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METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO POPULAR: CONCEITOS, PRÁTICAS E APRENDIZAGENS NO CURSO DE VERÃO 20181 

Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani2 
(CESEEP - Brasil)3 

 

Introdução 

Motivada a aprofundar o tema sistematização, a oferta do curso Formación virtual en sistematización de experiencias 2018 (CEAAL) veio em bom 

tempo, quando, no Curso de Verão, pensamos em sistematizar a experiência da Metodologia da Educação Popular, com suas possibilidades na 

formação de lideranças pastorais e sociais e em seus desafios no processo de preparação, execução e avaliação, visto que é um curso de caráter 

nacional, aberto à participação de outros países, ecumênico e aberto ao diálogo inter-religioso e feito em mutirão. Este último aspecto traz 

elementos importantes na análise do todo do curso, pois impacta diretamente, não só na organização e financiamento, mas também na proposta 

metodológica.   

Assim, fazer a sistematização a partir da experiência do Curso de Verão 2018, teve como principais objetivos: a) aprofundamento teórico acerca 

do temas Sistematização e Educação popular; b) analisar a metodologia do Curso de Verão 2018, com a intenção de, a partir da experiência deste 

ano, compreender sua história e as indagações atuais do curso; c) fazer do momento de sistematização  uma oportunidade de formação, pois será 

                                                           
1 Texto preparado na finalização do curso Formación virtual en sistematización de experiencias 2018 - CEAAL (março a julho de 2018).  
2 Lourdes de Fatima Paschoaletto Possani é Doutora em educação: currículo e gestora pública aposentada na rede Municipal de Educação de São Paulo-SP. Trabalha como 
coordenadora pedagógica no CESEEP.  
3 CESEEP - Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular: criado em 1982 para ser um espaço de formação ecumênica e popular e de abrangência latino-
americana e caribenha.  
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necessário refletir sobre a prática metodológica no curso com a participação dos sujeitos nele envolvidos4. Ao final do processo, produzir-se-á 

um caderno para a formação de voluntários/as que trabalham no curso, com divulgação do material no site do Centro Ecumênico de Serviços à 

Evangelização e Educação Popular (CESEEP) para que chegue a cada cursista que já passou pelo Curso de Verão nestes 31 anos.  

A comunicação das aprendizagens no processo de execução de um projeto e de sua sistematização “representa un acto simbólico que marca un 

cierre y determina un comienzo, otra etapa de la experiencia: aquella que nace de nuestras valoraciones sobre el camino andado”. (FUNDACIÓN 

INFOCENTRO, 2010, p. 6). 

O interesse nesta análise e produção do caderno parte do pressuposto de que a experiência do curso é positiva e inspira outras ações similares 

no Brasil, de que a experiência metodológica é válida para a formação e lideranças e vale a pena ser continuada, com ajustes a cada contexto 

histórico da atualidade e de que vale a pena divulgá-la e difundi-la em nível de América latina.  Além disso, creio que é um caminho viável para 

a formação e lideranças populares pastorais e sociais.  

 

1. Enfoque epistemológico da sistematização da experiência 

A sistematização de experiências tem suas raízes junto à história de lutas na América Latina por liberdade, por autonomia, por dignidade humana 

e, do ponto de vista conceitual, é parte da criação de um modelo epistemológico que nasce a partir das práticas. Isto implica em mudança no 

modo de pensar e construir conhecimentos. Modelos forjados desde as práticas para responder a objetivos concretos de transformação social, 

em busca de modos mais justos e solidários para se viver. Portanto, não falamos apenas de um modelo teórico a mais e sim, de um novo modo 

se construir um modelo teórico.  

                                                           
4 A participação na pesquisa se deu através de um questionário respondido pelos/as voluntários/as do Curso de Verão 2018 (monitoria e coordenação), com retorno de 30% 
da equipe de monitoria e 100% da equipe de coordenação (as demais equipes não responderam ao questionário).  
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Se entiende por sistematización el ejercicio colectivo de repensar la práctica para propiciar acciones 

transformadoras y nuevos procesos de reflexión, basados en un enfoque profundamente político y 

liberador: creemos en el saber y poder de la gente y le apostamos al diálogo crítico y movilizador de su 

fuerza organizada. (FUNDACIÓN INFOCENTRO, 2010, p. 7). 

Todo o percurso da Educação Popular, ao longo das décadas, perpassa uma prática política que tem como base os princípios e as referências de 

resistências e de utopias, com fundamentação crítica, social e epistemológica. Ou seja, rompe-se com a dicotomia teoria x prática, numa linha 

em que se constrói a teoria para depois colocá-la em prática. Isto não quer dizer que a prática deve estar isolada de fundamentos teóricos, mas 

que as práticas sociais e a reflexão sobre as mesmas são possibilidades de construção (e reconstrução) de conhecimentos. Neste sentido, o 

registro é parte importante no processo de sistematização. Quando falamos de fundamentação crítica, referimo-nos à possibilidade de se 

questionar as teorias existentes se estas não respondem às questões envolvidas no trabalho de investigação e de intervenção na realidade social.   

Tendo seu início na área do Serviço Social, as práticas de sistematização abriram caminhos para a Educação de Jovens e Adultos e para a Educação 

Popular. A Educação de Jovens e Adultos contrapõe-se ao modelo de alfabetização técnico com o único objetivo de servir modelos econômicos 

de desenvolvimento que desconsideram os sujeitos de aprendizagem e de saberes. Este novo modelo aplicado à Educação de Jovens e adultos, 

considera os saberes advindos de suas práticas sociais e profissionais, criando ferramentas para moverem-se no campo social com autonomia e 

com pensamento crítico em relação ao seu lugar e papel no mundo.  

No Brasil, tanto a Educação de Jovens e Adultos como a Educação popular tiveram como referência os educadores-pesquisadores Paulo Freire e 

Carlos Rodrigues Brandão. Este último, com produção acumulada sobre a pesquisa participante e a pesquisa-ação. Ambas, com forte 

entrelaçamento com a cultura e compreendendo-a como parte integrante dos processos educativos. Assim, este momento profícuo da história 

(anos 70 e começo dos anos 80) alcançou também outros campos de conhecimento e das artes, influenciando, por exemplo, o pensamento de 



4 

 

Augusto Boal, com a criação do Teatro do Oprimido. Também o “cinema do oprimido”, de Fernando Birri (Argentina) 5, nasce desta experiência 

e deste momento histórico. 

Construir teorias a partir das práticas também significa romper com o pensamento teórico eurocêntrico, ou seja, romper com o pensamento de 

que o conhecimento válido é apenas o do colonizador europeu. Ou seja, é possível construir conhecimento a partir de onde estamos, num novo 

olhar sobre os saberes dos povos que aqui nascem e residem e onde fazem a sua história.  

Ressaltamos ainda que a sistematização de experiências, da forma como foi pensada e colocada em prática na América latina e no Caribe, como 

instrumento libertador de sistemas que oprimem e inferiorizam pessoas e grupos, contribuiu e ainda contribui para um jeito novo de olhar o 

mundo e para que se possa refletir sobre as práticas sociais no sentido de transformá-las.  

 

2. Educação Popular 

A Educação Popular traz em sua trajetória, um lado definido na história. Ou seja, um posicionamento diante do mundo e das relações de opressão que 

nele existe e persiste ao longo dos séculos. Traz a crítica ao modelo tradicional de educação, não só em relação aos métodos e técnicas, mas se difere, 

especialmente, em relação aos princípios que a sustentam. 

A educação tradicional tendeu sempre a dar continuidade ao modo de vida existente, naturalizando-o e reforçando-o como modelo único, para manter 

o status quo. Este modelo é baseado na transmissão de conhecimentos, onde as instituições de ensino têm o poder ensinar um modo determinado de 

vida, para além dos conhecimentos científicos, pretensamente neutros. 

Embora a Educação Popular tenha nascido no contexto de luta por transformação social e com participação direta com os sujeitos que a desejaram, 

não é o lugar onde ocorre o ato educativo que a define e sim, os seus princípios e objetivos. Em governos de esquerda, no Brasil e em outros países da 

                                                           
5 Ver http://revistapesquisa.fapesp.br/2006/09/01/um-construtor-de-utopias/ 
 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2006/09/01/um-construtor-de-utopias/


5 

 

América latina, estes princípios foram fundamentais no modo de organizar também a educação formal, mas é no movimento de base, pastoral ou 

social que ele teve e tem suas raízes fincadas nas práticas e maior acúmulo de reflexão, inclusive teórica. 

Para Brandão (1984) Educação Popular é “em si mesma, um movimento de trabalho pedagógico que se dirige ao povo como um instrumento de 

conscientização” (p. 74). Conscientização é um termo muito utilizado na obra de Paulo Freire quando se refere à passagem de uma consciência ingênua 

para uma consciência política, instrumentalizando as pessoas para serem livres e emancipadas, autoras das conquistas desejadas. Para Freire (1980), 

“a conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfer a crítica 

na qual o homem assume uma posição epistemológica” (p. 26).  

