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encontrar para dizer nossas coisas, 

para expressar-nos com a nossa própria voz 

que é de terra profunda germinando”. 

 

Pablo Guayasamin, Uma América Pintada   
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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é estudar, a necessidade, as possibilidades e os limites de 

uma Educação Popular para além do Capital Social como um movimento para a 

desreificação humana frente a uma forma de educar as pessoas para se adequarem às 

instituições sociais do capitalismo. A atualidade do objeto de estudo da pesquisa, 

Educação Popular e Capital Social, é tão concreta por estas apresentarem-se na 

conjuntura atual como processos de formação humana, que ao mesmo tempo que 

contraditórios imiscuem-se no cenário contemporâneo. Daí o questionamento central 

da pesquisa: Até que ponto a concepção de educação popular de tradição freiriana 

possibilita analisar e criticar a formação do capital social? Para isso, discutem-se, os 

conceitos de empoderamento e conscientização, oriundos do Capital Social e da 

Educação Popular respectivamente, como duas lógicas abstratas de formação humana, 

mas como práticas ligadas às condições materiais e humanas de reprodução social. 

Este estudo de fundamentação histórico-ontológica concebe a dialética entre 

humanização e alienação, como possibilidade de compreensão de que a humanização 

se da pelo trabalho, entendido aqui, como ‘auto-construção histórica’ do ser humano, 

como processo evolutivo de ontologização do ser social. O estudo mostra que a 

Educação Popular se consolidou como uma prática pedagógica no Brasil e na América 

Latina, que propõe um modo de formação humana, de conscientização e politização. 

Paralelamente, mostrou-se de como a concepção de Capital Social tende-se a impor 

como uma nova forma de politização ou participação cívica e que, nas últimas 

décadas, tem avançado cada vez mais em termos das políticas públicas apropriando-se 

do discurso da Educação Popular e disseminando-se como um produto de resultados 

eficientes, uma forma de garantir eficiência e eficácia das instituições existentes. O 

Capital Social, ainda que polissêmico, tem, neste texto, a compreensão dos Estados 

Unidos e divulgada no Brasil por certos grupos que objetivam um novo modelo de 

formação humana que vincula a necessidade de perpetuação política das instituições 

liberais com a proposta de formação cívica dos grupos considerados marginalizados e 

excluídos. No estágio atual do capitalismo é compreensível o avanço das propostas de 

formação do Capital Social, porque elas articulam mercado-democracia como valores 

centrais da realização humana comunitária, reificando as instituições e a formação 

humana. Este estudo aponta críticas ao capital social retomando a educação popular 

para além do capital.  

Palavras-chave: Educação Popular; Capital Social; Ontologia do Ser Social. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta disertación es estudiar, la necesidad, las posibilidades y los límites 

de una Educación Popular más allá del Capital Social como un movimiento para la 

desreificación humana frente a una forma de educar las personas para adecuarse a las 

instituciones sociales del capitalismo. La actualidad del objeto de estudio de la 

pesquisa, Educación Popular y Capital Social, es tan concreta por éstas se presentaren 

en el contexto actual como procesos de formación humana, que al mismo tiempo en 

que contradictorios se inmiscuyen en el escenario contemporáneo. De ahí el 

cuestionamiento central de la pesquisa: Hasta qué punto la concepción de Educación 

Popular de tradición freiriana posibilita analizar y criticar la formación del Capital 

Social? Para eso, se discuten, los conceptos de empoderamiento y concientización, 

oriundos del Capital Social y de la Educación Popular respectivamente, como dos 

lógicas abstractas de formación humana, mas como prácticas ligadas a las condiciones 

materiales y humanas de reproducción social. Este estudio de fundamentación 

histórico-ontológica concibe la dialéctica entre humanización y alienación, como 

posibilidad de comprensión de que la humanización se da por el trabajo, entendido 

aquí, como ‘auto-construcción histórica’ del ser humano, como proceso evolutivo de 

ontologización del ser social. El estudio muestra que la Educación Popular se 

consolidó como una práctica pedagógica en Brasil y en la América Latina, que 

propone un modo de formación humana, de concientización y politización. 

Paralelamente, se mostró de cómo la concepción de Capital Social tiende a imponerse 

como una nueva forma de politización o participación cívica y que, en las últimas 

décadas, ha avanzado cada vez más en termos de las políticas públicas apropiándose 

del discurso de la Educación Popular y diseminándose como un producto de resultados 

eficientes, una forma de garantir eficiencia y eficacia de las instituciones existentes. El 

Capital Social, aunque polisémico, posee, en este texto, la comprensión de los Estados 

Unidos y divulgada en Brasil por ciertos grupos que objetivan un nuevo modelo de 

formación humana que vincula la necesidad de perpetuación política de las 

instituciones liberales con la propuesta de formación cívica de los grupos considerados 

marginalizados y excluidos. En el nivel actual del capitalismo es comprensible el 

avanzo de las propuestas de formación del Capital Social, porque ellas articulan 

mercado-democracia como valores centrales de la realización humana comunitaria, 

reificando las instituciones y la formación humana. Este estudio apunta críticas al 

Capital Social retomando la Educación Popular más allá del capital. 

 

Palabras-clave: Educación Popular; Capital Social; Ontologia del Ser Social. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O ser humano possui uma ‘vocação ontológica’ à educação. “A grande 

vocação e a maior aventura humana residem no aprender a saber, no partilhar o saber e 

no transformar vidas pessoais e mundos sociais por meio de um saber tornado ação, e 

uma ação coletiva vivida como projeto de transformação” (BRANDÃO, 2009, p. 10). 

Nesse sentido, a educação está ligada com a “vocação ontológica e histórica de ser 

mais” (FREIRE, 2005, p. 59).  Mas o que significa a ontologia, que esta na base dessa 

vocação ontológica enunciada por Freire? Como pensar a formação humana como 

processo ontológico? Como se pode focar as concepções de educação popular e de 

formação de capital social, tal como se divulga hoje, a partir de uma ontologia que nos 

possibilite situar as possibilidades e indicar os limites da formação humana no mundo 

atual? Isso nos possibilita compreender as relações contraditórias entre educação, 

adequação e emancipação. Assim podemos indicar o sentido da educação popular, sua 

força transformadora, sua abrangência e seus limites em termos de combater a 

opressão, a exploração, a alienação e a reificação como forma mais acabada da 

desumanização. 

Propomos estudar as possibilidades e os limites de uma “Educação Popular 

para além do Capital Social como um movimento para a desreificação humana frente a 

uma forma de educar as pessoas para se adequarem às instituições sociais do 

capitalismo. Anela-se estudar os obstáculos, os processos embaraçosos e as 

incoerências que a construção histórico-social da educação popular vivenciou nas suas 

experiências latino-americanas. Sabe-se que o conceito de educação popular desde seu 
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gérmen particular, próprio da década de 1960, passou por construções e metamorfoses, 

adquirindo vertentes e perspectivas que tem gerado confusões conceituais e 

interpretações variadas a partir de diferentes pressupostos. O conceito de educação 

popular será retomado no sentido de abordar criticamente a educação compreendida 

como formação do capital social ou a formação da “virtude cívica, da comunidade 

cívica e de cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público” visando estabelecer 

“relações políticas igualitárias” e “uma estrutura social firmada na confiança e na 

colaboração” (PUTNAM, 2005, p. 31). Este ideário de comunidade cívica é uma 

forma de fazer as instituições da democracia liberal funcionar bem, ou seja, promover 

um “governo eficaz” (PUTNAM, 2005, p. 31)  

 Juntamente com a educação popular, nesta dissertação, tem-se também tem-se 

também a formação do capital social no sentido dado por Putnam, no sentido de 

contrapô-las. Até que ponto se poderia falar de ‘metamorfoseamento’ da educação 

popular ou de superação histórica da mesma nas atuais condições da sociedade 

capitalista e da hegemonia da chamada democracia liberal? O que os ideólogos do 

capital social defendem a este respeito? Se, para a tradição freirana, a educação popular 

é conscientização e seu ser se manifesta na prática emancipadora de conhecer e 

transformar junto o mundo, o capital social tente a exigir uma educação formadora de 

empreendedores, ou seja, de pessoas capazes de atuar segundo as exigências do 

mercado e, sobretudo, de participar do mundo cívico com o mesmo espírito 

empreendedor. Nesse sentido o ser do capital social manifesta-se como valor agregado. 

Segundo Rawls (1993, p. 204), numa perspectiva política liberal, as virtudes cívicas são 

uma forma de capital. Para ele, o termo capital é apropriado 
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porque essas virtudes são constituídas lentamente com o passar do tempo e 

dependem não apenas das instituições políticas e sociais existentes (elas 

próprias constituídas lentamente), mas também da experiência dos cidadãos 

como um todo e de seu conhecimento do passado. Repetindo: como capital, 

essas virtudes são depreciadas, por assim dizer, e devem se renovar 

constantemente, pela sua reafirmação e aplicação aos atos, no presente. 

    

A formação do capital social é hoje uma prática nas instituições do chamado 

Terceiro Setor. Sua realidade é tão concreta quanto o foi e tem sido a prática da 

pedagogia freiriana em busca de conscientização. Mas quais condições sociais 

possibilitaram o surgimento de uma nova forma de educação do povo? Como se tem 

justificado a necessidade da formação do capital social? Até que ponto a concepção de 

educação popular de tradição freiriana possibilita analisar e criticar a formação do 

capital social?   

O contraponto entre Educação Popular e a formação do Capital Social é feito a 

partir da análise do conceito de conscientização e de empoderamento, considerados 

como sínteses das propostas formativas da Educação Popular e do Capital Social 

respectivamente. Tais conceitos são problematizados a partir da ontologia marxiana do 

ser social de Lukács e das considerações sobre o capital de Mészáros. 

Inicia-se esta dissertação com um estudo da educação popular surgida na 

década de 1960 no contexto da América Latina, sobre seus principais mentores e das 

idéias que sedimentaram esta vertente da educação. Indica-se as bases ou condições 

sociais que possibilitaram o seu surgimento, sobretudo as lutas que marcaram a 

resistência dos educadores e educandos, juntamente com suas vitórias e derrotas. Para 

tal, serão referência os principais autores que discutem a educação popular, entre eles: 

Carlos Rodrigues Brandão (1981; 1984; 1985), Julio Barreiro (1980), Vanilda Pereira 

Paiva (1987), Carlos Alberto Torres (2002), Paulo Freire (2005; 2008), entre outros. 
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Já no que diz respeito ao capital social, será discutido principalmente a 

concepção da educação concebida pelo mesmo, em contrapartida com a proposta da 

educação popular acima citada. Para isso, far-se-ia uma contextualização depurada 

sobre o conceito do mesmo definindo suas bases teóricas a partir de Putnam (1996), 

Fukuyama (1992), Baquero (2006) e D’Araújo (2003). Trata-se de mostrar como no 

recente contexto social de hegemonia do capitalismo uma nova forma de adequação 

popular ao mercado tornou-se necessária.  

Dois conceitos básicos são retomados aqui para se pensar a educação popular, o 

conceito de conscientização e de reificacão. São conceitos vinculados a uma tradição 

crítica de luta contra o capitalismo. Trata-se de uma luta contra o opressor, contra as 

forças coisificadoras. Segundo freire, o opressor considera apenas a si mesmo como 

humano: “os outros para ele são coisas”. Assim uma educação que coisifica tem como 

princípio que “o dinheiro é a medida de todas as coisas” (FREIRE, 2005, p. 51). O 

lucro é a motivação da eficácia e da subordinação das pessoas à lógica do mercado.  A 

conscientização, na abordagem freiriana, tem a ver com a intencionalidade e com a 

abertura ontológica do homem para com outros, o diálogo, mas, sobretudo, com a 

capacidade de atuar segundo finalidades. Assim, diz Freire, “os oprimidos, como 

objetos, como quase “coisas”, não tem finalidade As suas, são as finalidades que lhes 

prescrevem os opressores” (1987, p. 53). Agir com finalidade é ter autonomia. 

Contudo, longe de ser uma mera autonomia funcional, dada como capacidade de se 

adequar ao mercado e aos mecanismos do sistema social, a autonomia freiriana traz 

um elemento de utopia que aponta pra a necessidade de superação do capitalismo e 

não de uma consciência fatalista.  
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Contudo para se compreender a dimensão ontológica da reificação é necessário 

resgatar elementos da filosofia de Kofler (2010), de Lukács (1974; 2004; 2007) e de 

Mézáros (2005), a fim de estabelecer uma análise crítica sobre o objeto de estudo, e 

das possibilidades que surgem da reflexão e confronto teórico.  

