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Na história contemporânea do Brasil, há dois momentos-chave na construção do campo 

da educação popular no país. O primeiro deles corresponde ao período compreendido 

entre a segunda metade dos anos 50 e o começo da década de 1960 (Marques, 2008). 

Nessa conjuntura – marcada pela preeminência de governos mais afeitos à mobilização 

e à organização popular; pelo aggiornamento na Igreja Católica sob a égide de João 

XXIII, desdobrado no avanço de movimentos de cunho cultural e educativos vinculados 

à Ação Católica; pelo exemplo e simbologia da Revolução Cubana; e pela primeira 

elaboração e aplicação do sistema Paulo Freire (Konder, 1988) –, houve a presença e a 

influência decisiva do governo federal e/ou da Igreja na conformação do campo da 

educação popular. Esses movimentos terminaram por se associar ao fenômeno político-

social-cultural da “Revolução Brasileira” (Ridenti, 2010).   

 

Em fins da década de 1970, na esteira da crise do regime ditatorial-militar, abriu-se uma 

nova etapa da expansão da educação popular no país, a qual teve como traço marcante a 

presença múltipla de entidades locais que cobriram boa parte do território brasileiro, 

muitas das quais com algum tipo de vínculo direto com segmentos avançados da “Igreja 

católica progressista” e do protestantismo de esquerda. Essas entidades puderam contar 

com o apoio financeiro e político de organismos internacionais e congregaram antigos e 

novos militantes que se reuniam em prol de um projeto de empoderamento popular, fora 

do estrito controle estatal ou mesmo partidário.  

 

Carlos Alberto Libanio Christo, Frei Betto, é personagem central nesse processo de 

reconfiguração do campo da educação popular que tomou corpo nas décadas finais do 

século passado. Seu nome está diretamente associado às seguintes iniciativas: à 

organização e à promoção de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em Vitória (1974-

1979); ao trabalho de formação política no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 

e Diadema e na Pastoral Operária do ABC (1980-2002); à criação e ao desenvolvimento 

das atividades do Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae (CEPIS), 
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entidade que levou adiante um vasto trabalho de base nas áreas periféricas da capital 

paulista. Foi no CEPIS que Frei Betto teve oportunidade de travar contato com Paulo 

Freire, discutindo com ele diferentes questões relativas à concepção e à metodologia da 

educação popular no Brasil. Como fruto desse contato foi publicado o livro de ambos 

intitulado Essa escola chamada vida (1988), até hoje seguidamente republicado. Nele, 

Freire e Frei Betto relatam aspectos das suas vidas e da maneira como entendiam as 

diversas dimensões da educação popular.  

 

Mais recentemente, nos anos de 2003 e 2004, Frei Betto atuou como agente 

governamental responsável pela mobilização social em apoio ao Programa Fome Zero, 

ajudando a constituir a Rede Nacional de Educação Popular, atualmente designada Rede 

de Educação Cidadã (Recid). A finalidade da Recid é a de construir uma Política 

Nacional de Educação Popular, com objetivo de contribuir, fortalecer e articular 

processos de educação popular emancipatórios, fortalecendo a cidadania e a 

participação popular na elaboração e implementação de políticas públicas. 

 

A proposta deste texto é explorar algumas das principais proposições de Frei Betto no 

campo da educação popular e está integrado a um projeto de pesquisa mais amplo que 

tem como objetivo situar a presença política e intelectual do religioso no vasto território 

do “cristianismo da libertação”, conforme a noção cunhada pelo sociólogo Michel Löwy 

(Löwy, 2000 e 2007). O texto está dividido em duas seções. Na primeira, acompanho 

alguns aspectos relativos à inserção do protagonista no campo da educação popular: as 

primeiras experiências no uso do método Paulo Freire, o contato com as proposições do 

frei Carlos Mesters em torno dos círculos bíblicos e o trabalho teórico-prático que 

implementou no CEPIS. Frei Betto valeu-se de tudo isso para compor reflexões de lavra 

própria sobre o trabalho de educação popular – objeto de análise da parte final deste 

texto.  