Wanderley (2010) corrobora com Brandão e Freire e nos aponta a concepção do CEAAL, ou seja, Educação Popular é aquela que “constitui uma prática 

referida ao fazer e ao saber das organizações populares, que busca fortalecê-los enquanto sujeitos coletivos e, assim, contribuir através de sua ação-

reflexão ao necessário fortalecimento da sociedade civil e das transformações requeridas” (p. 73). 

A Educação Popular está fundamentada em princípios da pedagogia freireana:  

a) homens e mulheres são seres de saberes - frente ao conhecimento somos todas/os iguais;  

b) homens e mulheres são seres de relação - nascemos incompletas/os, completamo-nos na relação com a/o outra/o;  

c) mudamos o mundo e somos mudados por ele - como sujeitos, mudamos o mundo e, ao intervir nele, mudamos também;  

d) mudar é difícil, mas é possível.  

Com base nestes princípios, destacamos alguns elementos fundamentais na obra de Paulo Freire que norteiam a formação baseada na Educação 

Popular: a utopia, o diálogo, a politicidade e o inacabamento e também a possibilidade de mudança. A separação desses elementos em tópicos 

distintos é apenas para efeito didático, pois são todos interligados, não sendo possível trabalhar sem a articulação entre eles. 
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a) utopia: podemos dizer que utopia é algo que ainda não aconteceu, mas que não é apenas sonho, que pode ser concretizado a partir de 

ações concretas, dependendo de certas condições de tempo e espaço em que estas são realizadas. A questão da utopia também está 

relacionada com o processo de formação política do sujeito. Não é possível olhar para o futuro e vislumbrar as possibilidades de liberdade, 

de emancipação, sem se reconhecer como sujeito de direitos e capaz de transformar-se a si mesmo e aos outros.  

b) diálogo: o diálogo, em Freire, é visto como um fenômeno humano; um encontro de mulheres e homens mediatizados pelo mundo para 

pronunciá-lo; encontro como ato de criação, algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. O diálogo é tido como 

condição para a construção do conhecimento e não se dá sem conflito. Em processos de formação os momentos de conflitos são ricos no 

sentido de crescimento e de amadurecimento teórico e de posicionamento das pessoas envolvidas frente às decisões a serem tomadas.  

c) politicidade: A politicidade tem a ver com a não neutralidade da educação. Não há como negar a intencionalidade da ação humana nas mais 

diversas situações em que seja necessário fazer escolhas e, na educação popular, estas escolhas são marcadamente intencionais em todos os 

seus aspectos e dimensões. Não são neutros os seus conteúdos como não são neutras a avaliação e a metodologia adotada para desenvolver 

um trabalho. Nos processos formativos é necessário que se tenha clareza dessa não neutralidade; da intencionalidade da ação que se propõe, 

das possibilidades e dos limites que se colocam à frente. 

d) inacabamento: A base para a formação de educadores está no princípio do inacabamento, ou seja, as pessoas se formam em processo. 

Segundo Freire (xxx), “o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital”.  Para ele “Onde há vida, há inacabamento”  e não 

foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a “consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade”. Esta é uma 

premissa freireana da formação de pessoas, de educadores: homens e mulheres são seres inacabados que buscam continuamente a sua 

humanização, para dar visibilidade à função social que a educação assume na formação das pessoas ao torná-las cada vez mais humanizadas.  

e) mudança: A intencionalidade política que permeia a ação das/os educadoras/es quando assumida em sua radicalidade, torna-se um 

diferencial nos processos formativos dos educadores, contribuindo para que os mesmos ampliem sua consciência crítica e assumam um 
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compromisso mais efetivo com as lutas e as aspirações dos grupos minoritários da sociedade, que ajudem a cultivar a esperança e a inserção dos 

seres humanos em espaços e movimentos sociais que afirmem o direito à vida com dignidade.  

3. Curso de Verão: contexto e percurso 

O Curso de Verão é realizado na cidade de São Paulo (Brasil) desde 1988 e sua criação aconteceu num momento histórico importante no país, 

onde vivia-se um período de abertura democrática depois de décadas de ditadura militar.  

No projeto inicial, o Curso de Verão, recebeu o nome de Curso de Teologia e Pastoral de Verão. Ele surgiu num momento (segunda 

metade da década de 1980) em que, no Brasil e em outros países da América Latina6, os movimentos sociais estavam em plena 

efervescência, embora já estivesse em curso projetos de profundas mudanças no cenário mundial. A crise do chamado 

capitalismo central, que assolou as economias capitalistas já em meados da década de 1980 levou os países ricos a dar início 

ao chamado processo de globalização dos mercados. O Brasil, que já enfrentava problemas econômicos e sociais, advindos do 

processo histórico de sua própria constituição vê aprofundar ainda mais a desigualdade social e econômica; a dívida externa, 

acumulada nas décadas de 1970-1980, torna-se dívida eterna e deixa o país ainda mais dependente, trazendo como 

consequência um longo período de estagnação econômica. (CARMO, in POSSANI e SANCHEZ [org.], 2011 , p. 31-32).  

Naquela época, havia em toda a América latina, incluindo o Brasil, carência de formação para as lideranças pastorais e sociais que trabalhavam 

nas igrejas e movimentos sociais em busca de mudanças na política, na economia e na conquista de direitos básicos das pessoas. O CESEEP, 

criado em 1982, já oferecia um curso latino-americano de formação pastoral, com quatro meses de duração, visando uma formação consistente 

e aprofundada da realidade com pistas para a ação transformadora e numa perspectiva libertadora.    

No documento de criação do Curso de Verão são explicitados os desafios que justificavam tal projeto:   

                                                           
6 Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre outros, havia iniciado um processo de luta pela libertação dos povos e contavam com Movimentos Revolucionários 
organizados. Frente Sandinista na Nicarágua, Frente Farabundo Marti para Libertação Nacional em El Salvador são exemplo desses movimentos. A organização das CEBs 
contribuiu para o avanço das lutas populares em toda a América Latina. 
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Estes desafios, tanto internos quanto frente aos graves problemas da sociedade brasileira, são enfrentados pelas Igrejas. A eles, cada 

um tem tentado responder no âmbito de suas comunidades e de suas instituições, mas também num esforço conjunto através de 

iniciativas ecumênicas. Estas cobrem um arco bastante extenso que vai desde a colaboração no campo social, com a que se faz 

através da CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviços) até a formação no campo bíblico, com o CEBI  (Centro Ecumênico de Estudos 

Bíblicos), desde o enfrentamento em comum de graves conflitos sociais, como o faz a CPT (Comissão Pastoral da Terra) até uma 

coordenação articulada ao mais alto nível, como a que se dá no CONIC (Conselho Nacional de Igrejas cristãs). (CARMO, in POSSANI 

e SANCHEZ [org.], 2011, p. 33)  

Desde o início, o curso tem procurado responder às demandas por formação nestes campos citados, em parceria com outras instituições, sempre 

na vanguarda da oferta de temas para debate com as lideranças da América Latina e do Caribe. O texto original do projeto afirmava que  

o conteúdo deve responder às interrogações e necessidades dos leigos, comprometidos na vida e nos trabalhos da igreja e na 

construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Os estudos se agrupariam em torno de quatro grandes eixos: o bíblico, o 

teológico, o pastoral e o da relação entre Igreja e mundo. (CARMO, in POSSANI e SANCHEZ [org.], 2011, p. 37). 

Embora tenha se passado 31 anos, com um contexto sócio político um pouco diverso daquele dos anos 80, a conjuntura atual ainda pede 

investimento na formação de lideranças para a ação pastoral e social. 

O país passa por turbulências políticas que ameaça a democracia retomada lentamente depois de longo período de ditadura e ainda não 

experimentada em sua totalidade. Como em vários países da América Latina, na década de oitenta o Brasil saiu de um período autoritário e 

arvorou-se na construção de sua democracia, com a elaboração e promulgação de uma nova constituição federal. Com eleições diretas, conseguiu 

eleger, em nível federal, um governo de esquerda, que ficou no poder por treze anos: oito anos com Luís Inácio Lula da Silva (eleição e reeleição) 

e cinco com Dilma Rousseff (ambos do PT – Partido dos Trabalhadores). No segundo mandato, esta sofreu impeachment, sendo substituída pelo 

vice-presidente Michel temer (Partido do Movimento Democrática Brasileiro - PMDB), que articulou, junto a outros de seu partido e aliados, o 

golpe para a saída da presidenta eleita, com quem fez aliança para se eleger no primeiro e segundo mandatos.  
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Nos treze anos de governo, embora Lula e Dilma não tenham dado conta de realizar as reformas prometidas em campanha, como a reforma 

política e a reforma agrária, criaram programas de inclusão social, tirando da miséria uma boa parcela da população com programas de 

redistribuição de renda, como o programa Bolsa família. A valorização do salário mínimo permitiu acesso a bens de consumo e a criação de 

universidades públicas e de programas de crédito para a educação permitiram o acesso de jovens oriundos de escolas públicas à universidade.   

Com o atual governo, aliado à direita, inicia-se o desmonte das conquistas sociais, com o congelamento de recursos das áreas sociais (assistência 

social, educação e saúde) por 20 anos, reforma das leis trabalhistas já aprovada pelo congresso e senado e em vigência no país, com perdas 

históricas para os trabalhadores, com a venda de empresas estatais e, em andamento, a reforma previdenciária. Todas as mudanças incidem 

diretamente na vida das pessoas mais pobres e desestabiliza os/as trabalhadores/as em suas lutas. 