Com isso procura se evitar um mero empirismo positivista da pesquisa, um 

formalismo, um ponto de vista da individualidade isolada bem como a supressão da 

temporalidade histórica. (MÉSZÁROS, 2009, p. 11). Assim, evita-se abordar a 

educação popular e a formação do capital social como duas lógicas abstratas de 

formação humana, mas como práticas ligadas às condições matérias e humanas de 

reprodução social.  

A dissertação tem como objetivo geral estudar, a necessidade, as possibilidades 

e os limites de uma Educação Popular para além do Capital Social como um 

movimento para a desreificação humana frente a uma forma de educar as pessoas para 

se adequarem às instituições sociais do capitalismo. Para isso, o trabalho esta 

organizado em seis capítulos. Primeiramente, a introdução que apresenta a 

problemática da pesquisa, sua justificativa e proposta de estudo. O segundo capítulo 

descreve os aspectos teórico-metodológicos que sustentam a pesquisa. 

Especificamente fundamenta o estudo na concepção histórico-ontológica que concebe 

a dialética entre humanização e alienação, como possibilidade de compreensão de que 

a humanização se da pelo trabalho, entendido aqui, como ‘auto-construção histórica’ 

do ser humano, como processo evolutivo de ontologização do ser social.  

No terceiro capítulo estuda-se a Educação Popular, seus aspectos histórico-

conceituais, principalmente na realidade da história da Educação Brasileira. Discute-se 
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também sua concepção de Estado e sociedade, juntamente com seu projeto de 

formação humana de conscientização. Em contraponto, o quarto capítulo discute o 

conceito de Capital Social a partir da perspectiva teórica estadunidense, e seu projeto 

de participação cívica de empoderamento dos indivíduos e comunidades.  

O quinto capítulo, ‘a Educação Popular para além do Capital Social’, 

contrapondo o estudo dos dois capítulos anteriores, analisa criticamente a lógica da 

Educação Popular e do Capital Social, a partir dos conceitos de conscientização e 

empoderamento respectivamente, tendo como categoria de análise o conceito de 

reificação.  Finalmente, o sexto capítulo sintetiza as considerações finais da pesquisa, 

como possibilidades de resposta para a problemática proposta, destacando as 

limitações e potencialidades do estudo. 
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2 QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 O estudo do fenômeno do ser social afirma seus pressupostos na categórica 

dialética da totalidade, ao compreender “de que a sociedade representa uma unidade 

dialética entre ser e consciência e, portanto, é uma totalidade” (KOFLER, 2010, p. 71). 

Daí que se manifesta a necessidade de compreender desde os conceitos mais simples 

até os elementos mais abstratos, nas suas múltiplas determinações e relações, que 

permitam a abordagem da concreticidade no pensamento. Desse modo, não se busca 

compreender as coisas de maneira isolada, mas na totalidade que as amarra e 

concatena, e que as faz concretas.  

É a partir dessa perspectiva dialética que se direciona o trabalho na busca de 

apreender as determinações que revelem um retrato da realidade, do objeto de estudo 

ligado diretamente ao desenvolvimento histórico das relações de produção, do 

conhecimento da articulação estrutural de uma sociedade. Nesse sentido, o 

conhecimento da realidade congrega a conexão das manifestações, isto é, a totalidade. 

Marx (1986) ao se referir ao modo de produção, conceito fundamental da 

existência humana, os modos de existência para a compreensão do materialismo 

histórico, busca exprimir uma nova concepção do homem e da história. Para o autor o 

processo de produção material ao determinar o movimento real da história, manifesta o 

conflito como fruto da contradição entre as forças produtivas e as relações sociais de 

produção, isto é, o modo de produção implica a organização econômica da vida e sua 

expressão na sociedade, que por sua vez sustenta a estrutura política e ideológica. Um 

conceito a ser instigado na vida dos homens.  
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O objeto de estudo é posto como ‘uma expressão de relações sociais que tomam 

a aparência de relações entre coisas’. Kofler (2010, p. 78) adverte que, 

  
Alcançar o pensamento da totalidade em sua expressão mais adequada 

implica desenvolver teoricamente todas as formas imanentes do movimento 

da realidade (e que se unificam dialeticamente umas com as outras); e 

desenvolver tanto este movimento mesmo como processo, a contradição, a 

conversão da quantidade em qualidade (salto), a unidade, o desenvolvimento 

do conteúdo a partir da forma (da essência a parti da aparência) e, ao mesmo 

tempo, refazer todas essas operações em sentido inverso. 

 

 

 É nesse sentido, que se busca na dialética o entendimento da totalidade, para 

superar o unilateralismo do entendimento e possibilitar a compreensão das 

singularidades e da multiplicidade de conexões da realidade por meio da atividade de 

pesquisa. Como afirma Kofler (2010, p. 84) “na linguagem dialética [...] o 

entendimento opera, simultaneamente, de modo imediato e mediador”, isto é, por meio 

da atividade intuitiva da pesquisa é possível mediar na totalidade das manifestações o 

conhecimento da realidade, a vivência da totalidade. 

 A compreensão do objeto da pesquisa prescinde do entendimento das raízes da 

‘objetivação’ da vida social, da ‘alienação’ e ‘reificação’(Versachlichung)  oriundas da 

‘submissão à servidão da divisão do trabalho’. Kofler (2010) explica que a categoria 

da objetivação aparece como uma máscara que encobre as relações humanas, e que 

pelo conhecimento, é possível descobrí-las, desocultá-las das circunstâncias da 

reificação, isto é, que a estrutura econômica da mercadoria e da economia mercantil 

expressam relações vivas entre os homens.  

 É nesse intuito de falar da relação entre trabalho e reificação na perspectiva 

dialética da totalidade se prescinde vincular uma conexão entre a causalidade e a 

projeção de fins, o caráter teleológico do processo histórico no sentido de desvendar a 
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gênese da relação supracitada, para alcançar o entendimento dos fins por meio da 

mediação do pensamento. Isto é, “tomar previamente consciência do ato que deve 

praticar e, como conseqüência necessária, em dirigir o pensamento para um fim”
1
 

(KOFLER, 2010, p. 119). Assim compreende-se o trabalho como a ação 

transformadora da realidade dada pela atividade teleológica do trabalhador, como 

afirma Kofler (2010, p. 120), “a realização ativa do fim prático antecipado é o 

trabalho”. Primeiramente, dirigido aos objetos e, seguidamente, aos meios que 

transformam os objetos em instrumentos – meios de trabalho -, estes últimos 

entendidos como “produtos da atividade humana e elementos de um mundo de 

condições criado pelo próprio homem” (KOFLER, 2010, p. 120). 

 De acordo com o autor, Marx concebe as relações como condições sociais, ou 

seja, determinadas pelos fenômenos categoriais da reificação (dinheiro, máquina, 

capital, mercadoria, valor) o que determina que toda atividade econômica do homem 

orienta-se para objetos da natureza. É na ‘produção social das suas vidas’, que os 

homens nas relações sociais que estabelecem são determinados pelas forças produtivas 

materiais. Marx afirma que as épocas econômicas – e por que não, a atualidade do 

capital social e suas manifestações na educação – diferenciam-se umas das outras 

pelos meios de trabalho, isto é, do modo de como o homem produz socialmente a vida, 

e para atingir tal objetivo, é necessário compreender as relações econômicas que 

determinam o trabalho.  

                                                           
1
 Como afirma Marx (capital, p. 189) “[...] no processo de trabalho, a atividade do homem opera, com o meio de 

trabalho, uma transformação dos objetos do trabalho previamente projetada”. De seu lado, a terra oferece os 

meios do trabalho “pois proporciona ao trabalhador o locus standi e ao seu processo [de trabalho] o espaço de 

ação (Field of employment)” (MARX, p. 188). 
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 É daí a compreensão do homem como um ser socializado, que no trabalho 

produz a socialização que lhe permite relacionar-se com seus próximos. Kofler (2010, 

p. 122) “trabalho e sociedade mantêm, portanto, uma relação recíproca, dialética e 

funcional”. E nessa relação o condicionamento causal do trabalho está dado objetos da 

natureza, mas pelo movimento interior da sociedade, pela ação recíproca entre 

natureza e homem, relação esta que permite ao homem possibilidades teleológicas de 

superação da dinâmica social dadas pela atividade socializadora da consciência.  

 Assim, compreende-se o homem como um ser dotado de vontade e capacidade 

de avaliação, no sentido de dirigir sua ação para fins que escolhe, na ‘vivência 

consciente’ da sua ‘vinculação social’, que se determina no ‘circuito social’ que o 

submete à causalidade. Contudo, “a causalidade social de nenhum modo elimina a 

faculdade de escolher entre diversos fins: não elimina a consciência da liberdade”, isto 

é, “a relação entre liberdade e causalidade representa apenas a relação entre 

subjetividade e objetividade, constitutiva de todo o social” (KOFLER, 2010, p. 205). 

Isso denota que o homem como ser consciente é também um ser dependente das 

condições sociais, que participe ininterruptamente do processo de conversão dialética 

da subjetividade em objetividade e vice-versa. Tal concepção questiona à própria 

pesquisa ao buscar nas tessituras da educação popular e do capital social qual tipo de 

homem se pretendia formar e de quais os processos – meios – que determinariam essa 

intencionalidade. 

 A dialética possui a capacidade de reconhecer o movimento interior constitutivo 

da essência dos fenômenos. A razão dialética concretiza-se na compreensão do relativo 

como momento do absoluto, constituindo uma  
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tentativa de reconhecer o processo histórico sem atentar cuidadosamente em 

tudo, inclusive nos momentos ideológicos, necessariamente apóia-se em 

suportes frágeis, tanto quanto o procedimento inverso, consistente em 

discernir cientificamente os momentos sem prestar a máxima atenção à 

totalidade do processo em sua dependência recíproca (KOFLER, 2010, p. 

224). 

 

 

 Sendo assim, ao estudar dialeticamente o objeto desta pesquisa busca-se 

compreender de como os valores que estavam presentes na Educação Popular estão 

presentes no Capital Social, e de como estes se transformam em seus contrários. 

Objetiva-se o esclarecimento da relação interna entre ser social e consciência 

ideológica a fim de descrever o fenômeno da Educação Popular e o Capital Social, e 

de como eles se articulam dentro de uma formação humana da sociedade do capital. 

A necessidade de compreender o objeto de estudo escolhido como uma 

exigência da pesquisa científica remete a uma reflexão dialética. Concorda-se com 

Pinto (1979) quando levanta a necessidade da pesquisa ‘libertar-se’ das peias do atraso 

e da servidão da cultura estagnada e vegetativa, em vistas à compreensão da própria 

existência do homem, quanto ser intencional, e quanto ser que se emancipa na 

socialização do conhecimento
2
. Parafraseando, o educador Paulo Freire, ‘uma pesquisa 

científica constitui-se numa prática da liberdade’ como resposta necessária à existência 

humana. “A ciência só pode tornar-se um instrumento de libertação do homem e do 

seu mundo nacional se for compreendida por uma teoria filosófica que a explique 

como atividade do ser humano pensante e revele o pleno significado da atitude de 

indagação em face da realidade natural e social” (PINTO, 1979, p. 4).    

                                                           
2
 Entenda-se conhecimento como “cognoscere”, nascer juntos. O verdadeiro conhecimento faz-se através das 

relações do homem com a sua realidade de maneira crítica. O conhecimento surge, “nasce junto” ao homem 

como produto da prática existencial deste último. 
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A intencionalidade do pesquisador iniciante se dá no elaborar um trabalho que 

penetre “no desconhecido mundo do objetivo” (PINTO, 1979) ao qual esta pesquisa 

orienta-se.  Para tal, se faz imprescindível apoderar-se (tomar para si) de uma teoria de 

pesquisa científica que nos garanta a compreensão filosófica do objeto de estudo, ou 

seja, que possibilite traçar o ponto de partida e as exigências metodológicas adequadas 

à reflexão do conhecimento em questão.  