 

**** 

 

Frei Betto possui vasta obra autobiográfica. Nela, relata inúmeros aspectos da sua longa 

trajetória de militante cristão. Em Alfabetto: Autobiografia escolar (2002), livro de 

memórias da infância e da juventude, Betto registra algumas passagens do trabalho de 

educação popular que realizou junto aos operários da Fábrica Nacional de Motores, 
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então localizada em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, nos primeiros anos da 

década de 1960. Na ocasião, o religioso compunha a direção nacional da Juventude 

Estudantil Católica (JEC) e, por intermédio de Luiz Eduardo Wanderley e Osmar 

Fávero – dois importantes quadros do Movimento de Educação de Base –, tomou 

contato com os princípios que orientavam a atuação da entidade, em particular com os 

fundamentos e procedimentos do chamado “método Paulo Freire”. Criado e 

desenvolvido pelo educador pernambucano, o método revolucionava a maneira como 

era realizada a alfabetização dos adultos no país, rompendo com os fundamentos e as 

práticas rotineiras de uma educação que deixava de levar em conta o contexto 

sociopolítico e a experiência dos alunos. Para Freire, o caminho a ser adotado era 

exatamente o inverso, e a metodologia deveria ser baseada no diálogo de saberes e de 

culturas. 

 

O projeto de educação popular foi conduzido por membros da JEC masculina e 

feminina. Como ponto de partida, a equipe costumava utilizar imagens da própria 

fábrica para suscitar debates sobre o significado de alguns conceitos gerais, tais como 

“natureza” e “cultura”, além de transmitir noções marxistas – “mais valia”, “meios de 

produção”, “alienação” – que pudessem servir de substrato ao que era chamado de 

“conscientização política”. “Saíamos dali”, registra em Alfabetto, “convencidos de ter 

arrancado os trabalhadores de sua secular alienação, abrindo-lhes o horizonte de um 

novo tempo de que eles seriam sujeitos históricos.”  

 

Frei Betto foi preso em novembro de 1969 sob a acusação de envolvimento com as 

atividades da Ação Libertadora Nacional (ALN) – organização revolucionária que 

combateu a ditadura militar pelas armas. Foi processado e cumpriu pena em cárceres 

paulistas por quase quatro anos.  

 

Frei Betto escreveu muito nos anos em que esteve preso, sobretudo cartas. Várias delas 

saíram clandestinamente da prisão para serem editadas e transformadas em dois dos 

seus livros de maior impacto – Cartas da prisão e Nas catacumbas. O religioso também 

estudou muito na prisão – marxismo, teologia, filosofia, educação etc. Foram tempos de 

ler e aprender com o sacerdote peruano Gustavo Gutierrez e com o frei franciscano 

Leonardo Boff – dois dos principais teólogos que nomes que estavam a conformar o que 
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veio a se chamar “Teologia da Libertação”, movimento do qual Frei Betto se tornaria 

figura destacada.  

 

Foi também nessa ocasião que o frade dominicano pode se dedicar ao estudo da obra de 

Paulo Freire com maior afinco. O mesmo a dizer dos livros e cartilhas do frei carmelita 

Carlos Mesters acerca do método de leitura popular da bíblia. Para o religioso, essas 

leituras serviriam de referência para o trabalho de formação que ele e os freis Fernando 

de Brito e Ivo Lesbaupin começaram a realizar junto aos presos comuns da prisão de 

Presidente Venceslau. (Canto na fogueira, 1977).  

 

Carlos Mesters nasceu na Holanda em 1931. Em 1949, veio para o Brasil e dois anos 

depois ingressou na Ordem dos carmelitas. Fez seus estudos de doutoramento na École 

Biblique de Jerusalém, daí resultando a tese intitulada O tema do Êxodo na composição 

do Apocalipse. De volta ao Brasil, torna-se professor de Sagrada Escritura e autor de 

vasta obra voltada para a leitura e interpretação da Bíblia. A partir de 1969, manteve 

contato frequente com comunidades pobres no nordeste, vindo a acompanhar e 

participar da formação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na região, em 

especial no estado do Ceará. (Cavalcanti, 2007). Em 1978, fundou o Centro de Estudos 

Bíblicos (CEBI) que tem como objetivo “explicitar, articular, dinamizar e sistematizar 

uma leitura que estava sendo feita pelo povo nas comunidades de fé. É a fé do povo que 

faz acolher a Bíblia como aquilo que realmente é: a Palavra de Deus.” Ao lado de 

Mesters, na criação da entidade, estiveram frei Betto, o padre Orestes Stragliotto, o 

professor Jetter Ramalho e o Reverendo Correia da Cunha.  

