais importantes: 1. Educação de Base, 

Alfabetização de Jovens e Adultos, discussão e formação. 2. Reflexão da história 

das lutas da comunidade. 3. Não deixar as lutas da comunidade isoladas, articular as 

lutas e priorizar lutas comuns. O grande desafio que vejo é a conscientização da 

comunidade (Suj. B-01). 

 

Nesses depoimentos dos sujeitos acima citados há uma correspondência ao que 

Freire (1987, p. 68,72) ressalta sobre a postura crítica de uma educação “problematizadora”: 

Quanto à educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através 

do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com 

que e em que se acham. Desta maneira, o educador já não é apenas o que educa, mas 

que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, 

também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 

juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. [...] na medida em que, 

servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação 

verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde á sua vocação, como seres que 

não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora.  

 

Toda essa ação educativa contribuiu para que acontecessem transformações na 

comunidade e na sociedade, no que diz respeito ao “surgimento das organizações populares 

na região, superação do medo e da dependência. Passaram a se organizar nos movimentos 

sociais: sindicatos, ATRs, mulheres, cooperativas, associações. Suscitou melhoria de vida da 

classe trabalhadora rural com a conquista da terra para viver e trabalhar; conquistas de direitos 

para as mulheres urbanas e rurais; suscitou o engajamento de lideranças no projeto político 
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partidário citando como exemplo, o Partido dos Trabalhadores, inclusive assumindo 

candidaturas”. 

Essa transformação coletiva se reflete na transformação pessoal e, nesse sentido, o 

suj. B-04 destaca o processo formativo: “a formação que encontrei aqui em Picos nas 

comunidades eclesiais de base, na Diocese de Picos, nas associações acompanhado pelo MEB 

foi a Universidade que eu freqüentei”. Muitos outros depoimentos se referem ao aspecto 

formativo, organizativo, político partidário, vivência comunitária numa perspectiva 

transformadora da sociedade. 

Diante desses dados coletados na pesquisa, uma observação é pertinente,refere-se 

às articulações entre os movimentos. Nesse aspecto percebe-se que há um ponto de 

discordância quando se analisa as falas dos sujeitos da pesquisa e se confronta com os 

relatórios do MEB. Nesse aspecto, aparece que essa articulação muitas vezes colocada de 

forma ideal, não acontecia de forma tão harmoniosa entre as entidades, entre as direções das 

organizações e a base, como também em relação ao MEB. 

No relatório MEB (1990-1994) estão registradas dificuldades no que diz respeito 

à articulação em todos os níveis; fala-se também de uma relação fragmentada entre a direção 

dos movimentos sociais e a base, referindo-se a certa distância das direções dos movimentos 

sociais em relação à base. Nessas dificuldades incluem-se também as dificuldades que o MEB 

encontrava para atender as demandas.Elas tinham como causas o aumento das demandas 

populares. Teoricamente estão presentes também as contradições da sociedade capitalista no 

processo dialético de libertação/dominação.  

Esses conflitos enfrentados no seio das organizações sociais e suas entidades de 

assessoria aconteciam de forma mais visível diante dos posicionamentos tomados pelas 

classes populares frente ao poder dominante. O sujeito B-08 coloca essas questões:  

[...] ia haver eleição do sindicato. Nós começamos nestas três comunidade Boa 

Vista, Maxixe e Lagoa dos Cavalos mobilizar os trabalhadores prá poder conquistar, 

ocupar o espaço do sindicato e fazer parte da Diretoria. Procuramos a diretoria da 

época, mas não aceitaram a nosso participação[...] as forças políticas estavam muito 

mais forte contra a gente. Fizeram uma campanha de difamação contra o nosso 

trabalho, principalmente o trabalho da Igreja, o trabalho do MEB, da CPT, do 

Movimento Sem Terra[...] Chamavam nós de comunistas. Dizia que nós éramos 

influenciado pelo Bispo, que era comunista, e que não iriam dar nenhum espaço prá 

gente participar. Daí, nós começamos a levar esta consciência de organização, da 

questão da terra, da questão da organização de grupos de comunidade e foram 

surgindo outros grupos também se juntando conosco (Suj. B-08). 
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Nesse depoimento afloram as dificuldades nas lutas enfrentadas pelos 

movimentos frente ao poder local instituído e às forças políticas dominantes. Por outro lado, 

revela também a resistência dos trabalhadores a partir de uma nova consciência que vai sendo 

transformada no processo de luta, na ação sócio-política, numa relação de forças na sociedade 

em contínuo movimento e mudanças de equilíbrio, na luta pela conquista das suas 

reivindicações, pela viabilização dos seus projetos com vistas a transformação da sociedade. 