A grande mídia, junto àqueles que deram o golpe, influenciam diretamente a população na sua posição em relação aos partidos de esquerda e 

sobre o governo de esquerda que estava no poder, desqualificando-os e tomando posição contrária explícita contra seus integrantes. Junte-se a 

isso a prisão do ex-presidente Lula, em 2018, acusado de corrupção, sem provas nos autos, enquanto outros parlamentares e gestores de outros 

partidos, com provas sobre seus delitos, continuam livres. A mídia conseguiu promover uma campanha de ódio contra o Partido dos 

Trabalhadores e seus integrantes de modo que é possível ouvir de pessoas, inclusive beneficiadas pelos programas sociais, repetirem o discurso 

das classes dominantes, expressa exaustivamente pela “grande mídia”.   

Neste contexto eclesial, sociopolítico e econômico, parte da militância que atua na área social, política, sindical e nas pastorais sociais se sente 

desamparada pelas instituições e busca, no Curso de Verão, um espaço de reflexão crítica sobre a realidade e buscam formação teórico-

metodológica nas áreas social, teológica, bíblica e pastoral, para compreender esta realidade e buscar saídas para os problemas que afetam os 

mais pobres, os mais vulneráveis diante da violência e para o país de modo geral.   

O Curso de Verão, quando criado, pretendia oferecer (e oferece até hoje) formação massiva, mantendo os espaços de convivência ecumênica e 

de aprofundamento teórico em pequenos grupos. Diante das dificuldades financeiras em realizar um curso para este número de pessoas, e como 

opção metodológica, o curso foi pensado e realizado todo em mutirão.  
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O contexto eclesial do momento permitiu fazer parceria com a PUC-SP7, que ofereceu gratuitamente os espaços do teatro e das salas de aula 

para a realização do curso, durante os 15 (quinze) dias do mês de janeiro de cada ano. Hoje o curso tem duração de 8 (oito) dias e ainda acontece 

no mês de janeiro – período de férias escolares, o que facilita a participação de professores/as e de estudantes no curso. A assessoria do curso, 

a hospedagem e o trabalho dos monitores e das demais equipes de serviços também é feita em mutirão (liturgia, animação, alimentação, 

hospedagem, comunicação, bem-estar e outras). São várias entidades e pessoas que se colocam, generosamente, ainda hoje, a serviço da 

formação ecuménica e popular. 

As paróquias, comunidades eclesiais e movimentos sociais, especialmente as mais envolvidas com as lutas sociais, colaboram com o envio das 

pessoas ao curso, pagando as despesas, como o valor da inscrição e das despesas com viagem e alimentação. Vinham em nome da comunidade 

ou do movimento no qual militavam. Os primeiros/as monitores/as também eram militantes de base, lideranças comunitárias e construíram, 

junto com o CESEEP, o próprio curso. Com a mudança conjuntural, tanto social como eclesial, houve certa mudança no perfil dos/as cursistas e 

dos/as monitores/as, com crescimento na participação de pessoas mais jovens do que nos primeiros anos de curso. Também se percebe hoje 

menos envolvimento nas lutas sociais, inclusive dos monitores. Reduziu também o número de comunidades cujos párocos apoiam a formação 

ecumênica e popular. 

Dentro do mutirão, todos/as os/as voluntários/as, especialmente os/as monitores/as, recebem formação durante o ano que precede o curso. 

São três encontros no ano: o primeiro de avaliação do curso anterior e prévio levantamento de necessidades e sugestões para o curso seguinte. 

Além disso, oferece-se algum tema da atualidade para estudo – muitas vezes, uma análise de conjuntura eclesial e sócio-política. No segundo e 

terceiro encontros define-se as equipes que vão trabalhar juntas, estuda-se a metodologia e os conteúdos e planeja-se em conjunto, o curso 

seguinte.  

                                                           
7 Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns apoiou a iniciativa e o reitor da PUC-SP, à época, Luiz Eduardo W. Wanderley, fazia parte do grupo que pensava as grandes questões 
nacionais e latino-americanas junto ao CESEEP.  
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A questão metodológica recebe atenção especial e é trabalhada em todos os encontros, procurando-se fazer a vivência, com os/as monitores/as, 

do que será trabalhado com os/as cursistas. São nesses encontros também que se define os temas do curso para o triênio seguinte e o 

detalhamento para cada ano, numa proposta de construção coletiva, que pressupõe a participação não só na execução, mas na elaboração de 

cada etapa do curso.   

 

3.1 O Curso de Verão 2018  

Em 2018, o curso reuniu 494 pessoas entre participantes (307), monitores/as (77), voluntários/as das equipes de serviço (80), coordenação (07) 

e assessores/as (23), além de grande número de visitantes. Estas pessoas pertencem a diferentes Igrejas cristãs, religiões e filosofias de vida e 

vieram de todas as regiões do Brasil e de países da América, África e Europa. As celebrações e palestras da manhã foram transmitidas ao vivo 

pela Equipe de Comunicação, via internet, numa parceria entre a Rádio Cantareira, a Rede Rua de Comunicação, o Grupo Transformar e o CESEEP. 

De 09 a 15/01 houve 39.400 visualizações do vídeo. Variaram de 1,1 a 8, 4 mil, segundo os dias, com internautas do Brasil e de outros países, que 

visitaram o Facebook do CESEEP, criando um amplo público virtual que pode interagir com o curso através das redes sociais. 

O tema dessa edição foi ÉTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NA POLÍTICA A SERVIÇO DO BEM COMUM, onde se trabalhou com os subtemas. Seção 

I - Mapeando a realidade: movimentos sociais e políticos, partidos e Estado: Cidadania e política: os desafios de hoje; O Movimento Nacional Fé 

e Política e; Os grandes princípios éticos em matéria política; Seção II - Bíblia e Teologia: A crítica profética ao rei, ao templo e ao império. A Seção 

III - Pastoral foi trabalhada no formato de Mesas8.  

Foram 13 mesas com experiências de pessoas (algumas delas, monitoras) que participaram da política de forma orgânica, seja em cargos no 

poder legislativo ou executivo em governos populares. Teve também relatos de pessoas que pleitearam cargos eletivos sem sucesso e, no 

entanto, continuam firmes na luta política e social. Temas: 1. O sistema eleitoral no Brasil e as propostas de reforma política; 2. Gestão pública 

                                                           
8 Neste formato, os/as cursistas inscrevem-se para participação por tema. A coordenação é feita por monitores/as com a presença de convidados/as para cada tema. 
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municipal: uma experiência desafiadora; 3. Nas trincheiras de sempre, pelos direitos de hoje e do amanhã; 4. A Comissão Estadual da Verdade 

“Rubens Paiva”: para entender a história da ditadura militar; 5. Câmara Municipal de São Paulo: limitações e potencialidades de um instrumento 

de lutas populares; 6. Poder legislativo.  Câmara Municipal de São Paulo: limitações e potencialidades de um instrumento de lutas populares; 7. 

Escola de Fé e Política Waldemar Rossi - formando novas cidadãs e novos cidadãos; 8. Escola de Fé e Política na região metropolitana do Recife; 

9. Partidos políticos no Brasil; 10. A política como vocação; 11. Política: “A forma mais sublime de fraternidade”; 12. Participação eleitoral de 

militantes de base. De que lado estamos? 13. A margem, a viúva e o pastor (sobre a experiência de candidatura à vereança). 

Os temas das mesas apresentados acima despertaram o interesse dos/as cursistas pelo seu conteúdo e o seu formato contribuiu para que 

pudessem conhecer diferentes experiências e depois, no retorno às tendas, puderam socializar ganhando em conhecimento na troca de saberes 

de cada mesa.   

 

3.2 A equipe de monitores/as 

A equipe de voluntários/as, especialmente a de monitores/as9, nos primeiros anos de curso, eram, quase que na sua totalidade, pessoas 

envolvidas em projetos pastorais ou sociais, com alguma ou bem consolidada experiência em estudos bíblicos e metodologia da Educação 

Popular.  

Também neste período muitos grupos de esquerda assumiram governos municipais e estaduais e e aos poucos foi sendo construído o projeto 

de eleger para o âmbito federal um presidente vinculado aos interesses populares10. Neste momento de efervescência política, muitos 

monitores/as se engajaram na política orgânica, em cargos eletivos no executivo e legislativo, além de sindicatos e assessorias parlamentares, o 

que levou ao afastamento de várias pessoas. Por estas e por outras razões, o curso sempre teve mudança de pessoas no grupo de monitores/as. 

                                                           
9 Neste texto, daremos atenção especial a este grupo, pois é quem trabalha diretamente com a metodologia da Educação Popular.   
10 A primeira vitória do PT para o governo federal se deu no ano 2002, com início em 2003.  
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Os mais novos em idade, chegaram com menor engajamento nas pastorais e movimentos sociais e, muitos deles, sem a formação básica 

“obrigatória” à militância pastoral e social nos anos 70 e 80, que incluía estudos sobre bíblia, sobre a realidade socioeconômica e política e sobre 

a metodologia da educação popular.   