 

Os passos da elaboração do método de leitura da Bíblia de Carlos Mesters são dessa 

maneira resumidos por Teresa Cavalcanti – professora da PUC-Rio e uma das principais 

estudiosas das obras do autor: 1) Formulação do diagnóstico de inadequação entre os 

métodos dos agentes da Igreja e a mentalidade popular. Para Mesters, o agente religioso 

costumava se colocar em posição superior – como detentor de um saber –, 

desconhecendo o saber “dos pequenos, sua fé revestida de símbolos e 

expressões/devoções populares”; 2) Aproximação, observação e escuta do povo com 

suas características e contribuições. Nesse passo, Mesters constata “que a fé transmitida 

pela tradição eclesial desde o início da colonização (...) permaneceu, em alguns meios, 

intacta naquilo que ela tem de mais profundamente evangélico.”; 3) Feita essa 
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constatação, torna-se necessário fazer-se aprendiz, “aluno da realidade, “discípulo dos 

pobres.”; 4) “É no aprendizado com o povo que Mesters passa a perceber que os 

“pobres fazem uma ligação entre a Bíblia e a própria vida.” (...) “As pessoas humildes 

não leem a Escritura para aumentar seus conhecimentos, mas para colocar em prática, 

na sua vida concreta, a Palavra de Deus.”; 5) Mesters também percebe que a  leitura 

popular da Bíblia é essencialmente comunitária. “A comunidade de fé é o contexto 

adequado onde se dá a ligação entre vida e Bíblia.”. (Cavalcanti, 2007)  

 

Teresa Cavalcanti registra ainda os demais passos de elaboração do método: 6) Para 

melhor compreender a leitura popular da Bíblia, Mesters busca penetrar “no código de 

linguagem do povo.” Muitas vezes, a linguagem popular é feita por “imagens, 

comparações, silêncios, ironias sugestões.”;  7) Faz-se necessário também um retorno 

“para o conhecimento científico e para o método científico-crítico que permite o acesso 

ao sentido literal e original do texto bíblico.”; 8) Mesters sugere que deve haver 

fidelidade e diálogo com a tradição da leitura da Bíblia. O que não admite é a repetição 

de fórmulas cristalizadas do passado; 9) Por fim, temos a finalidade do método nas 

palavras do próprio Mesters: “O principal objetivo da leitura não é conhecer e 

interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia.” (Cavalcanti, 

2007).  

 

Em seu livro de memórias, A mosca azul: reflexão sobre o poder, Frei Betto menciona a 

importância da obra de Mesters para sua formação intelectual e para o desenvolvimento 

de seu trabalho junto aos movimentos sociais. Como educador popular, o religioso foi 

construindo uma metodologia própria e original na qual pôde se valer das reflexões – e 

das práticas – de Paulo Freire e do frei carmelita. Registra ele: “O método Paulo Freire, 

adotado e enriquecido nas Comunidades Eclesiais de Base, combinava-se com a leitura 

e a escuta do Evangelho, o ‘causo’ da Bíblia, a comparação com os casos da vida, 

descobrindo-se que a luta de Moisés contra o faraó equivalia ao combate atual à tirania; 

(...) o êxodo coincidia com a paciência histórica de, aos poucos, ganhar terreno, avançar, 

reunir um grupinho de meia dúzia de fiéis no salão paroquial, fazer a leitura bíblica, 

levantar as dificuldades da vida (...) e se perguntar, como ensina o método Carlos 

Mesters; ‘O que Deus quer diante de tanto sufoco? Fez ele o mundo desse jeito? (...) 