 

Junto com a prática sócio-política dos movimentos sociais, acontecia então a ação 

sócio-educativa com a teorização dessa prática, numa práxis de ação-reflexão-ação. Nesse 

sentido trago o depoimento do Suj. B-05 que mostra como se realizava o processo de 

formação do MEB junto aos movimentos sociais:  

o MEB trabalhava com as pessoas a questão de se perguntar por que aquela 

realidade estava daquela forma?  Se a realidade da forma que está , está bom, porque 

não está bom ? Quem é que de fato é responsável prá as coisas está indo do jeito que 

estão? O que é que a gente precisa fazer? Aonde é que a gente precisa ir? 

Perguntando o porquê daquela realidade e ajudando junto com a FAMCC as 

comunidades a traçar ações mais planejadas (Suj. B-05). 

 

Então, nesse processo de formação ia acontecendo um processo de transformação 

pessoal e social. Citando ainda Paulo Freire (1987, p.18) “alfabetizar-se não é aprender a 

repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora de cultura”. Os sem voz e sem vez 

estavam começando a pensar, a falar, a agir, a partir de um processo sócio-político-

educacional transformador. 

Constata-se portanto, que, a partir da ação sócio-educativa do MEB, num trabalho 

conjunto com outras entidades e instituições, numa dimensão libertadora, embasado por 

teorias histórico-críticas, sob a inspiração da Teologia da Libertação, os movimentos sociais 

emergiram e se fortaleceram na região de Picos. Os depoimentos demonstraram que o MEB 

foi capaz de realizar uma ação sócio-educativa que se relacionou com a ação sócio-política 

dos movimentos sociais, num referencial teórico-prático de cidadania, numa perspectiva de 

participação popular e de transformação social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Após o período investigativo, chegamos ao término desse trabalho com um 

sentimento de incompletude e de inconclusão. Pode-se dizer que esse sentimento faz parte do 

processo científico de produção do conhecimento que acontece de maneira contínua numa 

práxis de ação-reflexão-ação.Nesse processo, não existe reflexão total inacabada, pois da ação 

emergirão sempre novos problemas que exigirão novas investigações e,consequentemente, 

trarão renovadas descobertas, numa espiral infinita de desvelamento da realidade, que se dá 

numa constante relação dialética entre o sujeito que busca conhecer e o objeto a ser 

conhecido. 

É importante ressaltar que a ação sócio-educativa do MEB, foco dessa pesquisa 

investigativa, ao longo dos anos tem sido vista de forma empírica, como referência na região 

de Picos, nos meios acadêmicos, nas organizações populares e na sociedade em geral. O 

registro dessas experiências em caráter científico poderá ajudar na fundamentação e 

compreensão dessa ação sócio-educativa e possibilitará a implementação de novas produções 

científicas. 

A análise revela que a ação sócio-educativa do MEB junto aos movimentos 

sociais tem suas particularidades, trabalha inspirada na teologia da libertação, onde a mística 

se faz presente animando a caminhada do povo com suas lutas, seus desafios e suas 

conquistas. O processo formativo visava o surgimento e o fortalecimento das organizações 

populares. Articulava-se com entidades populares e instituições. Relacionava a realidade 

próxima com a totalidade, numa práxis de ação-reflexão-ação.  

Não podemos deixar de destacar também que, ao implementar a ação sócio-

educativa, o MEB atuava numa perspectiva de leitura crítica da realidade, fundamentado nos 

pressupostos de uma educação problematizadora, numa visão de homem sujeito da história. A  

ação educativa implementada pelo MEB dava ênfase à dimensão política da prática educativa 

e à dimensão educativa da prática política. 