Com a entrada de um novo grupo, com um novo perfil, fez-se necessário retomar a formação sobre os pilares do curso: Ecumenismo e Diálogo 

inter-religioso, Arte, Mutirão e Educação Popular. Para isso fez-se uso dos espaços formativos específicos para os/as voluntários/as, sempre 

procurando retomar os princípios e inovar em métodos e técnicas que melhor respondessem às necessidades do momento. 

3.2.1 Perfil da equipe de monitoria/coordenação 

Em 2018, setenta e sete (77) voluntários/as trabalharam na monitoria do curso e quatro (4) na coordenação11 e, destes, 35 (16 mulheres e 19 

homens) responderam ao questionário elaborado para este fim (sistematização do curso), permitindo maior detalhamento do seu perfil. Este 

número representa 43% do total das equipes de monitoria e de coordenação, o que consideramos um número representativo do grupo.  O 

percentual aqui apresentado refere-se aos 35 respondentes12.  

Quanto à formação acadêmica, apenas uma pessoa não tem o Ensino Superior (completo ou em andamento). Os demais indicaram as áreas de 

formação, tendo em quase sua totalidade, formação na área de Humanidades; apenas uma pessoa indicou a graduação na área de extas (Ciência 

da computação).  Com pós-graduação (concluída e em andamento) temos 18 pessoas (51,4%), estas, em sua totalidade, na área de Humanidades.  

Além da educação formal, 71,4% tiveram formação na área de Ecumenismo/Diálogo inter-religioso e/ou Educação Popular, sendo que 48% deste 

grupo teve a formação oferecida pelo Curso de Verão e outros cursos do CESEEP. Não responderam ou não tiveram formação 25,7%. 

                                                           
11 A coordenação é formada por 7 pessoas: 4 voluntárias e 3 da equipe CESEEP.  
12 O questionário foi aplicado no encontro de formação realizado no mês de maio/18. Com a greve de caminhoneiros no país todo, muitos não puderam comparecer no 
domingo por falta de transporte. O mesmo questionário foi enviado por e-mail, com retorno de mais 7 pessoas.  
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Quanto à religião, 68,2% das pessoas são católicas, 2,8% anglicanas (uma pessoa) e 11,4% se definem apenas como cristãs, somando 77,1% de 

cristãos. Uma pessoa (2,8%) da religião de matriz africana Yorubá, uma da Umbanda (2,8%), uma sem religião (2,8%), uma identificou-se como 

eclética e 8,5% não responderam a esta questão.   

Deste grupo, 74,2% e os demais pertencem a uma igreja ou comunidade não tem pertencimento ou não responderam esta questão. Das que 

hoje não tem pertencimento, diz já ter tido pertencimento e hoje, não mais. Quanto à atividade pastoral/social, 60% do grupo disse ter algum 

tipo de engajamento.  

Em relação ao tempo em participam do Curso de Verão, 40% iniciou nos primeiros dez anos, sendo que 10 pessoas estão desde o primeiro ou o 

segundo ano (1988-1989), 28,5% iniciaram na segunda década e 31,4% na última década.  

Quanto ao tempo de trabalho como voluntário/a, 31,4% iniciou na primeira década, 25,7% na segunda e 34,2% nesta última década, sendo a 

metade (17,1) com início em 2017-2018.   

 

4. A Educação Popular no Curso de Verão13 

Falar de Educação Popular no Curso de Verão é falar de sua essência. Desde a sua primeira edição, em 1988, o curso tem a mesma preocupação 

e empenho com os conteúdos, quanto com a metodologia a ser utilizada.  

Embora haja um caminho metodológico definido, a cada ano revisita-se os pressupostos e princípios da metodologia da educação popular na 

perspectiva de análise de sua coerência com os métodos, bem como as técnicas utilizadas durante o curso.  

                                                           
13 Participo diretamente deste curso, como membro da equipe do CESEEP (de 1991 a 1997 e desde julho 2017) e, como voluntária, no período de 1998 a julho 2017 quando, 
profissionalmente, exerci a função de professora e de gestora municipal na área da Educação. 
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Durante o ano de 2017, preparando o curso 2018, tivemos um momento de estudo sobre o tema com os/as monitores/as, numa agenda que 

envolveu reflexão individual e debate, retomando a concepção de EP e os desafios para as pastorais e movimentos sociais na contemporaneidade.  

A experiência de Educação Popular no Curso de Verão passou por diversas fases nestes 31 anos. Para efeito didático, está aqui dividido em 

períodos, de acordo com mudanças significativas ocorridas em cada um deles.  

No primeiro período (1988 a 1991) os conteúdos foram o ponto de partida do curso. Embora viessem em resposta às necessidades das pessoas 

oriundas dos meios pastorais e populares, os mesmos eram pensados por um grupo de teólogas/os e biblistas que planejaram o Curso de Verão 

desde o seu início. Durante todo o ano de 1987 a proposta inicial do curso foi discutida com um grupo de agentes de pastoral e de movimentos 

populares, seminaristas, religiosas/as, grupo este que assumiu para si a responsabilidade da formação, num movimento contínuo de reflexão e 

ação. 

Estes conteúdos eram apresentados a todas/os as/os participantes, num grande plenário, no Teatro da Universidade Católica (TUCA), todas as 

manhãs e, em seguida, estes eram organizados em grupos de dez pessoas para estudo e aprofundamento, nas salas da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Cada um destes grupos era acompanhado por uma monitora ou monitor.  Ao final de cada uma 

das quatro unidades de estudo, os pequenos grupos eram reunidos em mini-plenários, para apresentação e partilha das reflexões feitas nos 

pequenos grupos e elaboração de sínteses. 

A formação dos grupos obedecia a alguns critérios, de modo a contemplar a diversidade de sexo, idade, local de origem e atividade pastoral ou 

social. Além dos momentos vividos nos grupos e nos mini-plenários, havia também momentos para intergrupos. Os agrupamentos para os mini-

plenários eram organizados por cores (quatro cores pré-definidas pelo curso, a partir dos grupos formados pelos critérios acima citados).  
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No segundo período (1992 a 1993) as oficinas14 chegaram ao curso como uma grande novidade que despertou muito interesse por parte das/os 

cursistas. Com a mesma organização dos pequenos grupos e de mini-plenários dos anos anteriores, as oficinas foram introduzidas como uma 

forma alternativa de comunicação dos conteúdos trabalhados no curso. Os critérios para a escolha das modalidades de oficinas eram que as 

mesmas pudessem, com suas diferentes linguagens, traduzir os conteúdos numa forma alternativa de comunicação para ser levada às 

comunidades e movimentos de origem dos cursistas. Em 1992 havia seis modalidades de oficinas (Teatro, Cartilha, Vídeo, Música, Liturgia e 

Rádio) pelas quais passaram todos os grupos, em revezamento de quatro turnos de oficinas durante o curso. No ano de 1993 o número de 

modalidades de oficinas foi ampliado de modo que por elas pudessem passar todos os cursistas. 

No terceiro período (1994 a 2007), a partir de uma avaliação dos dois anos anteriores, a experiência15 passou a ser o eixo metodológico e as 

oficinas passaram a ter “outro lugar” no curso. De espaço que oferecia uma técnica de comunicação para tradução de conteúdos, as oficinas 

passaram a ser também um instrumento de aprofundamento de conteúdos e um elemento a mais nas dinâmicas de integração nos blocos onde 

estavam distribuídos os cursistas. Esta experiência, como eixo metodológico, era trazida pelos participantes das comunidades e movimentos de 

origem, partilhada nos blocos, enriquecida pela contribuição (conhecimento sistematizado) dos assessores, traduzida em forma de arte nas 

oficinas, celebrada em diferentes momentos, festejada em diferentes espaços para ser levada de volta à comunidade.  

Mantendo neste período os momentos com todas/os as/os participantes para as celebrações, assessoria, festa e socialização dos trabalhos, 

estas/es passaram a ser agrupados em Blocos de vinte a trinta pessoas, a partir de inscrições feitas com antecedência e por interesse pelas 

oficinas oferecidas pelo curso. Os blocos eram coordenados por um grupo de cinco monitoras/es, onde cada uma e cada um ficava responsável, 

prioritariamente, por fazer acontecer no bloco uma das diferentes dimensões propostas a serem vividas naquele espaço: animação, 

espiritualidade, sistematização, oficina e metodologia. Simbolicamente, este grupo era chamado de “flor”, onde cada um dos cinco 

                                                           
14 As oficinas do Curso de Verão de São Paulo foram inspiradas pela experiência do Curso de Verão de Goiânia que, por sua vez, inspirou-se no Curso de Verão de João Pessoa. 
Cada curso, inclusive os que foram criados depois, adaptaram a proposta das oficinas à sua realidade. 
15 A experiência aqui referida é tratada com maiores detalhes na dissertação de mestrado de Onilda Alves do Carmo já referida neste texto.  
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coordenadores era uma “pétala”. Quando os blocos se juntavam por cor, eram chamados de ramalhetes, onde muitos faziam trabalhos em 

comum, em momentos de espiritualidade e de socialização de trabalhos vivenciados nos respectivos blocos.  