 Na pesquisa assim compreendida, assume-se uma atitude lógica de caráter 

dialético, a qual concebe o conhecimento como ato vivo de apreensão de um conteúdo 

da realidade. Nesse sentido, o conhecimento entende-se como a capacidade de 

representação da realidade, como resultado da existência de nós, seres vivos, no 

mundo, na forma concreta das nossas produções mediadas pelo trabalho e transmitidas 

pela educação. Nesse processo, é que os homens produzem sua existência e criam sua 

cultura (PINTO, 1979). 

A pesquisa dialética afirma suas bases no fato histórico social da realidade e na 

sua manifestação nos sujeitos pensantes, inclusive nós. Somos, ou pelo menos 

tentamos ser, os ‘intelectuais orgânicos’ que cogitam sobre sua existência histórica e 

social. A “realidade em transformação contínua que se desenrola no tempo é percebida 

pela consciência como história, [...] um processo que tem de ser entendido desde o 

início na condição social” (PINTO, 1979, p. 18). 

 De acordo com o autor, “o indivíduo cria a própria consciência no âmbito de 

uma consciência social que o envolve, o antecede, o condiciona. Não é a consciência 

de ninguém em particular, nem pode ser hipostatizada, conforme fazem certas escolas 
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de filosofia sociológica, más é a representação consciente feita pela generalidade da 

comunidade” (PINTO, 1979, p. 19).  

Cabe citar as contribuições de Kosik (1976) que considera que a atitude do 

homem frente à realidade, não deve ser a de um sujeito que conhece de maneira 

abstrata possuidor de uma mente que pensa e examina a realidade circundante de 

forma especulativa, ao contrário, deve ser “um ser que age objetiva e praticamente, de 

um indivíduo histórico que exerce a sua atividade prática no trato com a natureza e 

com os outros homens, tendo em vista a consecução dos próprios fins e interesses, 

dentro de um determinado conjunto de relações sociais” (KOSIK, 1976, p. 9-10). 

 Para o autor, o princípio metodológico da investigação dialética da realidade 

social é a totalidade concreta, entendida como um fenômeno social e histórico que 

desempenha ações mediáticas entre os fatos históricos. A visão dialética de Kosik 

mostra que os fenômenos devem ser compreendidos como momentos de um todo, 

como fenômenos sociais: eles são fatos históricos que não podem ser compreendidos 

isoladamente, mas antes devem ser conhecidos a si mesmos, e posteriormente, dentro 

do próprio contexto, evidenciando seu significado e suas contradições. 

Sendo assim, a reflexão científica deve ser ‘dialetizada’, ou seja, questionada no 

plano das contradições que a determinam na realidade. Kosik afirma que o ato da 

pesquisa só pode ser compreendido na medida em que está determinado pela 

‘totalidade’ do conhecimento produzido até então, o que garante a continuidade e a 

novidade de novos atos de pesquisa. Essas reflexões nos ajudam a compreender a 

educação popular e suas vicissitudes. 
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De acordo com Frigotto (1987) a dialética como método de investigação 

sinaliza nas décadas de 70 e 80 – décadas de forte produção sobre a educação popular 

– uma ruptura e um avanço claro na construção teórica que permitiu uma crítica às 

bases do pensamento humanista tradicional e moderno, ao positivismo, ao 

funcionalismo e às visões estruturais-reprodutivistas da educação. Ao contrário dessas 

concepções a dialética necessita de dar conta historicamente de categorias como a 

totalidade, contradição, mediação e alienação. Para o autor, “a dialética materialista 

histórica enquanto uma postura, ou concepção de mundo; enquanto um método que 

permite uma apreensão radical (que vai à raiz) da realidade e, enquanto práxis, isto é, 

unidade de teoria e prática na busca da transformação e de novas sínteses no plano do 

conhecimento e no plano da realidade histórica” (FRIGOTTO, 1987, p. 73). . 

Desse modo, as idéias dos homens são o reflexo subjetivo da realidade, ou seja, 

fazem parte das relações contraditórias e conflitantes presentes nos fatos históricos e 

no modo de como os humanos produzem socialmente suas existências. Para Marx 

(1977) os homens “na produção social da sua vida, [...] contraem determinadas 

relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas 

materiais”. E continua: “o modo de produção da vida material condiciona o processo 

da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que determina sua 

consciência” (MARX, 1977).  

Marx e Engels (1986) destacavam que “o primeiro pressuposto de toda a 

história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos [...] 
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produtores de suas representações, de suas idéias, etc”. É, a partir desse enunciado que 

o método dialético sedimenta sua investigação quando se pergunta de como se produz 

um determinado fenômeno social, na busca de “provar mediante escrupulosa pesquisa 

científica a necessidade de determinados ordenamentos de relações sociais e, tanto 

quanto possível, constatar de modo irrepreensível os fatos que lhe servem de ponto de 

partida e de apoio” (MARX & ENGELS, 1986).   

A dialética em Marx não é apenas um método, mas é uma concepção do 

homem, da sociedade e da relação do homem com o mundo. Conforme lembra 

Gadotti, que é uma referência para a educação popular no Brasil, “o homem figura 

como um ser produzindo-se a si mesmo, pela sua própria atividade, ‘pelo modo de 

produção da vida material’” (GADOTTI, 2006, p. 20). Para o autor a condição para 

que o homem se torne homem é o trabalho, como construção da sua história.  

 Assim, a dialética como movimento político, científico e praxiológico, de 

superação e de transformação constitui um atributo da realidade, uma síntese do 

conhecimento e da ação numa perspectiva na qual o pesquisador apreenda o caráter 

histórico do objeto de conhecimento mediante as categorias da totalidade, contradição 

e mediação. No entanto, Frigotto (1987, p. 81) adverte que “no processo dialético de 

conhecimento da realidade, o que importa fundamentalmente não é a crítica pela 

crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para 

uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no 

plano histórico-social”
3
. Sendo assim: 

 

                                                           
3
 Marx na Tese XI, sobre Feuerbach, afirma a práxis como critério de verdade, quando diz: “os filósofos se 

limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX, 1974, p. 59). 



26 
 

A teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento efetivamente se 

dá na e pela práxis. A práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de 

duas dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento: a teoria e a 

ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas 

uma reflexão em função da ação para transformar (FRIGOTTO, 1987, p. 

82). 

 

 Nessa compreensão, a concepção materialista histórica constitui-se a partir do 

trabalho e das relações sociais de produção, definindo o homem como um ser 

concreto, histórico, produtor de sua existência, pressuposto do conhecimento e 

princípio educativo primordial. É nesta concepção de homem, como sujeito social 

histórico e concreto que se fundamenta o processo do conhecimento. Para Frigotto 

(1987, p. 82), a dialética pode ser considerada “como concepção de realidade, como 

método de perquirir e expor o real e como práxis transformadora”, sempre quando as 

categorias metodológicas sejam construídas e historicizadas criticamente. De acordo 

com o autor “para que o processo de conhecimento seja dialético, a teoria, que fornece 

as categorias de análise, necessita, no processo de investigação, ser revisitada, e as 

categorias reconstituídas” (FRIGOTTO, 1987, p. 81), pelo fato de que a ‘totalidade’, 

as contradições e as mediações nunca são as mesmas, o que solicita que a historicidade 

das mesmas seja definida e evidenciada. 

 É aqui que inicia o desafio da presente pesquisa, primeiramente da definição 

das principais categorias no plano teórico-metodológico que cercam a educação 

popular (formação humana, capital e trabalho), seguidamente da discussão e análise na 

trajetória histórica da mesma na América Latina, para finalizar numa síntese das 

múltiplas determinações que podem explicar a problemática investigada a partir das 

rupturas implicadas no processo histórico e político.  
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 Defende-se o caráter sistemático que distingue o saber científico de outros 

saberes, mediante uma atitude reflexiva que possibilite superar as limitações históricas 

da pesquisa em educação, sobretudo as análises que isolam a formação humana da 

totalidade da vida social. Foi necessário, devido à natureza do objeto em estudo, 

retomar o ponto de vista do materialismo histórico dialético entendido como um 

composto campo teórico-cultural e teórico-político (PEREIRA, 2003) que nessa 

perspectiva, no presente estudo ‘Educação Popular e Capital Social’, busca seu 

desenvolvimento, isto é, “a transição de uma forma para outra, de uma ordem de 

relações para outra. Descoberta esta lei, investiga ele, em pormenor, os efeitos pelos 

quais ela se manifesta na vida social” (MARX apud PEREIRA, 2003, p. 138).  

 A formação humana do ser social tem um caráter ontológico. Nesse sentido diz 

Lukács (2007, p. 192) que  

 

los individuos no construyen la sociedad, sino que ellos, por el contrario, se  

constituyen en la sociedad, por el desarrollo de la sociedad, y que por 

consiguiente – por repetir lo ya resaltado con frecuencia – que el complejo 

real tiene preferencia ontológica respecto a sus componentes.  

 

 

 Inserido nesse complexo a educação é marcada tanto pelos fatores econômicos 

quanto pelos fatores não econômicos, na forma como eles se articulam enquanto 

momentos do ser social.  
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2.1 A EDUCAÇÃO COMO ATIVIDADE ONTOLÓGICA E A FORMAÇÃO DO 

SER SOCIAL 

   

 A compreensão da educação como categoria ontológica na formação do ser 

social, sustenta-se na filosofia da ontologia do ser social de Lukács e na possível 

relação com a teoria da pedagogia histórica-crítica de Saviani (DUARTE, 2009). 

Segundo Duarte (2009) a partir do entendimento da sociedade por Lukács, como 

‘complexo composto de complexos’ é possível afirmar que “a educação adquire real 

significado como objeto de reflexão ontológica somente quando analisada como um 

dos complexos que compõem o ser da sociedade” (DUARTE, 2009, p. 1). 

 A ontologia que vincula a perspectiva supracitada distancia-se de concepções 

metafísicas e idealistas, e encontra seus fundamentos na perspectiva do materialismo 

histórico e dialético que compreende que a ‘essências das coisas’ constitui algo gerado 

no processo histórico. Sendo assim, se o ser da sociedade é histórico, “a essência 

ontológica da educação só pode ser apreendida numa perspectiva historicista” 

(DUARTE, 2009, p. 1). A partir dessa afirmação é que a ontologia da educação busca 

compreender o processo de formação dos indivíduos como seres sociais, e de como os 

mesmos vão se definindo no seio da vida social. Neste sentido, problematizar a 

Educação Popular frente às determinantes do Capital Social não pode prescindir de 

uma reflexão ontológica sobre a educação, no sentido estrito de refletir do significado 

de educar na conjuntura social contemporânea. 

 O entendimento da sociabilidade como ‘produto evolutivo marcado por saltos 

ontológicos’ constitui-se a partir da esfera da vida cotidiana e da produção dos saberes 
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como um processo histórico “contraditório, heterogêneo, que se realiza por meio das 

concretas relações sociais de dominação que têm caracterizado a história humana até 

aqui” (DUARTE, 2009, 3). É nesse ponto que a filosofia de Lukács possibilita 

compreender a educação como categoria ontológica na formação do ser social na 

medida em que compreende a história como um processo de enriquecimento 

ontológico do ser humano, de constituição qualitativa e de superação das relações 

alienadas do capital. E, mais ainda, vincula esta concepção a um posicionamento ético 

entre a constituição do ser da educação e das possibilidades do seu vir-a-ser e dever-

ser (DUARTE, 2009). 

 A educação como categoria ontológica na perspectiva do materialismo 

histórico-dialético encontra em Saviani um estudo da ‘essência do ato educativo’ e de 

como este, no processo histórico, tornou-se a forma dominante de evolução do 

capitalismo - o que constituiu objeto de contestação e luta pelo desvelamento e 

conscientização do movimento de Educação Popular na América Latina. Esse processo 

da educação como forma dominante do capitalismo acunha-se a um desenvolvimento 

ontológico do trabalho educativo – representação que se assiste nas propostas 

educativas do Capital Social. 