Nesse sentido, o MEB desenvolveu sua prática pedagógica de forma participativa, 

numa dinâmica de planejar, executar, avaliar as atividades em parceria com os movimentos 

sociais por ele assessorados e com as demais organizações envolvidas no processo educativo.  
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A análise revela ainda que essa prática é permeada  pelas contradições e 

dificuldades  do processo sócio-político-educativo. Nesse sentido, a partir do ponto de vista 

dos sujeitos sociais entrevistados na coleta de dados, afloram as contradições entre as fortes 

aspirações de mudança social e um horizonte histórico limitado que parecia não ter saída 

materializado nas dominações e conflitos conjunturais. Essas contradições  que se expressam 

no processo de libertação/dominação aparecem na relação entre os movimentos sociais e as 

entidades participantes do processo . 

A reflexão teórica nos faz compreender que a ação sócio-política acontece na 

relação entre-os homens e num espaço histórico-geográfico datado e situado. Isso nos remete 

para o entendimento de que um movimento social não pode ser analisado fora do campo de 

historicidade no qual ele se forma, se organiza e realiza as suas ações. Sendo assim, para 

compreender o cenário da ação sócio-educativa do MEB e da ação sócio-política dos 

Movimentos Sociais tendo como mediação a luta pela cidadania, faz-se necessário situar o 

contexto estrutural e conjuntural, no qual esses movimentos estavam inseridos, a fim de que 

se possam perceber as mediações e as determinações que dão origem às desigualdades sociais 

e por outro lado que fomentam as lutas pela conquista de direitos fundamentais na construção 

da cidadania. 

No contexto conjuntural de Picos, encontrou-se como mediação entre ação sócio-

educativa e a ação sócio-política a reflexão sobre a realidade vigente. Essa reflexão ganha 

corpo na região a partir da mediação da ação pastoral da Diocese, onde alguns padres, 

religiosas e leigos/as se uniram em torno da educação popular numa linha libertadora. Isso 

também aconteceu sob o impulso da teologia da libertação a partir das CEBs, das pastorais 

sociais, dentre elas a CPT – Comissão Pastoral da Terra, com vistas à organização popular e à 

luta pela conquista de direitos secularmente negados.  

Pode-se ressaltar também, a mediação da ação sócio-educativa do MEB, que 

adotou como estratégia a animação comunitária, a assessoria, a formação de lideranças e a 

alfabetização de adultos. Não se pode deixar de citar ainda a atuação do Movimento Sem 

Terra - MST, da Central Sindical-CUT e da Federação das Associações de Moradores -

FAMCC, dentre outras entidades populares presentes na região.  

Esse processo educativo-organizativo era estimulado pelo método ver-julgar-agir, 

onde se pretendia efetuar uma reflexão crítica da realidade voltada para a prática. Foi adotado 

pelo MEB na sua ação educativa com os movimentos sociais, pois além de já ser uma prática 
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das comunidades, favorecia a uma compreensão mais objetiva da realidade relacionando o 

fato com suas causas, julgando-os à luz da Palavra de Deus, suscitando um agir comunitário 

diante dos problemas. Nesse sentido, pode-se dizer que há uma relação entre a educação 

popular na sua práxis da ação-reflexão-ação com o método ver-julgar-agir. Essa relação 

promove, então, o encontro do saber popular que ilumina e entende a realidade à luz da fé 

com a ciência que teoriza a prática a partir da reflexão crítico-científica. 

É importante destacar que no período delimitado por essa pesquisa, 1985/1995, 

tivemos na estrutura e conjuntura do Brasil as determinações que causam a exclusão e o 

empobrecimento e que favoreceram o surgimento dos movimentos socais. No Brasil vivia-se 

um período de repressão, conseqüência da ditadura militar, uma estrutura capitalista 

excludente provocando o êxodo rural e a favelização dos grandes centros. Por outro lado, um 

período marcante de grandes mobilizações populares na luta pela redemocratização do país.  