A ideia inicial da oficina nos blocos era que esta fosse uma dimensão a mais a ser vivida naquele espaço, mas com o tempo passou a ocupar um 

papel de destaque no curso, já que era a partir delas que se dava a escolha pelos participantes, do grupo onde ficariam durante todo o curso. 

Com o passar do tempo, além de ser um instrumento de tradução dos conteúdos do curso, as oficinas passaram também a ser um instrumento 

metodológico para integração, aprofundamento de conteúdos, celebrações etc.  

Modalidades de oficinas foram criadas e suprimidas ao longo dos anos, de acordo com a demanda de inscrições para cada uma delas e da 

possibilidade de conseguir um oficineiro que pudesse acompanhar todo o processo na vida do bloco. Algumas foram duplicadas ou triplicadas, 

tendo em vista a necessidade de atender o interesse das/os cursistas. A maioria das/os oficineiras/os já eram monitoras/es no curso e outras/os 

foram chamadas/os a entrar no mutirão por conhecer a técnica de uma oficina desejada no curso.  

As modalidades de oficinas experienciadas de 1992 até 2007, com mudanças de nomes em alguns casos (indicados pelas barras), foram: Escultura 

/ Arte com Argila; Tradução de Conteúdos para crianças / Arte com crianças; Liturgia / Celebração Popular, Cartilha; Rádio Popular / Rádio 

Comunitária; Vídeo, Uso de Vídeo / Leitura Crítica de vídeo / Leitura crítica de audiovisual; Teatro / Teatro de Rua / Teatro-debate; Expressão 

Corporal; Música; Música Popular; Poesia; Faixas e Cartazes; Desenho e Pintura / Expressão Visual / Pintando a cidadania; Vida, texto e arte; 

Bibliodrama; Mamulengo; Fotografia / Linguagem fotográfica; Jornal Popular; Retalhos de história / Retalhos de história do povo negro; Contador 

de Histórias;  Expressão Oral;  Dança criativa e Dança circular; Educação e grupos populares. 

Nesta forma de organização, em alguns momentos, havia integração ou atividades conjuntas dos blocos por cores, agrupando quatro oficinas 

por afinidade das linguagens (liturgia/celebração, corporal, verbal, musical, mídias).  

O quarto período (2008 até 2011) teve início a partir da avaliação e da prospectiva feita em 2007, num seminário organizado p elo CESEEP 

para esse fim. Alguns questionamentos eram  seguidamente colocados pelos voluntários, especialmente pelos monitores nos momentos 
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de preparação e avaliação ao final de cada curso. Dentre as questões, a mais constante estava relacionada ao conflito entre a  importância 

dada ao aprofundamento dos conteúdos e a expressão da arte em forma de oficinas. E este conflito não se referia apenas ao tempo que 

era dedicado a cada uma destas dimensões vividas no curso, mas quanto ao seu significado, ou seja, o que seria realmente o 

aprofundamento e como deveria ser feito para que não houvesse dicotomia entre as duas dimensões.  

Embora a oficina fosse um dos elementos nos blocos para que as dimensões propostas no curso pudessem ser vividas, na prática ela acabava 

sendo a mais valorizada o que se manifestava tanto na opção feita pelos cursistas na inscrição, quanto na insistência dos mesmos em fazerem 

esta ou aquela oficina ao chegarem ao curso. Os argumentos para a mudança neste aspecto sinalizavam uma reflexão mais profunda sobre 

o lugar/papel da arte no curso, que ia além da expressão da arte nas oficinas.  

O curso procurou sempre oferecer uma formação que respondesse às necessidades das lideranças de comunidades e de movimentos populares 

tanto no que diz respeito aos conteúdos quanto à metodologia. Esta formação tem contornos diferentes de acordo com o tempo vivido e a 

coordenação entendia que não se devia responder apenas às necessidades atuais, mas ir além, pensar o futuro e antever outras necessidades, 

tanto em relação ao aprofundamento de conteúdos quanto à questão da mística e da vivência e expressão da arte.  

A arte, nesta proposta, deveria fazer parte do eixo metodológico do curso. Deste modo, ao lado da contribuição teórica e da experiência, o curso 

poderia construir a possibilidade de uma nova prática pensada a partir da arte. Esta proposta implicou repensar o lugar da arte no Curso de 

Verão.  

Dentro do processo metodológico, a arte teve um percurso demarcado por diferentes momentos: inicialmente, tendo a “arte como elemento 

decorativo, animador, reflexo da cultura presente nos diferentes momentos” (painéis, música, cantos, apresentações regionais...), passando em 

seguida para a arte como instrumento de “tradução de conteúdos” nas oficinas. O que se buscava é que a arte fosse “parte do processo de 

formação” inserida nas demais dimensões vividas no e pelo curso. Neste sentido, não houve grandes mudanças no curso. Os espaços de criação, 

nova nomenclatura dada para as oficinas, foram forjados para ser realmente um espaço em que se pudesse fazer arte, junto com as/os artistas 
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/ monitoras/es, a partir do conhecimento destes e das/os participantes, numa perspectiva criadora e parte intrínseca da construção de saberes 

coletivos.  

A prática mostrou que é preciso mais do que mudar os nomes para se mudar os conceitos e a práticas. Do ponto de vista prático, como as/os 

cursistas continuaram sendo reunidos de acordo com a opção por ocasião das inscrições, voltou-se às questões anteriormente colocadas em 

relação ao papel da arte no curso e ao dilema arte versus aprofundamento de conteúdos.  

A mudança mais significativa pós o seminário de avaliação, foi em relação à duração do curso, de doze para oito dias, mas essa redução do 

tempo teve implicações na organização do curso e nas estratégias de trabalho de modo a garantir a realização de tudo o que se desejava 

fazer num espaço de tempo menor. Isto exigiu um trabalho metodológico de priorização de atividades, organização e otimização dos te mpos 

e espaços, sem que se perdesse as características principais do curso e, ao mesmo tempo, torna sse prazerosa a vivência da mística 

ecumênica, dentro dos princípios da educação popular e tendo a arte como eixo do curso.  

Ainda na perspectiva de se retirar o peso das oficinas, agora denominadas de Espaços de criação, a ideia pós-seminário era que a 

organização dos grupos (antes chamados de Blocos e agora de Tendas) não mais fosse feita a partir das modalidades oferecidas, mas sim 

com outros critérios de modo a formar grupos heterogêneos em relação à idade, sexo e vínculo religioso; propôs -se que as Tendas16 

tivessem uma identidade e que esta se fizesse a partir dos nomes de pessoas que tivessem um significado especial na luta pela construção 

de uma sociedade mais justa e fraterna17. Porém, do ponto de vista da estrutura, os agrupamentos continuaram sendo feitos pela opção 

dos cursistas em relação aos espaços de criação e as Tendas ainda são chamadas pela modalidade de arte nela trabalhada, com u m esforço 

de algumas em marcar a identidade pelo nome de referência escolhido.  

                                                           
16 Tenda é nome dado a partir de 2009 ao que chamávamos de Bloco, de 1994 a 2008. Refere-se aos grupos de 20 a 30 pessoas que permanecem juntos durante todo o curso 
e onde é feito o trabalho de aprofundamento dos conteúdos, das oficinas/espaço de criação e vivência da mística ecumênica do curso.   
17 Nomes de referência das tendas no ano de 2011: Betinho, Candido Portinari, Carlos Mesters, Cora Coralina, Darci Ribeiro, Domingos Sávio, Gonzaguinha, Helder Câmara, 
João Cabral de Mello Neto, Joilson de Jesus, Julio de Santa Ana, Leonardo Boff, Luciano Mendes,  Mahatma Ghandi, Marçal Guarani, Milton Nascimento, Nelson Mandela, 
Patativa do Assaré, Paulo Evaristo Arns, Paulo Freire, Pedro Casaldáliga, Vladimir Herzog, Zumbi. 
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Em 2012 começa um novo período com mudanças que foram motivadas pela avaliação feita em 2011 e em anos anteriores pelos monitores. 

Essas mudanças estão relacionadas com o aspecto democrático das relações entre as Equipes de Coordenação e de Metodologia e as 

coordenações de Tendas, mas também pelas demandas que foram surgindo ao longo deste último período e que serão detalhadas mais 

adiante.  

Até 2011, a Equipe de Metodologia fazia o acompanhamento diário das Tendas e das Redes 18, trazia as questões para as reuniões, também 

diárias da equipe, de modo a proceder aos encaminhamentos do cotidiano do curso. Na nova proposta, extinguiu-se a equipe de 

Metodologia e a Equipe de Coordenação foi ampliada, com indicação de mais uma ou duas pessoas (pelo CESEEP) e duas eleitas pelo grupo 

de voluntários, de modo a contemplar a diversidade no que diz respeito à filiação religiosa e com perfil para acompanhamento das 

atividades de preparação e durante a realização do curso. Os membros da Equipe de Metodologia voltaram a compor a coordenação  de 

cada uma das novas Tendas criadas. A proposta era que a articulação entre as tendas e a coordenação do curso fosse feita pelos 

articuladores das Redes. No entanto, cada rede acabou assumindo um formato deste acompanhamento e está sendo revisto pela equ ipe 

de voluntários neste ano (2018).   