 Saviani quando se refere à institucionalização da educação como forma 

dominante significa que: 

 

a produção e reprodução do ser da sociedade passam, ao longo do processo 

histórico, a requererem a existência de um tipo específico de atividade 

humana voltado para a formação dos indivíduos. Em outras palavras, a partir 

do capitalismo, torna-se uma necessidade do ser da sociedade a elevação do 

processo educativo, do nível de processo educativo em-si para o nível de 

processo educativo para-si (DUARTE, 2009, p. 7). 
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 Desse modo, é no processo histórico concreto de dominação – da divisão do 

trabalho - que ‘des-democratiza-se’ o acesso ao saber produzido pela humanidade, 

‘saber’ que antes era síntese da produção material e da apropriação coletiva, e, que 

agora, devido à apropriação privada dos meios de produção e de socialização do 

trabalho na sociedade capitalista, só pode ser restaurado pela superação do 

capitalismo. Para Duarte (2009, p. 9) a superação do capitalismo consiste na 

“superação das relações historicamente alienadas que tem feito do trabalho uma 

atividade alienante, mas isso não implica a eliminação do trabalho como atividade 

especificamente humana, atividade objetivadora do ser humano”. 

 Nessa perspectiva, o trabalho educativo constitui uma atividade de 

objetivação, de humanização do ser humano, que produz a ‘humanidade’, ou seja, que 

possibilita a apropriação da humanidade histórica e coletivamente produzida. De 

acordo com Saviani (1991, p. 21), 

 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 

lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 

pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 

outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas de 

atingir esse objetivo. 

 

 Sendo assim, o trabalho educativo precisa posicionar-se sobre o processo de 

formação dos indivíduos, sobre a humanização deles com o objetivo de estabelecer 

uma crítica às condições concretas de vida dos indivíduos e estabelecer diretrizes para 

o processo educativo. É nessa perspectiva que Saviani (1991) busca conceituar 
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trabalho educativo além das pedagogias da essência e existência
4
, especificamente, a 

definição do desenvolvimento do indivíduo para além dos limites impostos pela 

divisão social do trabalho. Daí a discussão da natureza teleológica do trabalho 

educativo, enquanto produção direta e intencional, que objetiva a humanização do 

indivíduo, sua pedagogização (FRANCO, 2008). 

Pinto (2007, p. 22), que é uma referencia para se investigar a cultura e a 

educação popular no Brasil, salienta que a educação é um momento de encontro de 

consciências no ato da aprendizagem, momento que implica “uma modificação de 

personalidade e é por isso que é difícil de se aprender, porque ela modifica a 

personalidade do educador ao mesmo tempo que vai modificando a do aluno”. E, 

ainda, confirma ser a educação um ato intransitivo, pelo fato do educador não poder 

transformar a outrem que não esteja se transformando no próprio trabalho de ensinar. 

De acordo com o autor,  

 

A educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua 

imagem e em função de seus interesses. Por conseqüência, educação é 

formação (Bildung) do homem pela sociedade, ou seja, o processo pelo qual 

a sociedade atua constantemente sobre o desenvolvimento do ser humano no 

intento de integrá-lo no modo de ser social vigente e de conduzi-lo a aceitar 

e buscar os fins coletivos (PINTO, 2007, 29-30). 

 

 

 Sendo assim, a educação é um processo, um momento histórico de formação do 

homem tanto de si próprio quanto em comunidade. Por isso, a educação é um fato 

existencial, pelo qual o homem se faz ser homem em sua realidade, na qual adquire sua 

essência real e social. Por ser a chave da constituição da pessoa humana, a educação é 

também, um fato social, por ser referir à sociedade como um todo, é determinada pelo 

                                                           
4  O conflito histórico entre as pedagogias da essência (educar guiado por um ideal abstrato de ser humano, por uma essência 

humana não histórica) e as pedagogias da existência (educar para a realização dos objetivos imanentes à existência 

individual), apontado por Suchodolski, evidencia-se de certa forma a concepção freiriana de educação, que busca o diálogo e 

a mediação dessa disputa, mas como aponta Saviani, não atinge a superação radical do problema. 
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interesse que move a comunidade a integrar todos os seus membros à forma social 

vigente. É neste ponto, que a educação adquire estatuto de ‘contraditória’, já que ao 

mesmo tempo em que incorpora nos indivíduos a produção social existente às vezes 

reproduzindo-a e perpetuando-a, possui a capacidade do progresso, como uma 

necessidade de ruptura com o equilíbrio hegemônico. (PINTO, 2007). 

 Na mesma perspectiva, a educação é um fenômeno cultural, pelo qual se 

transmitem o fundo cultural da comunidade mediante os próprios meios que a cultura 

possibilita. Nesse processo de transmissão, a educação não apresenta uma formação 

uniforme para com os seus indivíduos, mas reproduz a divisão interna das classes, 

perenizando as desigualdades do modelo econômico. É aí, nesse momento de 

distribuição da ‘formação’ que a educação define seu aspecto teleológico, 

determinando os interesses e fins do grupo dominante, já que “não se pode pretender 

formar um homem sem o prévio conceito ideal de homem”, e este modelo “é um dado 

de consciência e, portanto pertence à consciência de alguém; concretamente de alguém 

que esta num dado tempo, num espaço, em definida posição social” (PINTO, 2007, p. 

35). 

 Cabe neste ponto ressaltar a proposta da teoria da cultura de Pinto (1975, p. 

119) na qual define a cultura como “criação humana resultante da resolução da 

contradição principal do homem, aquela existente entre ele e a natureza”. Para o autor 

como um ‘produto’ perene do processo de hominização, como manifestação da sua 

‘ideação reflexiva’ e da sua criação-inovação existência de si mesmo em relação. 

 
A cultura é uma manifestação histórica do processo de hominização e por 

isso se desenvolve coetaneamente com este último, até os graus superiores, 

em que o caráter “humano” se apresenta como um conteúdo de valor ético. 

A cultura constitui-se por efeito da relação produtiva que o homem em 
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surgimento exerce sobre a realidade ambiente. Com este conceito 

apreendemos a noção culminante da teoria da cultura: a que nos mostra a 

cultura como indissociável do processo de produção [...] produção do 

homem por si mesmo, mediante a ação exercida sobre a natureza [...] e 

produção dos meios de sustentação da vida para o indivíduo e a prole 

(PINTO, 1975, p. 124) (grifo nosso). 

 

 

 O autor destaca que a perspectiva teórica em torno da cultura está ligada a uma 

filosofia existencial e servida pela lógica dialética. O homem é “ele próprio um bem de 

produção” e produtor da cultura por uma necessidade existencial, para que por meio da 

apropriação da mesma possa dar sentido a suas ações, à sua intencionalidade humana. 

Nas palavras de Pinto (1975), o homem é um bem em produção de si mesmo e para si 

mesmo “para torná-lo mais humanizado na sua compreensão do mundo e nas relações 

com os semelhantes”. Sendo assim, o ser humano é um ser dialético: cria-se a si 

mesmo mediatizado pela realidade circundante – “ao produzir a cultura o homem se 

produz a si próprio em forma de constituição de um modo social de convivência” -, e a 

cultura seria “um produto do existir do homem, resulta de vida concreta no mundo que 

habita e das condições, principalmente sociais, em que é obrigado a passar a 

existência” (PINTO, 1975, p. 135).  

Contudo, este fundamento ontológico – do homem como força de trabalho um – 

pode ser alienado, ou seja, o processo de produção de si mesmo é objetivado, 

tornando-o um bem apropriado por outro e não um bem coletivo, uma mercadoria 

possível de ser privatizada e dividida. Tal apropriação causa o surgimento das classes 

sociais, a desigualdade humana e a injustiça social, questões que serão alvo das lutas 

populares reivindicatórias de uma nova forma de sociedade. 

 Finalmente, a educação é uma modalidade de trabalho social, porque visa à 

formação dos homens para o desempenho de uma função de trabalho na diversidade 
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social. Contudo, para compreender a relação entre ‘formação e trabalho’ faz-se 

necessário definir o conceito de trabalho como categoria histórica-antropológica 

necessária para a discussão dialética. Pinto (1975, p. 135) afirma que “a educação é 

histórica não porque se executa no tempo, mas porque é um processo de formação do 

homem para o novo da cultura, do trabalho, de sua autoconsciência”. 

 Concorda-se com Pinto (2007, p. 39) quando afirma categoricamente que “a 

educação é um processo histórico de criação do homem para a sociedade e 

simultaneamente de modificação da sociedade para benefício do homem”. Nesse 

sentido o progresso social pode ser entendido como autogeração da cultura dos 

homens na mediação social do trabalho concreto dos mesmos. De acordo com o autor, 

a educação é objetiva, pelo caráter social do processo pedagógico, histórica, enquanto 

processo e totalizante, como ato social que implica o palco da existência humana. 

Na perspectiva fenomenológica freiriana o homem é um “ser no mundo”, um 

“ser em situação”, “um ser do trabalho e da transformação do mundo” (FREIRE, 1975, 

p.28), um ser por essência inacabado, pois se constitui a si mesmo ao longo de sua 

existência social (PINTO, 2007; FREIRE, 2005). É um “ser de relações” (FREIRE, 

2003), um ser da ação e da reflexão, como “um ser de atividade que é capaz de refletir 

sobre si e sobre a própria atividade [...] de que resulta sua inserção crítica na realidade” 

(FREIRE, 1975, p. 31). Enfim,  

 

O homem é um ser da “práxis”, da ação e da reflexão. Nestas relações com o 

mundo, através de sua ação sobre ele, o homem se encontra marcado pelos 

resultados de sua própria ação. Atuando, transforma; transformando, cria 

uma realidade que, por sua vez, “envolve-o”, condiciona sua forma de atuar. 

Não há, por isto mesmo, possibilidade de dicotomizar o homem do mundo, 

porque não existe um sem o outro (FREIRE, 1975, p.28). 
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 Essa visão de Paulo Freire tem inspirado várias práticas educativas de educação 

popular. Contudo, cabe a ele a crítica que se faz ao idealismo inerente à fenomenologia 

e a suposta autonomia que a cultura recebe nele.  Como lembra Saviani o homem 

como ser da “práxis”
5
, educado pela sociedade, modifica esta mesma sociedade num 

processo de autogeração da cultura. Saviani (2004, p. 133) salienta que “no processo 

de autoproduzir-se, o homem produz, simultaneamente e em ação recíproca, a cultura. 

Isto significa que não existe cultura sem homem, da mesma forma que não existe 

homem sem cultura”.   

Este processo possibilita o progresso social, “a mediação (dialética) da 

sociedade, na realidade, pelo trabalho concreto dos homens” (PINTO, 2007, p. 40). Já 

Marx (1974, p. 57 ) afirma isso na III Tese Sobre Feuerbach quando diz ‘que o homem 

se transforma a si mesmo’, o que faz inferir que a formação humana é, em Marx, uma 

“prática social”, fruto do trabalho social dos homens. Para o autor, “o trabalho é antes 

de tudo um processo entre o homem e a natureza, um processo no qual o homem, por 

sua atividade, realiza, regula e controla suas trocas com a natureza” (MARX, 1988, p. 

185).  Um novo sentido do social é posto por Marx que a partir de uma visão 

materialista fala de uma sociedade humana e de uma humanidade socializada como 

base para se compreender a formação humana que decorre de uma prática em que a 

essência humana é concebida como conjunto de relações sociais. Os seres humanos 

são produtos das circunstancias ao mesmo tempo em que a circunstancias também são 

transformadas pelo homem, em sua atividade prática. Assim como na filosofia de 

                                                           
5
 Para Kosik (1976, p. 202), “A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer dizer, que se 

renova  continuamente e se constitui praticamente -, unidade do homem e do mundo, da matéria e do espírito, de 

sujeito e objeto, do produto e da produtividade. Como a realidade humano-social é criada pela práxis, a história 

se apresenta como um processo prático no curso do qual o humano se distingue do não-humano: o que é humano 

e o que não é humano não são já predeterminados; são determinados na história mediante uma diferenciação 

prática”.  
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Marx, a antropologia de Pinto (2007) reafirma o trabalho como o fundamento da 

formação humana.   

Trabalho é práxis humana - “Mann ist das, was Mann betreibt” (o homem é 

aquilo que ele faz) – e o homo oeconomicus só é ativo na relação com o sistema, mas 

“sua existência de homem concreto se estende [...] na possibilidade de superar o 

sistema, e sua inserção de fato ou funcionamento prático em um sistema (de 

circunstâncias e relações históricas)” (KOSIK, 1976, p. 90). Para Kosik (1976, p. 136) 

“a práxis humana inclui em si mesma os momentos do passado e somente mediante tal 

integração os reaviva. Neste sentido, a realidade humana não é apenas produção do 

novo, mas também reprodução (crítica e dialética) do passado”. 