Nesse contexto, é importante observar , que apesar de Picos e região serem dotadas 

de grandes potencialidades econômicas, não contou ao longo dos anos com políticas públicas 

sociais capazes de proporcionar um desenvolvimento sustentável de melhoria da qualidade de 

vida da população compatíveis com as potencialidades da região.  

                Na época, a população de Picos e região, marcada pela conjuntura nacional, tinha 

baixos indicadores sócio-econômicos-político. Nesse sentido, a população vivia numa 

situação de exclusão social, dominada por uma “política de cabresto”, fisiológica e clientelista 

com o poder concentrado nas mãos de poucos, deixando o povo alijado do processo 

participativo. 

                 Essa realidade é comprovada por pesquisa científica realizada na região de Picos 

que revelou dados sócio-econômico-políticos precários. Dentre outros, pode-se destacar o  

alto grau de analfabetismo e uma gritante desnutrição infantil.Essa desnutrição era a principal 

responsável pela morte de crianças de até um ano de idade. A região Picos destacava-se ainda, 

como essencialmente agrícola, 86% da população trabalhadora estavam envolvidas em 

atividades agrícolas. Havia, no entanto, um acentuado processo de migração do campo para 

cidade.  

Essa migração está relacionada à questão agrária brasileira. Na região de Picos,na 

década de 80, dados da pesquisa do IBASE revelaram que, a maioria das famílias 

entrevistadas, 97% possuíam alguma terra para cultivar, no entanto, o fato de declarem 
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possuírem alguma terra para cultivar não se traduz em uma ausência de problemas agrários, 

76 % dessas terras não excediam a uma área de 10 hectares.  

Outro fator de exclusão se dava na questão da moradia, a análise ressalta que na 

década de 1990, em Picos, o déficit habitacional era de seis mil casas, inclusive, na época a 

Câmara Municipal de Picos boicotou o Projeto de Habitação para o município elaborado e 

apresentado pela FAMCC através de um Vereador do Partido dos Trabalhadores.    

                    Por outro lado, nessa realidade, constatava-se um processo de mudanças no ser e 

no viver do povo na dimensão sócio-política. Nessas mudanças destacam-se: o surgimento 

dos movimentos sociais, principalmente a partir de 1985, movimentos de caráter historicista 

numa perspectiva de participação cidadã e de transformação social;  a emergência de novos 

sujeitos sociais com a ações sócio-políticas renovadas; a evolução da situação da mulher com 

mais espaço para discussão das questões femininas; em alguns municípios, lentamente, se 

dava a passagem da “política de cabresto”, para uma política de opinião. Isso se fazia sentir na 

tomada de posição dos trabalhadores organizando-se em sindicatos, em associações e no 

Partido dos Trabalhadores, inclusive assumindo candidaturas a prefeito e a vereador. 

Sendo assim, a ação sócio-educativa trazia para o centro da reflexão a discussão 

sobre essas determinações, que se fazia vinculada à lógica do sistema capitalista, que 

mantinha a maioria da população nessa situação de pobreza e abandono.Diante dessa 

realidade, o trabalho pioneiro da Diocese de Picos e das entidades populares encontrou 

ressonância no meio do povo, pois se constituíam como os únicos espaços de manifestação e 

participação popular. 

Foi nesse cenário, numa conjuntura capitalista de grandes transformações na 

América Latina e no Brasil, que as camadas populares passaram a tomar posição como 

“sujeitos da sua própria história”. Também em Picos, os dados revelam, que sob a inspiração 

da Teologia da Libertação, mediados pela ação pastoral da Diocese de Picos, pelo Movimento 

de Educação de Base, dentre outros, a partir do chão das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), foram surgindo os movimentos sociais na região. 

Nesse contexto, os dados da pesquisa comprovam que, nessa região, 

principalmente na década de 1980, aconteceu a emergência de novos sujeitos sociais que 

passaram a intervir na realidade com ações sócio-políticas renovadas. É importante ressaltar 

que, entre os onze movimentos, cujos sujeitos sociais participaram dessa pesquisa, oito têm 
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sua data de fundação registrada entre os anos de 1985 a 1989, num sinal de que a região de 

Picos, em consonância com a conjuntura nacional, foi palco de grande efervescência popular.  