Importante lembrar que as mudanças ocorridas não mexem nos princípios da Educação Popular.  O que muda é a forma de organizar  o 

curso, algumas técnicas, mas procurando manter-se sempre fiel ao modelo que pressupõe trabalho profícuo, participação, diálogo e 

convivência prazerosa entre os cursistas, entre cursistas x voluntários e todos com a coordenação do curso.  

Ao grupo de voluntários participantes desta pesquisa, 31,4% tiveram contato pela primeira vez com a prática da Educação Popular no 

próprio Curso de Verão e o mesmo número na militância social. Outros 28,5% tiveram esta experiência nas pastorais de juventudes (PJ e 

PJMP), 5 com CEBs, 11 e  palestras e estudos sobre Paulo Freire, 4 quando cursou a graduação e na faculdade, 2 nas atividades  de formação 

de catequese e crisma e 1 pessoa não respondeu.  Já em relação ao contato com os aspectos teóricos da Educação Popular, 14 ,2% a tiveram 

                                                           
18 As Redes são formadas por três ou quatro Tendas. 
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no Curso de Verão, 25,7% nas pastorais sociais, 25,7% quando cursou a graduação, 5,7% nas CEBs, 2,8% na PJ e 2,8% na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Indicaram apenas o ano e não o local, 8,5%. Para estes dois itens de resposta, algumas pessoas indicaram mais de um local.  

 Neste sentido, falar da prática formativa do Curso de Verão, é falar de dois momentos distintos de formação. Um primeiro, que é a razão do 

fazer do curso: formar lideranças populares para a ação pastoral e social com base nos princípios da educação popular e, um segundo, mais 

complexo e desafiador, que é a formação daqueles que realizam, em conjunto com a coordenação do curso, o trabalho formativo com estas 

lideranças.  

 

5. A sistematização no Curso de Verão   

Neste texto, adotamos o conceito apresentado por Jara (2010), para quem a sistematização é a 

Interpretación crítica de una o varias experiencias a partir de su ordenamiento y reconstrucción, se descubre o hace explicita la lógica 

y el sentido del proceso vivido: factores que incidieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué de ese modo. Posibilita producir 

conocimientos y aprendizajes significativos, apropiar críticamente experiencias vividas (saberes y sentires), comprenderlas 

teóricamente y orientarlas al futuro, con perspectiva transformadora (Jara, 2010, p. xx) 

A partir desta concepção, relacionada à sistematização de experiências, foi possível fazer uma reflexão sobre a sistematização da forma como é 

realizada no Curso de Verão, em especial, na edição de 2018, considerando tanto o seu histórico já situado anteriormente, bem como as novas 

questões que surgem a partir da prática atual, num curso ainda em andamento, ou seja, ainda em continuidade desde a sua criação, com todas 

as implicações pedagógicas e metodológicas que se apresentam a cada ano.  

Para além das afirmações de Jara, compreendemos a sistematização como um rico momento de formação dos sujeitos envolvidos no projeto, 

inclusive dos que o coordena. Sistematizar a prática é poder pensar sobre ela no sentido de refazê-la, se necessário. Esta atividade toma um vulto 
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maior e de maior importância quando se expande a reflexão individual para um espaço coletivo, onde somam-se diferentes olhares sobre a 

mesma situação, com pontos de vista diversos e onde se manifesta a riqueza de todo o processo reflexivo a partir de uma prática comum.  

Este grupo de monitoria teve sempre o mesmo papel no curso, porém passou, ao longo dos anos, por diversas mudanças na forma de 

organização. Nas várias etapas do curso, onde ocorreram tais mudanças, também a forma de realizar a sistematização foi feita de forma diversa. 

No início, pensou-se em um monitor para cada dez cursistas, onde a principal tarefa era contribuir com a reflexão apresentada pelos assessores, 

procurando fazer uma breve sistematização para ser levada a um mini-plenário. Neste espaço, fazia-se a segunda sistematização para que as 

principais questões fossem devolvidas aos assessores ao final e cada dia, de acordo com o estudo feito e em vistas à sua continuidade. Nesta 

etapa destaca-se a formação de monitores especialmente em relação ao aprofundamento dos conteúdos e sua sistematização e à dinâmicas de 

trabalhos de grupo que a favorecessem.  

Numa segunda etapa, todos os cursistas passavam por uma experiência de oficina durante um dia. A formação dos monitores para este novo 

processo, consistiu em vivenciar, com eles, as mesmas oficinas, num esforço de reflexão sobre as possibilidades e desafios do novo formato. 

Cabe lembrar que a cada “novidade” do curso proposta pela coordenação, sempre sofreu alterações, moldando e acomodando cada uma de 

acordo com as possibilidades e boas sugestões e contribuição do grupo de monitores/as. A sistematização, nesta etapa, ainda era uma forma de 

registrar as reflexões/conclusões dos grupos e levar para uma reunião com a coordenação do curso, com o intuito de apresentar aos/às 

assessores/as as principais questões dos grupos, que seriam consideradas na plenária do dia seguinte. 

Com o sucesso entre os/as cursistas e monitores/as, dois anos depois, as oficinas ganharam espaço permanente em todos os grupos, incluindo 

a arte como elemento fundante da metodologia do curso e não apenas como estética, como havia sido desde o princípio, seja com os painéis 

gigantes (em torno de 5m x 6m) pintados pelos artistas populares, seja pela música popular presente como momentos lúdicos e também nos de 

reflexão sobre os conteúdos ou mesmo pela forma de organizar cada um dos espaços, sempre numa forma que pudesse trazer o belo e favorecer 

a participação de cada um como protagonista de sua expressão de arte. 
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O curso trazia em seus painéis, pintados pelos artistas da caminhada, a síntese da reflexão dos conteúdos propostos para 

cada etapa [ano]. (MENEZES, 2011, p. 314) 

Nesta terceira etapa, como elemento constitutivo da metodologia, as oficinas trouxeram a arte como possibilidade de acolhimento das pessoas, 

aprofundamento dos conteúdos e de vivência da espiritualidade. Surgem novas modalidades como escultura, jornal popular, leitura crítica de 

audiovisual, danças circulares, dança criativa, celebração popular, poesia, teatro do oprimido, mamulengo e outras.  

A arte como parceira dos oprimidos e aliada à ação social é resistente, teimosa, protagonista e se materializa em voz, 

corpos, sangue de tantos mártires. Esta arte fala, anuncia e denuncia quando as vozes dos seus protagonistas são 

impostos ao silêncio. (MENEZES, 2011, p. 332) 

Esta foi uma fase de profundos debates para compreender de que arte se estava falando ao assumi-la metodologicamente no curso. Parecia 

estar debate quem era mais importante: a arte ou o aprofundamento de conteúdos? Na verdade, era mais do que isso. Embora a questão se 

manifestasse nestes termos quando se referia ao tempo e lugar de cada um no curso, residia neste debate a necessidade de discernimento do 

papel da arte no curso.  

O papel da monitoria do curso foi fundamental para (re)desenhar esta nova fase e colocá-la em prática. O grupo de artistas populares, já com 

experiência em outros espaços junta-se aos novos artistas, crias deste processo de formação para, juntos, refletir sobre a importância da arte e 

do aprofundamento de conteúdos de modo a tornar significativas as aprendizagens.  
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Nesta etapa do curso, a sistematização era considerada como uma das dimensões a serem vivenciadas pelos grupos e sob a responsabilidade da 

coordenação de cada bloco.   

Em todas as etapas do curso, houve reunião diária com todos os sistematizadores ao final do dia, para a partilha das dúvidas e dos desafios diante 

dos temas e acontecimentos cotidianos do curso. A cada tema em debate, se faz um breve resumo, com alguns pontos de destaque que são 

expressos em compromissos a serem assumidos pelos cursistas e a serem levados para as suas comunidades e movimentos de origem19.  A 

elaboração desta carta gera um movimento interessante no curso. Primeiro pelo próprio exercício de elaboração e, segundo, por possibilitar um 

documento que, de forma sucinta e consistente, traduza os conteúdos do curso na forma de compromisso no retorno às suas práticas.  

Um dos desafios em relação à avaliação no curso, e podemos citar o curso 2018, é fazer a sistematização de forma coletiva, como parte da 

agenda do último dia. A equipe de coordenação sugere que, após fazer a avaliação individual (fechada), os grupos façam a avaliação (aberta) 

dentro de cada Tenda e, em seguida, sistematizem tais avaliações. A intenção é que faça o exercício de sistematização nos pequenos grupos e 

confrontando-a com todo o grupo da Tenda.  

Fazer este exercício coletivo de sistematização exige preparo por parte da coordenação das Tendas de modo que possa destacar os principais 

pontos observados, garantindo que não se limitem apenas a descrever / relatar as ocorrências e sim, refletir sobre elas no sentido de realizar 

mudanças, caso seja necessário. 

 

6. Avaliação no Curso de Verão 

Neste processo de formação, cabe ressaltar a importância da avaliação em seus diferentes contornos assumidos no curso. Numa perspectiva de 

avaliação formativa e democrática, a avaliação sempre esteve presente no curso, ou seja, apresenta-se como uma possibilidade de formação, 

                                                           
19 A Carta Compromisso 2018 consta como anexo na última página deste texto.  
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especialmente metodológica e democrática, pois é forjada e analisada sempre com a participação dos/as voluntários/as do curso, especialmente 

a equipe de monitoria. Além disso, a avaliação, para além de medir o grau de satisfação dos cursistas em relação ao curso realizado, sempre 

levanta questões para a sua continuidade e, mais detalhadamente, com contribuições em vistas à próxima edição.    