 

A dialética materialista demonstra como o sujeito concretamente histórico 

cria, a partir do próprio fundamento materialmente econômico, idéias 

correspondentes e todo um conjunto de formas de consciência. Não reduz a 

consciência às condições dadas; concentra a atenção no processo ao longo do 

qual o sujeito concreto produz e reproduz a realidade social; e ele próprio, 

ao mesmo tempo, é nela produzido e reproduzido (KOSIK, 1976, p. 111). 

 

  De acordo com Kosik (1976, p. 113) o caráter social do homem como ser 

histórico-social, o homem produz: 1) os bens materiais, o mundo materialmente 

sensível, cujo fundamento é o trabalho; 2) as relações e as instituições sociais, o 

complexo das condições sociais; e 3) sobre a base disto, as idéias, as concepções, as 

emoções, as qualidades humanas e os sentidos humanos correspondentes.  Sendo 

assim, na base do trabalho, no trabalho e por meio do trabalho é que o homem se faz. 

É na práxis humana que a consciência humana se registra e projeta, “o homem capta a 

realidade e dela se apropria com todos os sentidos [...] que reproduzem a realidade 

para o homem, são eles próprios um produto histórico-social” (KOSIK, 1976, p. 120). 
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 É nesse fundamento que Kosik (1976, p. 180) coloca o marxismo como 

‘ontologia humana’, no momento em que considera o trabalho, em essência e 

generalidade, não como uma atividade laborativa ou um emprego desempenhado pelo 

homem, mas como “um processo que permeia todo o ser do homem e constitui a sua 

especificidade”. Nesse processo opera-se a mediação dialética
6
, a unidade das 

contradições, moldando-se no trabalho, o ser sendo do homem, como atividade 

exclusiva do agir humano que lhe permite transformar o mundo. Pode-se dizer que, o 

homem humaniza-se no trabalho na medida em que cria sua realidade humano-social, 

na qual sua práxis compreende um momento laborativo, e também um momento 

existencial. É abertura do homem para a realidade, para a ‘ontocriação’ social do seu 

ser. 

 A formação humana dada pelo trabalho, numa concepção dialética da educação, 

nos lembra o conceito de ‘omnilateralidade’ proposto por Marx pensando nas classes 

trabalhadoras, entendido como a educação vinculada ao trabalho dos homens, na 

produção social de suas existências. Para Marx o homem omnilateral é aquele capaz de 

superar a exploração e alienação, consciente do processo social do seu trabalho.  Marx 

entende o processo de hominização como um esforço solidário dos homens entre si, 

como resultado da ação coletiva dos homens. 

 Frente à práxis, a educação é um ato político. Contudo há varias compreensões 

e significados de político.  Uma abordagem crítica desta temática tem sido 

fundamentada em Marx e Gramsci, ou seja, autores que dão centralidade à luta das 

classes trabalhadoras, na busca de uma educação política para o proletariado, para a 

                                                           
6
 Para Kosik (1976, p. 183) a “mediação dialética é uma metamorfose na qual se cria o novo, é gênese do 

qualitativamente novo”, o que permite ao homem, por meio do trabalho, dominar o tempo, descobrindo “no seu 

agir a tridimensionalidade do tempo como dimensão do seu ser”. 
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formação da consciência de classe, da consciência revolucionária. Ambos enraízam 

uma concepção dialética da educação, permitindo que a mesma surja como 

emancipatória
7
, como instrumento de luta da classe oprimida e o lugar de uma contra-

hegemonia.  No Brasil, Saviani tem sido uma referencia teórica para investigar a 

educação dentro da referida tradição revolucionária de Marx e Gramsci. 

Nas palavras de Saviani (2008, p. 73) a prática social, 

 

É a mesma, uma vez que é ela própria que constitui ao mesmo tempo o 

suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da 

prática pedagógica. E não é a mesma, se considerarmos que o modo de nos 

situarmos em seu interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação 

pedagógica; e já que somos, enquanto agentes sociais, elementos 

objetivamente constitutivos da prática social, é lícito concluir que a própria 

prática se alterou qualitativamente.  

 

 

 Para o autor, “é preciso, no entanto, ressalvar que a alteração objetiva da prática 

só pode se dar a partir da nossa condição de agentes sociais ativos, reais”, e agrega 

que, “a educação, portanto, não transforma de modo direto e imediato e sim de modo 

indireto e mediato, isto é agindo sobre os sujeitos da prática” (SAVIANI, 2008, p. 73). 

 Tal entendimento possibilita a conceituação de educação como “uma atividade 

mediadora no seio da prática social global” (SAVIANI, 2004, p. 131). De acordo com 

o autor a educação compreende-se a partir do contexto na qual situa-se concreta e 

historicamente.  

 Tal concepção de educação como mediação no seio da prática social identifica-

se à concepção dialética explicitada na teoria da economia política de Marx. Educação 

e sociedade articulam-se, e, portanto a divisão de classes com interesses opostos 

aparece como campo para a prática social, para uma ‘pedagogia revolucionária’ 

                                                           
7
 Emancipar do lat. emancipare (sec. XIV) significa etimológicamente “eximir do pátrio poder ou da tutela” 

(CUNHA, 2007). 
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“empenhada decididamente em colocar a educação a serviço da referida transformação 

das relações de produção” (SAVIANI, 2008, p. 76).  Para o autor o processo educativo 

constitui a passagem da desigualdade à igualdade, da catarse que possibilita a 

conquista da democracia, a democratização da sociedade. 

 Face à isso, Saviani (2008) explicita a relação entre política e educação 

reinscrevendo-a na ‘teoria da curvatura da vara’. Para o autor educação e política são 

inseparáveis, mas não idênticas, seus objetivos são diferentes: enquanto a prática 

política objetiva vencer, a prática educação objetiva convencer. Saviani (2008, p. 85) 

ao afirmar que educação e política mantêm íntima relação explicita que “a dimensão 

pedagógica da política envolve, pois, a articulação, a aliança entre os não-antagônicos 

visando a derrota dos antagônicos. E a dimensão política da educação envolve, por sua 

vez, a apropriação dos instrumentos culturais que serão acionados na luta contra os 

antagônicos”. 

 No entanto, a inseparabilidade entre educação e política deve ser compreendida 

como possuidora de existência histórica, ou seja, arraigada no seio da prática social. 

Ambas, educação e política são manifestações da prática social da sociedade de classes 

na condução à identificação do Estado com a sociedade civil. É nesta compreensão que 

a educação na sua função socializadora do conhecimento é progressista, e 

conseguintemente à educação popular: “a luta por transformar a educação e a escola 

em instrumentos de reapropriação do saber por parte dos trabalhadores, 

potencializando, assim, a sua capacidade de organização, de reivindicação e de 

pressão” (SAVIANI, 1998, p. 43). 
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A partir da concepção de práxis abordaremos a filosofia da educação de Freire e 

a sua concepção da atividade educativa como processo de conscientização, apontando 

alguns elementos de sua concepção de práxis formadora. Para especificar a essência 

política da educação, Freire fala de um “ímpeto ontológico de criar” que seria produto 

da inconclusão do homem, marcada por uma práxis ou experiência especificamente 

humana de intervenção no mundo (FREIRE, 2005; 2007). 

 Politizar a educação, ou mesmo considerá-la ato político é negar sua 

neutralidade e aceitar que a mesma defende um determinado projeto. É daí, que a 

educação é “dialética e contraditória [...] nem apenas reprodutora nem apenas 

desmascadora da ideologia dominante. Neutra, “indiferente” a qualquer destas 

hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a de sua contestação, a educação 

jamais foi, é, ou pode ser” (FREIRE, 2007, p. 110-111).  

 Esta compreensão da práxis como politicidade da educação assume seu fim 

último na ‘prática social’, entendida como a alteração qualitativa do processo 

educativo humano. Frente a isso, o que se chama de formação do capital social pode 

ser investigado tanto para inquirir do significado desta prática de formação quanto 

também para pensar o significado do social que qualifica esse capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3 A EDUCAÇÃO POPULAR  

“Se a tomada de consciência abre o caminho à 

expressão das insatisfações sociais, se deve a que 

estas são componentes reais de uma situação de 

opressão”. 

 

Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICO-CONCEITUAIS 

 

 Para atingir as metas às quais se pretende chegar no intuito de favorecer uma 

discussão em bases sólidas e clarividentes crê-se necessário especificar ao leitor em 

que consiste a ‘educação popular’, o que faz dela ser ‘popular’ e de como a mesma 

manifestou-se e manifesta-se no contexto da sociedade atual latino-americana. 

 Nesse intuito, apresentar-se-á primeiramente as principais definições de 

‘educação popular’ dispostas pelos autores e educadores populares, para num segundo 

momento classificá-la conforme seus mentores, objetivos e práticas. Seguidamente, a 

partir dessa classificação, far-se-á uma retrospectiva histórica da educação popular 

tendo como eixo norteador os fatores e as causas que marcaram seu surgimento e suas 

lutas. 

  

3.1.1 O “Ser” da Educação Popular 

 

O “ser” da educação popular constitui-se historicamente, isto é concretamente. 

Foram as causas históricas inerentes aos problemas de homens e mulheres que cientes 

de suas condições de vida, descobrem ou criam situações de reverter e/ou transformar 
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seu trabalho, suas relações, seu mundo. Percebem que podem educar-se a partir de um 

saber que eles próprios criam e que lhes possibilita participar da vida em sociedade. 

Pensar em educação popular obriga segundo Brandão (1985) a uma revisão do 

sentido próprio da educação. Brandão (1981, p.07) afirma que, “ninguém escapa da 

educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós 

envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-

ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a 

vida com a educação”. 

Se pensarmos detalhadamente a primeira frase do autor, pode-se afirmar que se 

ninguém escapa da educação, todos estão envolvidos com a mesma, e, portanto, que 

não existe uma única forma ou um único modelo de educação. Com isso, descartamos 

a idéia comum que a maioria estipula: que a educação acontece na escola. Não 

negamos tal sentença, mais afirmamos que não somente na escola é que se manifesta a 

educação, e que pelo mesmo, o professor não é o único que exerce a função de ensinar. 

De certa maneira, isso vem ao encontro do estipulado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9.394 de 20 de dezembro de 1996, artigo 1º, quando 

declara que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. 

 A educação existe em cada categoria de sujeitos, no ambiente familiar, tanto nas 

pequenas sociedades quanto nos grandes Estados, entre sociedades de classes e sem 

classe, entre povos que se submetem e dominam usando a educação como um recurso 
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ou estratégia dominante. A educação sempre fez parte do modo de vida dos grupos 

sociais que viam a necessidade de produzir, praticar e reproduzir sua cultura na busca 

de legitimar aquilo com o qual se identificam e acreditam necessário para manter a 

ordem social do grupo (BRANDÃO, 1981). Sendo assim,  

 

a educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que 

as pessoas criam para tornar comum, como saber, como idéia, como crença, 

aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode 

existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o 

controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os 

homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos 

(BRANDÃO, 1981, p. 10). 

 

 

 Com estas palavras, Brandão adverte que a educação pode existir tanto livre 

quanto imposta, visando o bem da comunidade ou reforçando um sistema centralizado 

de poder. Aqui se denota o potencial que a educação possui, e com isso, a 

responsabilidade daqueles que a direcionam e estabelecem seus conteúdos. A 

educação apresenta-se como uma “faca de dois gumes”, servindo como ferramenta de 

convívio social de interpretação de uma cultura que é reconhecida por todos ou como 

uma forma ideológica de dominação de um grupo em particular em relação ao outro, 

onde existe o esquecimento ou negação de uma cultura pela imposição de uma outra. 

“O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes da natureza em 

invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a transformar partes das trocas feitas 

no interior desta cultura em situações sociais de aprender-ensinar-e-aprender: em 

educação” (BRANDÃO, 1981, p.14). 

A partir desta breve reflexão em torno da educação, no intuito de apresentar 

pontos de sedimento sobre o papel social da educação, e de como a mesma constitui-se 
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como resultado de uma mediação da cultura dos homens em sociedade, faz-se mais 

clarividente a abordagem ao conceito de educação popular.  

Entende-se a educação popular como o esforço de mobilização, organização e 

capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica. Esse ‘esforço’ torna 

a educação uma prática essencialmente política no sentido que promove a 

transformação da sociedade passo a passo com as propostas populares em educação. A 

educação popular é um modo de conhecimento que tem como ponto de partida essa 

prática política. “O conhecimento do mundo é também feito através das práticas do 

mundo; e é através dessas práticas que inventamos uma educação familiar às classes 

populares” (FREIRE e NOGUEIRA, 2005, p.19).  