Na busca de intervir nessa realidade na condição de mediadora, a ação sócio-

educativa praticada pelo MEB pode ser considerada como uma educação problematizadora de 

acordo com pensamento de Paulo Freire. Pensamento esse, norteado por idéias-forças que 

refletem sobre o homem e o seu meio de vida concreto, numa visão de homem pró-ativo, 

sujeito da história. Tais características estão presentes no processo formativo-organizativo 

onde o povo a partir de uma consciência crítica e política, como sujeito, forja processos 

organizativos populares. A partir dessas organizações, começam a se posicionar frente às 

estruturas de poder reivindicando direitos, propondo políticas públicas. Ao longo desse 

processo, as lideranças dos movimentos, a partir da formação recebida, despontaram como  

“intelectuais orgânicos”, assessores e formadores, nos seus próprios movimentos, tanto na 

área sindical, como nas associações de moradores. 

Norteada por essas concepções e pressupostos aconteceu à ação sócio-educativa do 

MEB. Para uma melhor compreensão desse processo educativo, essa dissertação faz um 

retrocesso na história do MEB, das origens ao SAMEB - Seminário de Avaliação do MEB. É 

importante ressaltar que o MEB de Picos, de acordo com as decisões do SAMEB, enquanto 

entidade de educação, priorizou os movimentos sociais por acreditar que esses são espaços de 

possibilidades concretas do homem realizar-se pela superação da miséria, da fome e das 

estruturas de exploração.  

 O processo sócio-educativo do MEB se orientou por três grandes estratégias que 

se inter-relacionam: assessoria aos movimentos sociais, formação de lideranças e 

alfabetização de jovens e adultos, visando o fortalecimento das organizações populares. É 

importante destacar que o processo de formação se articulava intra e extra-movimentos. Nesse 

sentido, o MEB de Picos se articulava também com outros centros de formação estadual e 

regional.  

Para o desenvolvimento dessas estratégias, segundo dados apresentados pelos/as 

entrevistados/as, o MEB se pautou por uma metodologia participativa, respeitando a 

autonomia dos movimentos sociais. A partir dessa prática pedagógica, junto aos movimentos 

sociais em Picos, os sujeitos da pesquisa explicitam elementos reveladores da ação sócio-

educativa do MEB que se relacionam com a ação sócio-política dos movimentos sociais. 
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  Nesse sentido, essa pesquisa lança também um olhar para perceber as 

contribuições dessas estratégias do MEB para o surgimento e/ou fortalecimento de 

organizações populares numa situação de dominação e autoritarismo. Essa percepção aparece 

na luta concreta compreendida como ação sócio-política dos movimentos sociais. 

 Como elementos reveladores da ação sócio-educativa MEB pode-se destacar as 

transformações coletivas: a consolidação de processos organizativos populares, mediados pela 

cidadania que resultou no surgimento de sindicatos, cooperativas de produção, associação de 

moradores , partidos políticos; intervenção popular qualificada junto ao poder público; ajudou 

a criar novas formas de relação com o poder público, mais participativo, mais democrático;  

lideranças despontaram como “intelectuais orgânicos” assessores e formadores nos seus 

próprios movimentos; lutas articuladas e em parcerias  resultando em conquistas 

significativas: moradia , terra , infra-estrutura.  

Outro aspecto dos elementos reveladores são as transformações pessoais que 

aparecem nos depoimentos como a importância da liberação da voz das pessoas como sujeitos 

da sua história como também transformações no aspecto formativo e sócio-político-

econômico. Vale ressaltar ainda o reconhecimento dos/as entrevistados/as que toda essa luta 

foi ressonância do processo de formação desenvolvido pelo MEB, juntamente com outras 

entidades populares e instituições com objetivo principal de contribuir para a formação de 

uma consciência crítica cidadã. O resultado da ação do MEB para os/as entrevistados 

proporcionou uma tomada de consciência da população, possibilitando o surgimento de 

diversas entidades representativas da sociedade, repercutindo numa reação mais enérgica 

frente às injustiças e à desigualdade social. 