A avaliação do curso, conta com o olhar dos cursistas, da monitoria e da coordenação em relação a diferentes aspectos: a relevância dos 

conteúdos, a assessoria (contribuição teórica e forma de comunicação), a metodologia, a estrutura (serviços e espaços), bem como o trabalho 

da monitoria e da coordenação. Inclui-se nos últimos anos, a comunicação (especialmente pela internet, durante o curso). 

São utilizados vários instrumentos que compõem esta complexa avaliação: 1. Dos cursistas: um instrumento avaliativo com questões de múltipla 

escolha (fechada) e feita individualmente e um outro, com questões abertas, feito em grupo, nos grupos menores, sob a coordenação da 

monitoria e com momento dedicado à sistematização coletiva, no último dia do curso. Esta avaliação é tabulada, sistematizada pela coordenação 

e levada ao debate para a monitoria; 2. Das equipes de serviços, incluindo a monitoria: o mesmo instrumento fechado dos cursistas (com 

identificação “monitoria” apenas no último ano) e feito individualmente e, um outro, com questões abertas e específicas para a coordenação de 

cada Tenda. Esta avaliação é tabulada e sistematizada e devolvida às equipes no encontro geral de avaliação do curso. Esta devolutiva constitui 

um dos momentos mais ricos no processo de formação da monitoria, pois avalia-se o curso pelos olhares dos cursistas e também deles próprios, 

confrontando como cada um desses grupos vê o curso em suas diferentes dimensões; 3. Avaliação de resultados: inicialmente por exigência das 

agências parceiras da instituição, nos últimos anos realiza-se uma avaliação de resultados, onde se mensura o impacto da formação oferecida 

pelo CESEEP nas respectivas igrejas, comunidades e movimentos sociais de origem dos cursistas. Para isso, elaborou-se um instrumento que é 

aplicado aos cursistas que participaram do curso anterior20, com questões abertas sobre: a) quais atividades desenvolveu a partir do curso; b) 

quantas pessoas e quais grupos específicos envolveu, desde a preparação e execução; c) quais os ganhos e desafios tiveram e tem com as 

                                                           
20 Em torno de 30% dos cursistas retornam no ano seguinte. Muitos fizeram todos os 31 cursos e muitos, pelo menos de 10  edições.   
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atividades realizadas.  Embora tenha sido uma solicitação externa, esta avaliação em muito contribui para se constatar a riqueza de ações 

oriundas do curso, espalhadas entre os cursistas nas diferentes regiões do país, com casos em outros países da América Latina e África.   

A avaliação implica tomada de decisões da coordenação do curso a partir destes diferentes olhares e isto pressupões encontros de preparação. 

Quando fazemos a avaliação da avaliação, sempre encontramos pontos a serem aprimorados. Sabedores/as de que o desafio de perguntar e de 

quem pergunta é maior do que o de responder ou de quem responde, a coordenação investe tempo em estudos e debates acerca do tema na 

busca de acertar os caminhos, de discernir sobre o que se deve manter ou o que se deve mudar no curso. O parâmetro sempre foi o de ter 

presente os princípios e objetivos do curso, buscando a coerência entre o quê e onde se quer chegar e o caminho a ser feito. E esta não é tarefa 

simples; quando a ação avaliada envolve voluntários/as, há outro elemento que entra em questão: a suscetibilidade dos/as partícipes da própria 

ação e do processo avaliativo. Há uma dificuldade em se tomar distância do objeto avaliado e o risco de resvalar para uma avaliação (negativa) 

da pessoa que desenvolve a ação. Isso exige preparo teórico e metodológico da equipe que coordena a avaliação.  

Há, no caso do Curso de Verão, um esforço de se explicitar a valorização do trabalho voluntário, com todos os seus limites, mas também em se 

ter um rigor metodológico que propicie a avaliação das ações a partir de indicadores desenhados pelo próprio grupo ao longo dos anos. Há 

sempre alguma crítica em relação aos instrumentos e se propõe mudanças, no entanto, nem tudo pode ser mudado sob o risco de perder os 

parâmetros de comparação entre os anos. Então, a avaliação com questões de múltipla escolha (fechadas), permanecem as mesmas há muitos 

anos e suas informações constam do banco de dados do curso. Em relação às questões abertas, sempre há alguma alteração, sem que estas 

interferiram na análise dos dados.  

A avaliação do curso 2018 (realizada após o curso, no mês de fevereiro) foi boa e, complementada com a pesquisa feita no segundo encontro 

(maio), trouxe elementos importantes para a análise da Metodologia da Educação Popular utilizada no curso.  

Este encontro de avaliação é feito com base na avaliação realizada pelos/as cursistas e pela própria equipe de monitoria. Com a devolutiva da 

sistematização feita pela coordenação do curso, as equipes retomam a sua avaliação e a dos/as cursistas e procuram ver as convergências e 

divergências entre elas, bem como lançam um olhar para os elementos que apontam para a necessidade de mudanças no curso. 
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Cabe destacar que há um outro importante momento chamado de avaliação pós-curso21, ou avaliação de impacto, realizado com os cursistas 

que retornam no ano seguinte. Esta avaliação é feita com questões que buscam identificar as ações promovidas por eles/as em relação ao tema 

trabalhado no curso anterior. O retorno é de, pelo menos, um terço de respostas a cada ano e os dados mostram que a incidência de ações é 

significativa quanto ao número de pessoas por elas afetadas.   

Outros dois importantes aspectos positivos a serem observados na avaliação são a participação e o envolvimento da monitoria, que apontam 

para o sentimento de pertença ao grupo e, especialmente, ao projeto do curso. Muitos dos/as monitores/as atuais estão desde o início do curso 

ou desde os seus primeiros anos. Esta experiência contrasta com os/as novos/as que trazem a energia própria do começo e a vontade de fazer 

parte do grupo e do projeto. Neste ponto reside uma das riquezas da metodologia da educação popular, ou seja, a possibilidade concreta de 

troca de diferentes saberes, de experiências e compartilhar da mesma utopia: a transformação da realidade, com vida digna para todas as 

pessoas, a paz com justiça social e a certeza de que cada um/a deve fazer parte desta mudança.  

. 7. As aprendizagens no e com o Curso de Verão   

As aprendizagens com a experiência do Curso de Verão 2018 podem ser avaliadas por quatro grupos distintos envolvidos com o mesmo projeto: 

Cursistas, Monitores/as; Coordenação; CESEEP. O mesmo aspecto avaliado tem nuances mais ou menos críticas, dependendo do grupo que os 

vê.  

a) Aprendizagens para os/as cursistas 

Quem vem pela primeira vez como cursista tende a avaliar melhor o curso; tudo é novidade e não tem elementos de comparação com outros 

anos. Há dúvidas, na equipe de coordenação do curso, se compreendem todas as questões presentes nos instrumentos de avaliação da forma 

como as apresentamos, como avaliar a metodologia do curso, por exemplo. E este é um aprendizado também para a coordenação do curso. O 

que realmente se quer com a avaliação e como realiza-la tem sido um desafio e aprendizado constante. Mesmo assim, com limites no uso de 

                                                           
21 Realizada pelo CESEEP desde 2006, inicialmente por exigência das agências parceiras, mas depois, pela contribuição que esta forma de avaliação trouxe ao curso.  
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instrumentos e de técnicas que nos aproxime da Educação Popular, é possível perceber que levam um grande aprendizado do curso, tanto sobre 

os conteúdos de cada ano, como quanto ao formato. Aprendem sobre ecumenismo, sobre diálogo inter-religioso, sobre arte e sobre mutirão. 

Nos espaços para as observações existentes nas avaliações, deixam elogios à vivência da mística ecumênica, à troca de experiências e de saberes, 

ao conhecimento de pessoas de lugares, religiões e culturas diferentes.  

Outro aprendizado importante é fazer mutirão na formação e na vivência em grupos, como possibilidades que levam de volta aos seus locais de 

origem.  Levam também a esperança de que vale a pena lutar por um mundo melhor.  

 

b) Aprendizagens para os/as monitores/as 

O grupo que faz a monitoria no curso tende a ser mais austero na avaliação do curso em relação aos conteúdos e à condução do processo 

metodológico. Como fazem parte da construção dessa metodologia em suas estratégias e de seus conteúdos, na escolha dos temas e da 

assessoria, tem mais elementos para a avaliação: “aprendem e ensinam a fazer, fazendo”, ao modo freireano. Isso muda tudo em relação a 

processos educativos tradicionais. Viver esta experiência é um aprendizado que levam para a vida profissional e pessoal, conforme citam na 

pesquisa feita sobre educação popular no Curso de Verão.  

Preparar-se para o curso é aprender a conviver com as diferenças entre os/as voluntários/as e cursistas, tanto do ponto de vista teórico quanto 

metodológico e, grande parte das vezes, do ponto de vista das relações. Constroem-se neste espaço do curso, possibilidades de caminhada com 

outras pessoas por rumos impensados até então, seja em escolhas pastorais ou sociais e políticas.  