Então, por que tanta injustiça? ’” (A Mosca azul: reflexão sobre o poder, 2006).  
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Betto, Ivo e Fernando saíram da prisão no dia 4 de outubro de 1973 – dia de São 

Francisco de Assis. Os três optaram por permanecer no país e mergulhar de cabeça no 

trabalho popular com e junto aos pobres. Frei Betto, no começo do ano seguinte, se 

descolou de armas e bagagens para Vitória – capital do Espírito Santo. Na capital 

capixaba optou por viver em um barraco no Morro de Santa Maria. Por lá permaneceu 

por cinco anos até se transferir de vez para São Paulo.  

 

Frei Betto, no Espírito Santo, reuniu excelentes condições para desenvolver um sem 

número de atividades junto ao movimento popular que então emergia com vigor 

naquele estado, ao mesmo em que pode dar acabamento à produção literária oriunda dos 

tempos da prisão. Foi nessa ocasião que lançou no Brasil os livros Cartas da prisão 

(1976) e Das catacumbas (1976), além de Oração na Ação (1977) e Diário de Puebla 

(1979). Com o suporte da alta hierarquia católica local, pode mover-se com 

desenvoltura pelo estado e pelo país em um intenso trabalho de articulação da chamada 

“Igreja popular”, cujo principal resultado foi a realização, em Vitória, dos dois 

primeiros primeiro encontros intereclesiais das CEBs (1975 e 1976).  

 

No campo da educação popular, a principal iniciativa de Frei Betto foi a transformação 

de uma entidade de cunho assistencial da Igreja local – a Cáritas – em um espaço de 

educação popular voltado para dar subsídios ao trabalho pastoral junto às CEBs. Para 

tanto, foi contratada uma equipe de militantes engajados na Pastoral da Juventude que 

passou a receber formação específica, coordenada pelo próprio Betto, para que dali 

saíssem agentes pastorais comprometidos com a construção de uma Igreja popular. (Frei 

Betto, 2013).  

 

Em meados de 1979, o religioso transferiu-se de vez para São Paulo, voltando a residir 

no Convento das Perdizes. Já em terras paulistas, dividiu-se entre o trabalho na Pastoral 

Operária do ABC e atividades de educação popular no CEPIS. Para Betto, por certo, o 

trabalho no Cepis representava a oportunidade de dar continuidade aos projetos de 

educação popular iniciados na Cáritas do Espírito Santo. Em São Paulo, o desafio – e a 

escala – seriam bem maiores.  

 

O Instituto Sedes Sapientiae é “um centro multidisciplinar de reflexão, um lugar 

permanente de formação e serviços.” A entidade procura – através de fóruns, 
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seminários, debates, grupos de estudo e publicações – manter discussões sobre temas 

inovadores e polêmicos nas áreas de saúde mental e educação. Criado em 1975 pela 

Madre Cristina Sodré, cônega da Congregação de Santo Agostinho, o instituto 

transformou-se em lugar de referência na luta pelos direitos humanos e contra a ditadura 

militar, mantendo conexões diretas com um conjunto de movimentos sociais.  

 

Madre Cristina foi uma figura-chave no trabalho de apoio às esquerdas revolucionárias 

em São Paulo entre as décadas de 1960 e 1990. Psicóloga e professora universitária, 

acolhia em sua clínica refugiados políticos de diferentes organizações. Compunha parte 

de uma rede de apoio aos presos políticos e suas famílias, tendo também militado em 

prol da anistia política. Em 1978, abriu as portas do Instituto Sedes Sapientie para a 

realização do I Congresso Brasileiro pela Anistia.  

 

Tendo em vista levar adiante a criação de um centro educacional no Sedes Sapientiae, 

Madre Cristina optou inicialmente pela criação de cursos de formação profissional de 

dois anos nas áreas de planejamento educacional e expansão cultural. Para conduzir esse 

projeto, foram incorporados à entidade dois novos profissionais: Maria Nilde 

Mascelanni – educadora reconhecida pelo seu trabalho inovador à frente das Escolas 

Vocacionais – e Pedro Pontual, educador que há tempo colaborava com Maria Nilde. 