De acordo com Freire (1992, p. 132) é, 

 

[...] centrando-se a educação popular na produção cooperativa, na atividade 

sindical, na mobilização e na organização da comunidade para a assunção 

por ela da educação de seus filhos e filhas através de escolas comunitárias, 

sem que isto deva significar um estímulo ao Estado para que não cumpra um 

de seus deveres, o de oferecer educação ao povo. 

 

Para o autor a Educação Popular é uma possibilidade de organização e de 

militância para a justiça social, uma atividade educativa que permite que a classe 

oprimida possa mobilizar-se na luta pelos seus direitos. Ao respeito disso, Brandão 

(1984, p.8) afirma que, 

 

uma das mais importantes características da educação popular é o fato de 

que ela emerge historicamente, onde quer que surja no continente, como um 

movimento de educação ou, se quisermos, como a educação em estado de 

movimento. Como um momento em que, política, teórica e 

metodologicamente a educação quer ser uma transgressão de si mesma.  

 

 

   O autor destaca que a Educação Popular não nasceu na década de 60 com as 

teorias e métodos da educação de adultos, mais como uma experiência da 
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possibilidade de sua subversão em vistas de tornar-se algo diferente do que sempre a 

educação foi na tradição ocidental. A educação popular viria a resgatar o sentido 

primeiro da educação, não apenas desde o ponto de vista ‘popular’
8
, mais como um 

serviço pedagógico a projetos políticos das classes populares.  

 Sobre o conceito de educação popular, Brandão (1985, p. 60-61) afirma que:  

 

a educação popular não é uma variante ou um desdobramento da educação 

de adultos. Frente a um modelo de origem européia, internacionalizado 

como paradigma legítimo de trabalho com as classes populares através da 

educação e, finalmente, rotinizado como instituição de trabalho pedagógico 

consagrado, a educação popular emerge como um movimento
9
 de 

trabalho político com as classes populares através da educação (griffo 

nosso). 

 

Com isso, Brandão quer chamar a atenção de que a educação popular ao longo 

da sua experiência histórico-cultural “evoluiu de ser vivida como um movimento em si 

mesmo, dirigido a camponeses, operários e outras categorias de sujeitos populares, 

para vir a ser um trabalho do educador que, sem projetos preestabelecidos, submete a 

sua prática às iniciativas de ação política dos movimentos populares” (BRANDÃO, 

1984, p.9). 

 Seguindo essa perspectiva, de que a educação popular nasce dos modelos 

radicais da educação, Torres (2002, p. 36), diz: 

 

la Educación Popular surge de un análisis político y social de las condiciones 

de vida de los pobres y de sus problemas más visibles (malnutrición, 

desempleo, enfermedades), e intenta gestar el esclarecimiento, a nivel de la 

conciencia individual y colectiva, de estas condiciones. Basa sus prácticas 

educativas en experiencias colectivas y individuales, tomando muy en serio 

                                                           
8
 O “popular” desta educação não esta dado pelo fato de que seu trabalho “se dirige a operários e camponeses 

excluídos (...) mas porque o que ela “ensina” vincula-se organicamente com a possibilidade de criação de um 

saber popular, através da conquista de uma educação de classe, instrumento de uma nova hegemonia” 

(BRANDÃO, 1985, p. 70). 
9
 Segundo Bobbio (2002, p. 786) o movimento indica um grupo não-institucionalizado que possui objetivos 

políticos “na área de decisões coletivas, ao seu empenho em questionar os detentores do poder no Governo e em 

influir nos processos decisórios”. 



46 
 

el conocimiento previo adquirido por las poblaciones, y trabaja en grupos 

más que sobre una base individual. 

 

 

 Para o autor, a educação popular pode ser compreendida como uma pedagogia 

para a transição social, já que define sua atividade educativa como uma ‘ação cultural’ 

cujo objetivo central pode resumir-se no termo “conscientização”. Este seria uma das 

principais características deste enfoque pedagógico onde o desenvolvimento da 

consciência crítica é concebido como conhecimento e prática da resistência histórica 

ao capitalismo e a organização autoritária da prática educativa. 

Clodovis Boff (2005, p. 4) no prefácio da obra de Freire e Nogueira, “Que 

Fazer: teoria e prática da educação popular”, afirma que, 

 
o sentido histórico da educação popular está “na ruptura histórica que 

estabelece com ela na medida em que volta sua atenção especificamente para 

o oprimido como sujeito de libertação. Efetivamente, a tradição educativa 

secular, sob a intenção manifesta de se ocupar com a pessoa humana, 

acabava se ocupando com a elite, finalmente com o opressor. Por isso 

mesmo, a “pedagogia do oprimido” conferiu ao processo educativo um 

conteúdo decididamente social e não mais individualístico e, além disso, 

uma dimensão ativamente política e não mais simplesmente passiva e 

reprodutora do status quo.  

 

 

 O conhecimento popular surge da convivência dos grupos populares e dos 

educadores não nascidos das classes populares. Essa convivência, não se equaciona 

num programa preestabelecido de conteúdos a serem ensinados, ao contrário, essas 

pessoas se ensinam umas as outras, elas se medem em atos grupais de conhecimento. 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p.68). Desse saber popular que nasce das 

percepções da coletividade, entendido aqui como as ‘soluções’ às necessidades que 

podem ser satisfeitas pela luta popular, onde se aninham as ações coletivas dos que 
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resistem, temos diante de nós uma forma particular de educação, de apreender a 

realidade. 

 Com tudo, esse saber popular pode ser organizado em um programa de ações 

populares, um programa no qual o saber popular não apenas resiste, mas se organiza. 

Essa organização é o começo do conhecer, 

 

é uma forma de conhecimento pela via do corpo (...) pessoas vão transando 

com os limites de sua existência e vão aprendendo e vão resistindo e vão 

realizando um saber corporal. É a água que não chega na casa, é o quarto que 

tá faltando em espaço, é o corpo que aprende em suas faltas. Eis aí uma 

forma de conhecimento direto (FREIRE & NOGUEIRA, 2005, p.24). 

 

 

 O campo da educação popular tem seu objeto na emenda onde se juntam a 

revisão da prática teórica e a superação das práticas de saber dos corpos que resistem e 

se defendem. É nessa união, que brota esse conhecimento organizado que se compõe a 

partir de situações de reconhecimento, onde em meio ao movimento, em meio às lutas, 

há momentos de propor uma parada para a reflexão crítica dessa luta popular.  

 Esse enraizamento no saber do povo faz com que educação popular seja uma 

educação comprometida com o homem. Tal afirmação fica latente nas idéias de 

Huidobro e Martinic (1983, p. 24) quando elencam algumas proposições básicas sobre 

a educação popular: 

1) la creación de una nueva hegemonía, lo que significa un saber popular, 

en el sentido de saber de las clases populares que se constituye como 

base de nuestro trabajo de acumulación del poder popular; 

2) la cultura popular como punto de partida, con un trabajo de revisión de 

sus componentes tradicionalmente dominados y en dirección  a la 

producción de una cultura orgánica de clase; 

3) la progresiva participación del trabajo del educador en el tránsito de 

sujetos populares, de agentes económicos para agentes populares; 

4) la descubierta y el mejoramiento de tipos de relaciones de práctica 

pedagógica entre educadores e educandos, entre profesionales 

comprometidos con la causa popular y agentes educandos individuales 

(sujetos populares) o colectivos (movimientos populares). 
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Fica explícito de que a educação popular é uma educação para o povo e da qual 

o mesmo é seu criador. “É a negação da negação. Não é um “método conscientizador”, 

mas é um trabalho sobre a cultura que faz da consciência de classe um indicador de 

direções. É a negação de uma educação dirigida “aos setores menos favorecidos da 

sociedade” (BRANDÃO, 1985, p. 71).  

O autor considera a educação popular como uma educação “rebelde”
10

, no 

sentido da mesma levantar-se contra a autoridade legítima ou constituída como 

dominante. Semelhante definição encontra-se presente na produção teórica de Barreto 

(1980), quando se refere à educação popular como um movimento de uma “vasta 

revolução pedagógica” na medida de romper os laços da dependência política, 

econômica e cultural, de “quebrar todas as estruturas de dominação que nossos povos 

suportaram durante os séculos de colonização e de neocolonização” (BARRETO, 

1980, p. 14).  

 Nessa perspectiva, Brandão (1985, p. 74) explícita de forma esplendida o “ser” 

da educação popular: 

 

1) a educação popular é, em si mesma, um movimento de trabalho 

pedagógico que se dirige ao povo como instrumento de conscientização, 

etc.;  

2) a educação popular realiza-se como um trabalho pedagógico de 

convergência entre educadores e movimentos populares, detendo estes 

último a razão da prática e, os primeiros, uma prática de serviço, sem 

sentido em si mesma; 

3) a educação popular é aquela que o próprio povo realiza, quando pensa o 

seu trabalho político – em qualquer nível ou modo em que ele seja 

realizado, em um grupo de mulheres a uma frente armada de luta – e 

constrói o seu próprio conhecimento. 

 

  

   
                                                           
10

 Brandão expressa o caráter de rebeldia da educação popular no sentido da mesma “redizer o mundo”. Segundo 

o autor, “Aprendemos (...) a crer que, se é com palavras que são escritas as regras que oprimem e consagram a 

opressão, com elas também os homens entre si podem falar e escrever frases e modos de saber que, pronunciados 

e exercidos, podemos um dia libertar o homem e os seus mundos” (BRANDÃO, 1985, p. 11).  
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 Referindo-se aos diferentes sentidos da educação popular, Barreto (1980, p. 15) 

salienta que “o denominador comum entre todas é a oposição entre as propostas 

educativas da ideologia das classes dominantes e a busca de uma verdadeira ciência 

das classes populares, que possa servir com maior eficácia para a sua tradução em 

formas de uma ação política transformadora”. 

 Tanto Barreto (1980) quanto Brandão (1985) reconhecem que o entendimento 

da educação popular deve partir de uma compreensão primeira dos diferentes sentidos 

pelos quais a mesma tem sido estudada e sistematizada. Tal questão é imprescindível 

no presente trabalho pelo fato do mesmo direcionar seus estudos a um modo específico 

de educação popular no intuito de evitar confusões epistemológicas e, ao mesmo 

tempo, propiciar uma discussão frutífera da problemática deste trabalho. 

 

3.1.2 Os Sentidos da Educação Popular na história da educação brasileira 

 

 Segundo Brandão (1985) o ser da educação popular possui na história da 

educação diversos modos de compreensão, os quais misturam-se, entrecruzam-se e 

confundem-se, de acordo com os princípios, mentores e perspectivas. Para o autor 

podem ser reconhecidos quatro diferentes sentidos da educação popular: 1) a educação 

popular como saber da comunidade; 2) a educação popular como ensino público; 3) a 

educação popular como educação das classes populares e; 4) a educação popular como 

educação do poder popular. 

 O primeiro sentido, a educação popular como saber da comunidade, tem sua 

identidade na troca do saber produzido de forma natural nas comunidades primitivas, 
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nas quais os homens “aprenderam não apenas diretamente do e com o seu meio 

natural, naturalmente, mas uns com os outros e uns entre os outros, culturalmente” 

(BRANDÃO, 1985, p. 15). De acordo com o autor, o produto do trabalho do homem 

sobre a natureza (sinais, símbolos, instituições e significados) e o produto do homem 

sobre se mesmo (cultura), mediados em situações de ensinar e aprender, “onde o 

trabalho e a convivência sejam também momentos de circulação do saber”, constitui o 

primeiro sentido possível de educação popular. 

 Este sentido de educação popular tem como domínio o campo cultural das 

comunidades e a condição permanente de recriar a mesma no cotidiano da vida numa 

relação de saber entre trocas de pessoas. Nesse entendimento, a prática educativa 

estava arraigada na vida social: imersa no trabalho, no ritual e nas diferentes atividades 

do viver cotidiano da cultura.  