Assim, preparar-se para o curso é preparar-se para novos desafios, para construir novos projetos e buscar novos horizontes. Aprende-se a sonhar 

junto, a sonhar em mutirão.  
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c) Aprendizagens para a coordenação do curso 

Fazer parte da coordenação do curso traz oportunidades relevantes de aprendizagem. Uma é em relação a organizar um curso massivo e com 

características específicas, especialmente o fato de ser feito em mutirão. Isso exige conhecimento sobre relações entre pessoas que se colocam, 

generosamente, a serviço do mutirão de formação. Tem implicações diretas quanto ao que se deseja alcançar e as possibilidades de as pessoas 

o realizarem, considerando as habilidades de cada uma. Como parte da equipe de coordenação também é formada por pessoas voluntárias 

(quatro pessoas são voluntárias e três pessoas são da equipe executiva do CESEEP), o processo torna-se mais rico e com mais possibilidades de 

firmar compromissos entre todos, apesar das dificuldades.  

Outro aprendizado importante é o de lidar com limites na tomada de decisões, pois muitas das decisões não dependem apenas da coordenação 

e nem dos/as voluntários/as; dependem do CESEEP. Como responsável institucional do curso, o CESEEP depende de outras relações para que 

funcione da maneira como o curso está organizado. Há a parceria com as agências parceiras, que mantem a estrutura do CESEEP e há a parceria 

já citada dentro do mutirão, onde pessoas e instituições colocam-se, generosamente a serviço da formação.  Podemos citar aqui, como exemplo, 

o espaço oferecido pela PUC e TUCA, cuja sessão tem base na proposta de formação da instituição CESEEP.   

 

d) Aprendizagens para o CESEEP 

De todos os cursos do CESEEP, o Curso de Verão é, sem dúvida, o mais complexo em termos de organização e realização. A cada dia é preciso se 

rever enquanto curso que já tem uma história consolidada, mas que se move dentro das possibilidades daqueles/as que fazem parte de sua 

elaboração, execução e avaliação.  

O principal aprendizado a ser citado é o fato do curso ser realizado em mutirão. Aprende-se com todos e com cada um, pretende-se estar sempre 

na vanguarda em termos de conteúdo, sempre conectados em relação às questões tecnológicas e sempre fiel à concepção de Educação Popular.  
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Outro aprendizado (e sempre um desafio) para o CESEEP e para os demais grupos acima citados é ter um lugar de relevância para a arte, como 

parte do processo educativo.  

Para a equipe do CESEEP, especialmente para os/as que estão ligados diretamente à coordenação do curso, o Curso de Verão é um exercício de 

formação que une dois aspectos fundamentais para a sua própria formação: rigor teórico-metodológico sobre conteúdos e metodologia, aliado 

à leveza da convivência com pessoas que se colocam generosamente a serviço do mutirão.  

Na coordenação do curso aprende-se também a avaliar e ser avaliado. Avaliar é difícil e exige estudo e análise constante das ações e sua relação 

com os objetivos centrais da instituição e ser avaliado requer humildade e ousadia. Humildade para a escuta e para a ação conjunta com os/as 

voluntários/as e ousadia para sempre inovar, ir além do óbvio e do já existente, correndo riscos e superando desafios, pessoais e institucionais.  

 

CONCLUINDO e... aprendendo com a sistematização de experiências  

Sistematizar uma experiência é uma forma de aprendizagem que permite ir e vir entre conceitos e práticas, numa perspectiva reflexiva e dentro 

dos princípios da educação libertadora, ao modo freireano.  

Em princípio, tateando metodologicamente, sempre me atraiu a prática de registrar e tentar organizar os conhecimentos apropriados e/ou 

construídos em processos formativos, fossem eles, formais ou não. Trabalhando na Educação Popular ou na Educação Formal, busquei a prática 

de fazer sínteses, resumos, resenhas e outras formas de registro sobre textos publicados e que poderiam ajudar os grupos com quem atuava, 

educadores/as ou educandos/as. No entanto, o que mais me atraía (e atrai ainda hoje) é a ideia de registrar ações de ensino e de aprendizagens, 

refletir sobre elas e publicá-las.  

Dentro deste modelo de sistematização, fazê-la coletivamente tem sido o maior desafio.  Aprende-se mais no processo de sistematizar do que 

propriamente com o material produzido, embora ele seja essencial para a retomada e/ou continuidade das ações. Com o coletivo de autores/as, 

aprende-se a refletir junto, a produzir junto e a ampliar o universo desta produção como possibilidade formadora e transformadora. Mas não é 
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uma tarefa fácil, pois requer elementos de duas naturezas: teórica e política. Teórica porque não há como realizar o trabalho de sistematização 

sem posição conceitual, com base em teorias condizentes com a experiência realizada, e com capacidade de análise desta experiência a partir 

da concepção que se tem do que é aprender e ensinar, do que se entende por este fazer em espaços que envolvem pessoas motivadas e 

empenhadas a realizar mudanças sociais. Política porque requer tomada de decisões, escolhas e postura diante dos acontecimentos e do que 

se quer sistematizar, visto que não há neutralidade nas ações, especialmente se for com base nos princípios da Educação Popular. Esta 

politicidade coloca-se como ponto fundamental não só para a realização da experiência, mas também para a sua sistematização.   

Além dos elementos teóricos e políticos, para sistematizar experiências ressaltamos a importância de elementos técnicos que estejam de acordo 

com o que se quer alcançar. Dentre eles destacamos o registro e a forma de comunicação. 

Registrar é fundamental e importante no processo de sistematização. O registro das ações, que pode ser feito de diferentes maneiras, de acordo 

com os objetivos a serem alcançados. Para contar a história dos 31 anos de Curso de Verão, podemos nos valer de muitas formas de registro, 

individuais e coletivos. Registro da arte – nos painéis (feitos a cada ano para o curso), nas lâminas de projeção com cenas ilustrativas sobre os 

conteúdos, nas músicas de autores/as populares e/ou criadas no próprio curso, nas esculturas, nas fotos (feitas aos milhares nestes anos todos), 

nos banners, nos cartazes, nos vídeos, nos textos dos livros, nas cartilhas populares, nos áudios, nas mensagens em camisetas, nas canecas, nas 

cartas de compromisso feitas ao final e cada curso  etc. Em comemoração aos 25 anos do curso (2011), foi organizado um livro que trouxe a 

história do curso, a escolha metodológica, a forma de viver o ecumenismo e diálogo inter-religioso e o mutirão e, em cada uma das seções, 

depoimentos de pessoas que fizeram o curso. O livro foi uma forma possível naquele momento de recuperar a história e projetar a esperança 

de futuro presente em cada pessoa que passou pelo curso, que se encantou com a proposta de educação popular e que assumiu/renovou o 

compromisso trabalhar por mudanças a partir da formação crítica proposta pelo curso nas áreas sociológica, bíblico-teológica e pastoral. 

A comunicação requer conhecimentos técnicos específicos se considerarmos as tecnologias disponíveis em cada momento histórico. Neste 

momento convivemos com uma realidade antagônica, onde, de um lado, os meios de comunicação digitais expandem-se na velocidade da luz, 

tendo à mão, num aparelho de telefone móvel, acesso a quase todas as mídias (TV, rádio, texto, foto, e-mail, msg etc.) com possibilidade de 
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transmissão, em tempo real, de dados e de fatos que acontecem no mundo todo em apenas um “clic”. Ao mesmo tempo, ainda temos uma 

grande parte da população sem acesso a estes meios de comunicação digital. Na verdade, uma parte significativa da população mundial não 

sabe ou sabe pouco ler e escrever. Isso impõe a nós um desafio imenso na área da educação popular: estar conectada aos meios digitais e chegar 

cada vez mais longe com a mensagem positiva de que é possível fazer diferente, que é possível realizar ações que contribuem para a mudança 

social com vistas à melhoria de vida para todas as pessoas. Ao mesmo tempo, é preciso descobrir formas de fazer chegar a mensagem de 

esperança àqueles/as que não tem acesso aos meios digitais e divulgar suas ações locais na busca de superação dos problemas.  

A bibliografia e demais referências oferecidas pelo curso do CEAAL trouxe aportes teóricos e deu pistas para melhor compreender a 

sistematização e seu percurso na América Latina, ampliando o olhar para o foco político nela imbricado. É esse traço fortemente político que faz 

da sistematização um marco para a educação popular. Ela nasce com intencionalidade e resiste ao tempo com a mesma importância e relevância 

para a ação social e pastoral que se propõe a forjar mudanças.  

Fazer o exercício de sistematização da metodologia do Curso de Verão, com todos os limites do tempo, mas com todo o interesse pelo tema e 

atividades e toda a disponibilidade do grupo em participar, certamente agregou elementos de análise para a equipe de coordenação, 

especialmente na sua tarefa de sempre renovar a esperança na ação cotidiana pastoral e social dos participantes do curso e de construir, junto 

com os/as voluntários/as, um jeito sempre novo de oferecer formação ecumênica e popular e feita em mutirão às lideranças de comunidades, 

igrejas e movimentos sociais.  
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