Nesse meio tempo, a equipe recebeu também a adesão de Paulo Vannuchi, Paulo de 

Tarso Venceslau e Celeste Fon. Os dois primeiros eram ex-presos políticos 

remanescentes da Aliança de Libertação Nacional (ALN). A última era educadora e 

irmã de Aton Fon e Antônio Carlos Fon – dois ex-presos políticos e ex-militantes da 

ALN. (Vannuchi, 2013 e Celeste Fon, 2013).  

 

Em meados do ano de 1977, as discussões entre os membros da equipe resultaram na 

criação do CEPIS, ou seja, no estabelecimento de um centro voltado para o trabalho 

educativo nas bases populares. Na ocasião, segundo a visão da época, chegara o 

momento de sair a campo com vistas a fortalecer os movimentos sociais, fornecendo 

aos trabalhadores “informações e análises históricas, econômicas, sociológicas etc. que 

lhes permitissem criar uma autonomia de classe e um projeto político próprio. O 

trabalho de base e o trabalho de formação política eram a grande estratégia para uma 

perspectiva revolucionária no Brasil naquele momento.” (Lopes, 2013). Logo em 
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seguida, Paulo Maldos, psicólogo, educador popular e ex-colaborador do Sedes, e Frei 

Betto foram integrados à equipe do Cepis.  

 

O CEPIS surgiu na confluência de três vertentes: a cristã, vinculada à Teologia da 

Libertação e interessada em mergulhar no trabalho de base; a pedagógica diretamente 

influenciada pelas ideias e propostas de Paulo Freire; e a marxista, que, passada a dura 

experiência da luta armada, apostava na necessidade de desenvolver um trabalho 

político de assessoria junto aos movimentos populares. Por caminhos diferentes, essas 

vertentes possuíam uma zona de convergência: a crítica às posturas “vanguardistas” que 

não reconheciam a importância da relação dialógica entre prática e teoria; a aposta em 

uma educação libertadora voltada para o empoderamento do povo trabalhador; e a 

crença na transformação social e no projeto socialista.  

 

Montada a equipe básica, o trabalho do Cepis começou a tomar corpo nos bairros 

periféricos paulistas. Em geral, o passaporte de entrada nas comunidades era dado por 

um bispo ou padre comprometido com a Teologia da Libertação e com a formação e 

animação das CEBs em suas paróquias. Foi esse o caso, por exemplo, das atividades 

realizadas em localidades da Zona Leste da cidade que contaram com o respaldo de 

Dom Angélico Bernardino, bispo local e figura-chave da Pastoral Operária paulistana.   

 

Na década de 1980, a equipe do Cepis abriu o leque de atividades para além do que 

vinha se desenvolvendo nos bairros e fábricas da capital. As novas frentes foram os 

trabalhos de formação nos sindicatos, particularmente em articulação com as chamadas 

oposições sindicais; as atividades de assessoria e formação junto a entidades que 

lidavam com a questão da terra – a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); a presença de quadros da entidade na 

criação do Partido dos Trabalhadores (PT), da Articulação Nacional dos Movimentos 

Populares e Sindicais (Anampos) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT); a 

participação do CEPIS na criação de uma rede de entidades de educação popular no país 

e na América Latina.  

 

No decorrer dos anos de 1990, o modelo de formação implantado pelo CEPIS começou 

a esbarrar em vários problemas. Um deles dizia respeito ao debate interno em torno da 

necessidade de se rever – ou mesmo manter – o trabalho do centro, dado que várias 
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entidades populares já criavam estruturas próprias de formação política, entre as quais o 

PT e a CUT. Na esteira desses debates começaram a sair do centro alguns de seus 

quadros fundadores, como Paulo Vannuchi e Pedro Pontual, entre outros. Outro 

problema, igualmente grave, foi o avanço do neoliberalismo, que atingiu em cheio as 

organizações populares – campo de atuação das entidades de educação popular e de 

formação política. Nessa conjuntura adversa, o centro viu-se obrigado a reduzir o 

trabalho de base e concentrar suas atividades na formação política de lideranças 

populares. (Lopes, 2013; Pontual, 2014).  