 No entanto, com a divisão do trabalho produto da revolução neolítica, 

determinada pela dominação das primeiras técnicas de produção de bens e a seguida 

hierarquização da ordem social, criam-se “modos e domínios de um saber próprio, 

apropriado do que antes fora comum e, pouco a pouco, separado dos conhecimentos 

coletivos” (BRANDÃO, 1985, p. 21), os quais determinaram os antigos bens de uso 

nos agora bem de troca ou mercadorias, meios de acumulação, riqueza e poder. 

Determinada por esse fato, a educação  

 

transforma-se em uma prática social em si mesma: um domínio de trabalho à 

parte, separado e, depois, oposto do/ao trabalho popular produtivo de que 

finalmente se liberta, ao transitar de um lugar de reprodução do saber 

comunitário a um lugar do saber erudito e, conseqüentemente, de um novo 

tipo de poder que o saber descobre “poder ser” (BRANDÃO, 1985, p. 23).  
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 Nesse contexto, Brandão (1985, p. 23) salienta que a educação popular como 

saber da comunidade, “torna-se a fração do saber daqueles que, presos ao trabalho, 

existem à margem do poder”. Isso reflete-se e exemplifica-se no cisma do processo 

contínuo de violência simbólica determinado pela divisão do saber em erudito e 

popular, divisão que determina o trabalho e os profissionais, reforçando a 

desigualdade. 

 A educação popular como ensino público, como luta pela educação laica e 

pública, deve ser entendida como uma “modalidade agenciada e profissional de 

extensão dos serviços da escola a diferentes categorias de sujeitos dos setores 

populares da sociedade” (BRANDÃO, 1985, p. 27).  

 A educação popular aparece como uma luta de educadores, políticos e 

intelectuais pela educação estendida ao povo. É aqui, por exemplo, que enquadra-se o 

trabalho dos missionários jesuítas para com as crianças indígenas, mestiços e brancas 

no Brasil Colônia. Isso fica explícito nas afirmações de Fernando de Azevedo (apud 

BRANDÃO, 1985, p. 27) quando diz: 

 

Atraindo os meninos índios às suas casas ou indo-lhes ao encontro nas 

aldeias; associando numa mesma comunidade escolar, filhos de nativos e de 

reinóis – brancos, índios e mestiços – e procurando na educação dos filhos 

conquistar e reeducar os pais, os jesuítas não estavam servindo apenas à obra 

da catequese, mas lançavam as bases da educação popular.  

 

 

 Cabe destacar que luta pela escola pública e laica, baseada em princípios 

liberais de igualdade e justiça, não foi somente uma iniciativa do Estado, mas também 

de setores urbanizados da população brasileira em vistas a capacitar a força de trabalho 

dos homens do campo e dos estrangeiros para a produção nas indústrias. Brandão 

(1985, p. 31) ressalta que: 
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Apenas após a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1920, é que acontece 

entre nós o que se poderia chamar de educação popular. O deslocamento do 

capital da agricultura para a indústria, da varanda das grandes fazendas para 

as janelas dos edifícios pioneiros; o surgimento de um empresariado 

progressista, se comparado com os senhores do café e da cana; a organização 

de grupos e partidos políticos de tendências liberais colocaram a questão da 

democratização da educação e da construção, através também de seus 

efeitos, de uma sociedade democrática, entre os principais temas do período. 

 

 

 Contudo, é no início do século XX que a educação popular aparece na bandeira 

de movimentos civis e lutas pela democratização do ensino brasileiro no intuito de 

estendê-lo às populações rurais e urbanas do país em prol da ampliação do número de 

escolas, da melhoria da sua qualidade em vias à erradicação do analfabetismo
11

 

(PAIVA, 1987). 

 Ao respeito, Xavier et. al. (1994, p. 117) destacam que: 

 

a bandeira da universalização da escola era empunhada por progressistas das 

camadas superior e média à cata de alianças com setores populares e 

embalados pelo ideário político moderno. Era levantada ainda pelos 

conservadores, preocupados com o controle das camadas populares, 

principalmente diante da ameaça representada pelos imigrantes (...). E 

finalmente, pelos movimentos operários do período, bastante significativos, 

que exigiam a universalização dos direitos de cidadania, entre eles o acesso à 

instrução.  

 

 

  No início da República, a contestação do movimento operário, de arraigo 

europeu, ilustrada nos nomes dos jornais da época: “O Grito Operário”, “A Reação”, 

“Ceará Socialista”, “La Barricata”, “A Lanterna – anticlerical e de combate”, “O 

Germinal”, entre outros, alçaram bandeiras anarquistas, socialistas e trabalhistas. Na 

oposição à Igreja Católica e às autoridades republicanas criaram ‘escolas e bibliotecas 

populares’ que ainda que funcionassem em condições precárias, pelo fato de reunir 

uma clientela heterogênea e pelas perseguições políticas, constituíram uma iniciativa 

                                                           
11

 O Censo de 1920, realizado 30 anos após o estabelecimento da República no país, indicou que 72% da 

população acima de cinco anos permanecia analfabeta (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 
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de integração da classe trabalhadora. Na mesma direção os anarquistas e comunistas 

preconizaram Centros de Estudos Sociais’, o Partido Comunista do Brasil, a 

‘Universidade Popular’ que representaram junto às iniciativas anteriores, a divulgação 

de uma nova concepção de sociedade e educação esboçava na Rússia, após a 

Revolução Socialista de 1917 (XAVIER, 1994). 

 Werebe (1994, p. 39) diz que  

 

os líderes revolucionários da República se entusiasmaram pela educação, 

sobretudo popular, na qual viam a solução para os problemas do país. (...) Os 

anos 20 e 30 são marcados por uma grande agitação de idéias, por 

movimentos políticos diversos, pelo confronto de ideologias – conservadoras 

vs. liberais, fascistas vs. democráticas
12

 – que vão influenciar as reformas e 

as realizações no campo da educação.  

 

 

 Entre a década de 1920 e 1940, o movimento pelo entusiasmo da educação, 

fundamentado nos ideais liberais franceses e norte-americanos defenderam a educação 

como um direito de todo cidadão e como pilar para a sociedade democrática mediante 

a possibilidade de participação do povo na vida econômica, política e cultural do país. 

No entanto, ditas iniciativas não tiveram efeitos notáveis.  

 Deve-se ressaltar, que não é nosso objetivo realizar um estudo profundo das 

lutas ideológicas e dos movimentos políticos que manifestaram-se nas primeiras 

décadas do século XX, mas é mostrar ao leitor de como os estudiosos da história da 

educação utilizam o conceito de educação popular no sentido ao qual fazemos 

referencia.  

                                                           
12

 Entre os principais acontecimentos que ocorreram após a Primeira Guerra Mundial estão: a Revolução Rusa de 

outubro de 1917; a ascensão do fascismo em sistema político na Itália por Mussolini em 1922; as aspirações 

democráticas em países europeus, nos Estados Unidos e no Brasil; a Fundação do Partido Comunista Brasileiro 

em 1922; o Partido Fascista Brasileiro em 1928; a Ação Integralista Brasileira em 1932; os movimentos 

anarquistas que desenvolveram-se nos vários países europeus, que influenciaram a América Latina, 

especificamente na Argentina e o Brasil (WEREBE, 1994). 
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 Werebe (1994, p. 47) destaca “as lutas dos conservadores, em especial dos 

católicos, contra qualquer proposta em favor de uma reforma do ensino, com vistas a 

ampliar a rede de escolas públicas, de maneira a assegurar a educação popular”. 

Destacam-se nesse movimento em favor da “escola nova”: Sampaio Dória, em São 

Paulo (1920); Lourenço Filho, no Ceará (1923), Anísio Teixeira, na Bahia (1925), 

Carneiro Leão, em Pernambuco (1926), Francisco Campos e Mário Casassata, em 

Minas Gerais (1927), Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (1928). Estes 

educadores constituíram a Associação Brasileira de Educação (ABE) criada em 1924, 

onde encontravam-se e discutiam sobre os princípios para a educação brasileira 

(WEREBE, 1994).  

 No entanto as manifestações e os movimentos de contestação que preconizaram 

a Revolução de 1930, não tiveram grande repercussão o que favoreceu a tomada do 

poder por Vargas em 1931. Entre os movimentos políticos, Webere (1994, p. 55) 

ressalta “a Aliança Nacional Libertadora
13

 (ANL), movimento criado para combater os 

setores conservadores, compreendia militares, comunistas, socialistas, liberais, líderes 

sindicais”. Esse movimento, diz o autor, “foi aos poucos conquistando as massas 

populares e começou a inquietar o governo, que decidiu proibi-lo, com a aprovação da 

Lei de Segurança Nacional de 1935”. 

                                                           
13

 Criada em março de 1935 e fechada pelo governo Vargas em julho do mesmo ano, a ANL logo contou com o 

entusiasmo de muitos, que “a exemplo das Frentes Populares antifascistas e antiimperialistas que surgiam na 

Europa. Era ela o organismo de representação dos segmentos sociais com um projeto de defesa de um governo 

popular de tendência socializante (...). Em dois meses 50 mil pessoas se filiaram a ela só na cidade do Rio de 

Janeiro; 1.600 núcleos rapidamente foram criados por todo o Brasil” (XAVIER, 1994, p. 175). 
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 Frente a esse panorama, o governo Vargas implantou uma política populista
14

 e 

paternalista em relação às classes trabalhadoras com o objetivo de frear os movimentos 

comunistas. Ainda que Vargas inicia-se um governo favorável à ideologia fascista, 

censurando os meios de comunicação de massa, implantando a chamada “Hora 

Brasil”, determinando perseguições políticas e policiais, ele voltou-se em 1945, após a 

derrota da Alemanha, e estabeleceu relações com a União Soviética, o que determinou 

a liberalização de presos políticos e a legalização do Partido Comunista. 

 Faz-se importante destacar que com a proposta da Constituição de 1937 o 

ensino para as classes menos desfavorecidas, para os pobres, consistiu no preparo para 

as profissões manuais (confecção de cestas arame ou de macramê, bordados, entre 

outras atividades), ao contrário dos ricos que lhes foi oferecida a escola secundária. 

Nesse sentido, Werebe (1994, p. 58) é radical quando diz que, “o fato de colocar 

claramente em lei tal discriminação teve o “mérito” de desmascarar as pretensas 

ilusões de “democratização” do ensino”. Tal divisão confirmou a dicotomia, “jamais 

superada” entre ricos e pobres.  

 Creio que neste ponto, temos um dos indícios daquilo que constitui o terceiro 

sentido da educação popular, o da educação das classes populares, no sentido que foi 

esta discriminação, esta ‘educação negada’ (BUFFA; NOSCELLA, 1997) que 

determinou uma das misérias do ensino no Brasil (WEREBE, 1994). Miséria que 

origina-se “no interior de uma sociedade que divide o trabalho e o poder, e que faz de 

tal divisão a condição de sua ordem e a base de outras tantas divisões, o sistema de 

educação escolar acompanha, ao lado de outros, processos e práticas sociais de 

                                                           
14

 Segundo Bobbio (2002, p. 980) “podemos definir como populistas as fórmulas políticas cuja fonte principal de 

inspiração e termo constante de referência é o povo, considerado como agregado social homogêneo e como 

exclusivo depositário de valores positivos, específicos e permanentes”. 
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reprodução, controle e manipulação da própria desigualdade” (BRANDÃO, 1985, p. 

34). 

 Esta desigualdade, considerada a discriminação da bandeira da “educação para 

todos” hasteada pelos liberais, oferecida nos discursos e projetos, mas negada na 

prática para as classes populares, determinaram a ‘miséria’ da desigualdade da 

América Latina, miséria da divisão do saber, miséria da divisão do trabalho, que 

Brandão (1985, p. 34) explicita de maneira rigorosa nas seguintes palavras: 

 

Uma pequena fração de senhores do poder e/ou do capital (para quem não é 

raro o seu próprio “estudo” não é tão importante); uma faixa intermediária 

de trabalhadores funcionários ou liberais, funcionalmente colocados a meio 

caminho entre o puro trabalho e o puro poder e, portanto, liberados de serem 

trabalhadores “braçais”; finalmente, uma massa multiplicada destes últimos: 

sujeitos pobres e subalternos, a quem o “nível de ensino” dado civilize e 

torne eficazes para o trabalho, sem alcançar ser, no entanto, melhor do que a 

sua condição de classe e maior do que devem ser as suas “aspirações” de 

vida. 