Diante desses elementos, pode-se afirmar que o MEB de Picos, além de ter 

acompanhado, assessorado e apoiado a ação sócio-política dos movimentos sociais, contribuiu 

também para a origem de muitos deles. 

 Essa pesquisa científica apresenta como conclusão que o MEB de Picos foi capaz 

de realizar uma ação sócio-educativa que despertou e orientou a ação sócio-política dos 

movimentos sociais, que emergiram como sujeitos da sua própria história, num outro 

referencial teórico-prático de cidadania, numa perspectiva de participação popular e 

transformação social. Isso é de fundamental importância para o processo de construção de 

uma sociedade cidadã. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 
DIRIGENTES E BASE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
 

1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: 
 

1.1 IDADE: __________ 
 

1.2 SEXO: F [    ]            M [   ]. 
 

1.3 ZONA: RURAL [     ]           ZONA URBANA [    ] 
 

1.4 ORGANIZAÇÃO:______________________________________________ 
 
1.5 PERÍODO: _________________________________________________________ 

 

1.6 CATEGORIA: ASSESSOR (A)  [     ]     DIRIGENTE [    ]         BASE [     ] 
 
1.7 NÍVEL DE ESCOLARIDADE:_____________________________________ 
 

  
2 ENTREVISTA NARRATIVA 
 

 2.1 ABORDAGEM 

      
                   Convido você para conversar sobre sua experiência a respeito dos 

Movimentos Sociais e do MEB na região de Picos. Esta conversa tem como objetivo 

verificar de que modo a ação sócio-educativa do MEB, na região de Picos, 

influenciou as ações sócio-políticas dos movimentos sociais por ele assessorados. 

 

2.2 TÓPICOS 

                 Como surgiu o movimento que você participou ou participa?  

O que o movimento queria, quais as suas lutas reivindicações e 

conquistas?  

Com quem vocês se articulavam?  

Você acha que o MEB teve influência no seu movimento?  

Quais as estratégias, os pontos principais, os pontos fortes da ação sócio-

educativa do MEB, na região de Picos 
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados 

 
ASSESSORES DO MEB 

 
1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: 

 

1.2 IDADE: __________ 
 

1.2 SEXO: F [    ]            M [   ]. 
 

1.3 ZONA: RURAL [     ]           ZONA URBANA [    ] 
 

1.4 ORGANIZAÇÃO:______________________________________________ 
 
1.5 PERÍODO: _________________________________________________________ 

 

1.6 CATEGORIA: ASSESSOR (A)  [     ]     DIRIGENTE [    ]         BASE [     ] 
 
1.7 NÍVEL DE ESCOLARIDADE:_____________________________________ 
 

  
2 ENTREVISTA NARRATIVA 
 

2.1 ABORDAGEM 

      
                   Convido você para conversar sobre sua experiência a respeito dos 

Movimentos Sociais e do MEB na região de Picos. Esta conversa tem como objetivo 

verificar de que modo a ação sócio-educativa do MEB, na região de Picos, 

influenciou as ações sócio-políticas dos movimentos sociais por ele assessorados. 

 

2.2 TÓPICOS 

                O contribuiu para o surgimento dos movimentos sociais na região de 

Picos? Conte esta história. 

              Quais as estratégias, os pontos principais, os pontos fortes da ação sócio-

educativa do MEB, na região de Picos?  

             Como o MEB se relacionava e/ou se articulava com outras organizações?  

              Como você vê o resultado da ação sócio-educativa do MEB na região de 

Picos? 
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ANEXO A – DOCUMENTO DO INDA – PICOS ESCOLHIDO MUNICÍPIO 

MODELO PIAUIENSE 
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ANEXO B - DADOS DA DIOCESE DE PICOS 

 
 

 
 

     Fonte: Arquivo da Diocese de Picos 

 

 

 

 

 
 



152 
 

ANEXO C – I SAL: I SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO DE PICOS 
 

 

Fonte: Arquivo do MEB - Picos 
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ANEXO D – MANIFESTAÇÃO POPULAR: MOVIMENTOS SOCIAIS-PICOS+ 

 

 

Fonte: Arquivo do MEB - Picos 
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Fonte: Arquivo do MEB - Picos 

 

 