 

Mesmo sendo uma figura conhecida e com amplo trânsito em vários círculos políticos e 

sociais, Frei Betto nunca assumiu o papel de diretor, coordenador ou proeminência no 

Cepis, assinala Pedro Pontual. (Pontual, 2014). Segundo o educador, o religioso sempre 

se mostrou disposto em construir um trabalho de equipe, dando a devida importância 

aos momentos de avaliação e planejamento. “Havia uma rotina de reuniões semanais e 

trimestrais. Essas últimas cobriam um fim de semana e costumavam ocorrer em um 

lugar retirado, fora de São Paulo, e tinham como objetivo a realização de uma reflexão 

mais aprofundada sobre o trabalho.” Nessas ocasiões, registra Pontual, era a 

oportunidade de promovermos rodadas de crítica e autocrítica.  

 

Frei Betto participava ainda dos treinamentos realizados na periferia de São Paulo com 

lideranças de movimentos populares, aponta Pontual. Esse treinamento seguia um 

roteiro pré-estabelecido: “em primeiro lugar, fazia-se uma caracterização dos problemas 

da realidade local e da sociedade brasileira; em seguida, colocava-se a questão ‘será que 

sempre foi assim? ’, o que abria a possibilidade de uma abordagem histórica relativa aos 

vários modos de produção e etc.; depois, era a hora de Betto entrar para discutir 

questões a respeito de fé e política; por fim, discutia-se o planejamento da ação. Nós 

multiplicamos esses treinamentos por muitas regiões da cidade de São Paulo.” (Pontual, 

2014).  

 

****** 

 

Em julho de 1979, no mesmo mês que desembarcou em terras paulistas, publicou um 

artigo na Revista Encontros da Civilização Brasileira sob o título “A educação nas 

classes populares”, no qual resume algumas de suas principais reflexões sobre o tema. 
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Neste texto, dirige suas críticas para os métodos tradicionais de ensino adotados pelos 

grupos que atuavam junto à base popular. Em lugar disso, propõe uma educação popular 

“libertadora” e fundada em uma “nova pedagogia”. 

 

“Educação popular”, para Betto, refere-se ao trabalho que se situa na linha da 

conscientização – entendida como contribuição à emergência de uma consciência 

explícita de classe – e na linha da libertação – entendida como busca de um projeto 

social alternativo que englobe tanto o regime de governo quanto o sistema capitalista de 

produção. E esse trabalho é popular por que se volta na parcela da população que 

sobrevive, basicamente, da venda ou do emprego de sua força física de trabalho. 

Segundo o autor, educador é o termo que designa todos aqueles que, mesmo oriundos 

das classes média e alta, estão engajados no exercício da educação popular, à qual 

procuram dar consistência ideológica e uma direção histórica. No texto, Betto propõe-se 

a examinar o que chama de questão pedagógica, isto é, a maneira pela qual se 

relacionam o educador (o agente pastoral, o político ou mesmo o partido político) e os 

educandos (as classes populares).   

 

Para Betto, cada um de nós é uma pessoa geograficamente situada, historicamente 

determinada, culturalmente condicionada em sua formação, não apenas pelo meio, mas 

sobretudo pela classe a que pertence. Em uma sociedade dividida em classes, na qual a 

classe dominante busca impor suas concepções e valores, dá-se um processo educativo 

que visa a reprodução dessa sociedade. Porém, registra o autor, numa perspectiva 

libertadora, isso que chamamos de educação popular quer transformar a sociedade e 

não reproduzir a ideologia dominante que justifica a sociedade em sua atual formação.  

 

Betto trabalha ainda com o pressuposto de que cabe ao educador criar as condições para 

que os trabalhadores se eduquem, isto é, venham a assumir-se como protagonistas da 

história. Em razão disso, a educação popular deve munir-se de instrumentos que 

busquem evitar tanto posturas assistencialistas e reformistas, como vanguardistas.  

 

Em ambos os casos, alerta o autor, o que temos é uma educação para e não uma 

educação em e com. “O povo será o elemento passivo fadado a sofrer, uma vez mais, 

uma ação opressora, manipuladora, direcionista, por mais carregada de intenções 

libertadoras que ela seja em seus propósitos e objetivos.”  
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Nas seções finais do artigo, Betto avança em algumas proposições tendo em vista 

buscar superar nossa tradição elitista e vanguardista no tocante às relações entre 

educadores e educandos. Segundo ele, para que se construa uma proposta de educação 

libertadora faz-se necessário que o educador, ao dirigir-se à base, deva despir-se, o 

quanto possível, da carga que traz e seu meio de origem e de seu processo de formação. 

Isso não se obtém por mera intenção, mas por uma efetiva revolução cultural, através de 

uma prática pela qual o educador se deixa reeducar pelos educandos. “Antes de falar, 

ouve; antes de ensinar, aprende; antes de explicar, pergunta; antes de formular, pratica; 

antes de querer conduzir, deixa-se conduzir.”  

 

Outro passo importante nesse processo diz respeito às relações entre prática e teoria. 

Para Betto, o educador aberto ao aprendizado e munido da teoria, “recria a teoria a 

partir da prática, redimensionando seus conceitos a partir das exigências do trabalho, 

questionando suas análises a partir da realidade concreta em que vivem os trabalhadores 

(...); enfim, passa a acreditar que o próprio povo é capaz de, à sua maneira, (...) elaborar 

a teoria que nasce da prática e, assim, traçar o rumo de sua ação.”  

 

Por outro lado, Betto alerta que esse processo não é espontâneo e nem a base chega 

sozinha, a formular sistematicamente sua teoria. “É um esforço dialeticamente 

articulado com as referências teóricas trazidas pela presença do educador junto aos 

educandos, e não do educador para os educandos ou dos educandos para si mesmos.”  

 

Por fim, propõe explicitamente a adoção de uma atitude proativa do educador em criar 

as condições para a educação de base. Isso significa, entre outras coisas, “que não deva 

ficar esperando, ‘por respeito ao povo’ que os educandos adquiram, espontaneamente, 

consciência política, mas procura ajudá-los a desvendar os mecanismos de exploração 

da sociedade capitalista. Isso é tanto mais fácil quanto menos se parte de princípios 

teóricos extraídos de livros, mas da experiência de exploração que os educandos 

carregam e, por outro lado, de exercício de seu poder popular nas lutam que travam, 

como é o caso da luta pela terra, do movimento do custo de vida e das greves.”  

 

As proposições de Betto neste texto giram em torno de três questões centrais. A 

primeira delas: não é possível confundir educação para o povo e educação popular. Para 
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ele, a segunda é fruto e orienta-se por um projeto de empoderamento popular que tem 

como perspectiva a transformação social. Segunda questão: os grupos e partidos que 

atuam no campo da educação popular, ao reproduzirem práticas pedagógicas 

tradicionais, contribuem para manter a dominação de classes presente na sociedade 

brasileira. Nesse ponto em particular, ele, implicitamente, coloca em xeque a maneira 

pela qual boa parte das esquerdas tem lidado historicamente com as classes populares. 

Terceira: Betto preocupa-se com iniciativas no campo da educação popular que sejam 

fruto ou de mera especulação teórica ou da expressão exclusiva da ação prática. Propõe, 

portanto, uma nova pedagogia baseada em uma relação dialógica – de mão dupla – entre 

educador e educando, na qual o primeiro se mostre disposto a ouvir, a “fazer-se 

aprendiz.”  

 

Para Betto, assim como para equipe do CEPIS, um dos grandes desafios foi o de colocar 

todas essas ideias gerais em prática, ou seja, fazia-se necessário construir e aplicar 

métodos e técnicas pedagógicas coerentes com o objetivo de uma pedagogia libertadora. 

A esse respeito, Betto teve a oportunidade de expor suas ideias em longa entrevista 

concedida ao lado do educador Paulo Freire ao repórter Ricardo Koscho, cujo resultado 

foi o livro intitulado Essa escola chamada vida (1984).  

 

Para Betto, a ação educativa deve pautar-se no princípio pedagógico de sempre fazer um 

trabalho a partir dos elementos fornecidos pelas experiências vitais anteriores. O 

educando tem de estar no centro do processo. Professor, assessor, educador, é apenas 

aquele que vai ajudar a explicitar e sistematizar aquilo que a vida e contexto dos 

educandos fornecem como elemento. “A gente ajuda a fazer isso que eu chamo de 

‘técnica do saca-rolha’. Tirar deles e, depois, entrar com a ‘chave de fenda’, para apertar 

os parafusos.”  

 

Na entrevista, Betto afirma de forma categórica: a questão central da educação popular 

está na metodologia. Segundo ele, é ela que define o caráter da educação popular. 

Vejamos por quê. Betto distingue “metodologia tradicional” e “metodologia dialética”, 

a qual vem sendo aplicada no trabalho do Cepis. A primeira, segundo Betto, é dedutiva, 

e baseia-se no aprendizado de conceitos e de noções, dentro da relação professor-aluno. 

“É o que Paulo Freire qualifica de ‘bancária’, pois reproduz o sistema de dominação 

vigente nas relações sociais capitalistas.”  
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Já na metodologia dialética, segundo ele, o ponto de partida é a prática social dos 

educandos. Antes de se elaborarem os conceitos, é preciso extrair dos educandos os 

elementos de sua prática social: quem são, o que fazem, o que sabem, o que vivem, o 

que querem, que desafios enfrentam. “Aqui, o conceito aparece como ferramenta que 

ajuda a aprofundar o conhecimento do real, e não a fazer dele mera abstração. O 

aprendizado comum, que liga teoria e práxis, só se dá a partir da realidade 

coletivamente refletida.”  

 

Portanto, conclui Betto, a metodologia dialética é indutiva, nela o processo de 

teorização do real vai do pessoal para o coletivo, do biográfico ao histórico, do local ao 

nacional, do específico ao geral, do conjuntural ao universal, do parcial ao estrutural, do 

concreto ao abstrato. “Enfim, a teoria se faz guia para a ação transformadora do real.”   

 

******** 

 

Frei Betto foi um dos principais articuladores políticos no Brasil entre as décadas de 

1970 e 1990. Esteve à frente – ou veio a participar – de algumas das principais 

iniciativas que contribuíram para a formação de um novo eixo de poder – por dele 

denominado “poder popular” – que serviu de base para a criação de entidades populares 

e intersindicais – como a Central de Movimentos Populares (CMP) e a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) –, assim como para a fundação e o fortalecimento político-

social do Partido dos Trabalhadores. Também reuniu capital político para se transformar 

em principal elemento de mediação político-cultural no vasto campo da Teologia da 

libertação brasileira e latino-americana, vindo a estabelecer pontes entre segmentos da 

alta hierarquia católica no país, bispos, pastores e sacerdotes vinculados às Pastorais 

Operárias e amplos setores populares organizados em torno das CEBs. (Sirinelli,1996 e 

2003). Por fim, cumpriu esse papel de mediação entre regimes socialistas e Igreja 

Católica em Cuba (Fidel e a Religião, 1985), assim como na URSS e em países do 

então chamado Leste Europeu (Paraíso Perdido, 2015).   

 

Ao se examinar o conjunto de atividades e proposições de Frei Betto no campo 

específico da educação popular, há de se levar em conta as seguintes variáveis. Um: 

educação popular é vista por ele como estratégica no processo de formação de uma nova 
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cultura política no país. Isso significa uma abordagem aberta e menos dogmática na 

relação entre militante e classes populares/ educadores e educandos. Dois. Frei Betto 

não se prende a maiores ortodoxias e busca construir um conjunto teórico-prático no 

qual concepções marxistas estão mescladas com leituras freirianas e mesmo originárias 

da Teologia da Libertação. Três. Frei Betto se mostrava preocupado com o método da 

educação popular, que entende como fundamentalmente como intuitivo e plasmado pela 

presença popular.  
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