  

 O autor conclui que “a educação do povo é deficiente e desvela aquilo que ela 

oculta: a deficiência aparentemente acidental sustenta a necessidade de que a educação 

seja desigual” (BRANDÃO, 1985, p. 40). O fracasso escolar do qual tanto fala-se é um 

instrumento da recriação da desigualdade, fracasso que será compensado, mas não 

transformado, em um ensino supletivo, ou em uma educação de jovens e adultos dos 

que nunca estudaram , dos excluídos da escola por saírem cedo ou por ter ficado sem 

passar de ano. Sendo assim, na “sociedade desigual, o sistema formal de educação 

produz instruídos e excluídos, e se nutre de repetir como retórica da educação aquilo 

que nega como prática na escola” (BRANDÃO, 1985, p. 45). 

 No entanto, Brandão (1985) alerta para não ficar na “impressão de que a 

primeira luta por uma educação popular no Brasil foi um assunto de educadores e 
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intelectuais de gabinete”. Existe a história do não-ser da América Latina e do Brasil na 

qual já existem estudos das lutas das comunidades populares em prol do acesso à 

escola, de superação da precariedade das condições escolares
15

. Que existiram 

episódios de participação de camponeses e assalariados do campo e da periferia das 

cidades de luta pela educação de seus filhos, isso é uma realidade, que não estejam 

escritos, que permaneçam ocultos pela história oficial, isso é outra coisa.  

 É deste contexto, histórico de lutas, que germina, ou melhor dito, que adquire 

um certo estatuto de alternatividade e organização, uma educação fora do âmbito 

formal da escola e do sistema escolar, uma ‘educação popular’ associada a um modo 

alternativo de trabalhar com o povo, na qual o mesmo participe no controle de sua 

própria educação escolar. 

 A educação popular como educação das classes populares, terceiro sentido 

deste estudo e por que não o único sentido legítimo de educação popular. A educação 

gestada pelas classes populares tem seu gérmen nos meados da década de 40 a partir 

das iniciativas em favor da erradicação do analfabetismo tanto civis quanto 

governamentais. Destacam-se: a “Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo”, a “Cruzada Nacional de Educação”, a “Bandeira Paulista de 

Alfabetização”, a “Campanha Nacional de Educação de Adultos” (1947), a “Cruzada 

ABC”, o “Movimento de Educação de Base”, o “Movimento Brasileiro de 

Alfabetização”. Estas campanhas e movimentos ainda que sendo iniciativas de cunho 

religioso e militar, trabalharam na redução do analfabetismo, não alcançando 
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 A pesquisa de Zélia de Brito Fabri Demartini, Uma Visão Histórica-Sociológica da Educação da População 

Rural em São Paulo, conta que “ainda em 20 de novembro de 1885, em representação à Câmara Municipal da 

cidade, contava Oracy Nogueira que os moradores do bairro do Faxinal do Capivari pleiteavam a criação de uma 

escola na localidade, por estar a 4 léguas a mais próxima e haver, nas vizinhanças, 50 meninos ‘no caso de 

aprender a ler’ (Apud BRANDÃO, 1985, p. 41). 
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resultados favoráveis, tal vez, pela forma de como gestaram ditas situações educativas 

e de quais eram os interesses ideológicas que as permeavam. 

 Ao respeito disso, Brandão (1985, p. 48) explicita que:  

 

tanto a educação da escola pública quanto a da erradicação do analfabetismo 

foram iniciativas de pessoas eruditas, educadores, políticos e intelectuais de 

gravata. Pode-se dizer que, depois do trabalho religioso das missões 

coloniais e após a disseminação de escolas católicas – mais tarde, algumas 

protestantes – pelo país, aquelas foram as duas ocasiões em que, pela 

primeira vez, o poder do Estado e segmentos da sociedade civil estiveram 

empenhados no que hoje costumamos chamar: educação dos setores 

populares.     
   

 O autor destaca a criação de escolas para filhos de operários, principalmente no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, as quais eram mantidas pelas associações dos próprios 

operários, das escolas partidárias, tanto de militantes anarquistas quanto de 

comunistas, são exemplos “de um trabalho político de classe através da educação; a 

traves da escola, pensada como o local de formação de uma nova geração de 

proletários educados segundo os princípios ideológicos de seus grupos partidários de 

militância
16

” (BRANDÃO, 1985, p. 48). 

 A compreensão da educação popular como educação das classes populares 

tornou-se um marco na década de 60 na América Latina, contexto subordinado 

majoritariamente a regimes políticos ditatoriais. Pode-se dizer o que torno 

“historicamente possível a emergência da educação popular foi a conjunção entre 
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 Esta realidade fica elucidada de forma clara no anúncio de jornal a seguir:  

“Aviso – União dos Operários Estivadores. 

Trabalhadores! A União dos Operários Estivadores, convencendo-se da necessidade de propagar a instrução e a 

educação entre os trabalhadores, resolveu convidar os conhecidos militantes operários Domingo Passos e 

Henrique Ferreira, a realizarem duas conferências no dia 5 do corrente (março de 1923) – segunda-feira, às 7 

horas da noite em nossa sede. Domingo Passos falará sobre Instrução e Educação, Henrique Ferreira sobre A 

Mulher e a Emancipação Social. Para esta importante reunião convidamos o povo em geral e particularmente os 

operários organizados de Paranaguá, a virem acompanhados de suas famílias. Para a Educação, para a 

Emancipação e para a Instrução devemos arrastar a nossa família; que as nossas irmãs, as nossas companheiras e 

as nossas filhas saibam como se devam conduzir para serem educadoras da sociedade futura” (Apud LEITE, 

Quem Foi Maria Lacerda de Moura?, Educação e Sociedade, jan. 1979, p. 15). 
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períodos de governos populistas, a produção acelerada de uma intelectualidade 

estudantil, universitária, religiosa e partidariamente militante, e a conquista de espaços 

de novas formas de organização das classes populares” (BRANDÃO, 1985, p. 67). 

Movimentos de influência tanto marxista como cristã manifestavam suas idéias 

mediante peças de teatro apresentadas na rua, em atividades de sindicatos e 

universidades, na promoção de cursos, exposições e publicações, exibição de filmes e 

documentários, alfabetização da população rural ou urbana marginalizada, animação 

cultural nas comunidades com o treinamento de líderes locais tendo em vista melhor 

participação política (ARANHA, 2006). 

Os principais movimentos de educação popular foram: 

 Centros Populares de Cultura (CPC). O primeiro surgiu em 1961, por iniciativa 

da União Nacional dos Estudantes (UNE). Os CPCs espalharam-se entre 1962 e 

1964 despertando nos universitários por meio da linguagem popular artística a luta 

pela transformação da realidade brasileira
17

  

 Movimentos de Cultura Popular (MCP). O primeiro surgiu ligado à prefeitura de 

Recife, Pernambuco, em 1960, e posteriormente em Rio Grande do Norte, com a 

“Campanha ‘De pé no chão também se aprende a ler’”. Estes movimentos 
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 Sobre os CPC’s, Paiva (1973, p. 233) diz: “Entretanto, as atividades do CPC não se restringiram ao teatro. O 

próprio CPC da UNE promoveu cursos variados (de teatro, cinema, artes plásticas, filosofia), realizou o filme 

“Cinco Vezes Favela” e o documentário “Isto é Brasil”, promoveu exposições gráficas e fotográficas sobre a 

reforma agrária, remessa de lucros, política externa independente, voto do analfabeto e Petrobrás (...), realizou o 

1º Festival de Cultura Popular (quando foram lançados os Cadernos do Povo) e a 1ª Noite de Música Popular 

Brasileira, patrocinou a gravação de discos “O povo canta” e “Cantigas de eleição”. Além disso, desenvolveu um 

programa de edições próprias, publicando literatura de cordel com tiragens bastante elevadas e fundou, 

finalmente, uma rede nacional de distribuição de arte e cultura. Com auxílio do Serviço Nacional de Teatro 

chegou a construir um teatro na sede da UNE”.  
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visavam, com apoio oficial desenvolver atividades de alfabetização e de educação 

do povo
18

. 

 Movimentos de Educação de Base (MEB). Surgiram em 1961 ligados à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e ao governo da União. 

Visavam oferecer um ensino para as massas, sobretudo analfabetas, por intermédio 

de emissões de rádio, nos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (WEREBE, 

1994). Defendem a idéia de que a educação “deveria ser considerada como 

comunicação ao serviço da transformação do mundo (...). O MEB era um 

movimento engajado e comprometido com o povo nesse trabalho de mudança 

social” (PAIVA, 1973, p. 173).   

 Comunidades Eclesiais de Base: Surgem na década de 70 como pequenos núcleos 

de mobilização ligados por vínculos de solidariedade entre moradores de pequenas 

comunidades, reivindicando instalação de creches e escolas (WEREBE, 1994). 

Cabe um parênteses aqui para ressaltar a iniciativa de Paulo Freire que iniciou 

uma atividade de alfabetização de adultos e de cultura popular, que iniciada em 

Angicos (RN) no ano de 1962, atingia 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias sem 

uso da cartilha tradicional de alfabetização. Visto os resultados, em 1963 Freire é 

convidado ao cargo de Presidente da Comissão de Cultura Popular do MEC. Um ano 

mais tarde, o mesmo seria designado para coordenar o Programa Nacional de 

Alfabetização de Adultos
19

 (BUFFA; NOSELLA, 1997).   

                                                           
18

 “A valorização das formas de expressão cultural do homem do povo e o estímulo ao desenvolvimento de sua 

capacidade de criação funcionava no MCP, como a própria condição de diálogo entre as intelectualidades e o 

povo: partia-se da arte para chegar à análise e à crítica da realidade social. A intelectualidade participante devia 

libertar-se de todo espírito assistencialista e filantrópico e, sem querer impor seus padrões culturais, procurar a 

aprender com o povo através do diálogo” (PAIVA, 1973, p. 237). 
19

 Buffa e Nosella (1997, p. 118-119) destacam que “para avaliar-se a repercussão do movimento Paulo Freire, 

basta pensar que entre junho de 1963 e março de 1964 foram desenvolvidos cursos de habilitação para 
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Werebe (1994, p. 226) afirma que: 

 

Alguns movimentos de educação popular foram orientados por um 

populismo político, muitas vezes demagógico. O fato de se levar em conta a 

dimensão política de toda forma de educação não implica que se transforme 

a escola num meio de politizar os alunos, de transformar o professor em 

militante político, num agente de uma ideologia, qualquer que seja ela. 

Não se pode negar o valor e as intenções louváveis de todas as iniciativas 

que visam a promover a educação popular. Elas são complementares ao 

ensino público, mas não podem se substituir à ação do Estado. É ele o 

responsável pela educação de todos os brasileiros e é dele que se deve exigir 

o cumprimento de suas obrigações constitucionais por essa educação.  

 

 

Estes movimentos de cunho marxista e cristão viram-se motivados 

indiretamente pela reforma da doutrina social cristã de 1960 com o Papa João XXIII. 

Dita doutrina motivava a busca da igualdade, ao resgate da dignidade dos setores 

populares excluídos. João XXIII no seu pontificado desenvolveu uma intensa atividade 

em prol da paz mundial (Encíclica Pacem in Terris) convocando em 1959 o Concílio 

Ecumênico Vaticano II, que se reuniu pela primeira vez em 1962 na cidade de Roma, 

Itália com o tema a “Renovação da Igreja”. As discussões eclesiásticas visavam a 

modernização da Igreja, determinando sua independência em relação aos poderes 

estabelecidos e adotando uma tendência pastoral e ecumênica voltada às questões 

econômicas, políticas e, especialmente, às sociais. Juntamente à proposta conciliar, a 

teoria cristã da Teologia da Libertação motivada pela Conferência Episcopal Latino-

Americana (Celam) de 1968, na cidade colombiana de Medellín, estendeu-se pela 

América Latina, especialmente pelo Brasil, como um movimento de reinterpretação do 

Evangelho realizado por um grupo de teólogos a partir da experiência social das 

comunidades de base (CEBs).  

                                                                                                                                                                                     
coordenadores em quase todas as capitais dos Estados, atingindo vários milhares de pessoas. Para 1964, o plano 

de trabalho previa a criação de vinte mil círculos de cultura para dois milhões de analfabetos. Tudo este trabalho 

foi interrompido pelo golpe de Estado de 1964”. O Plano Nacional de Alfabetização (PNA) criado em 21 de 

janeiro de 1964, baseado no sucesso do método de Freire que “alfabetizava em 40 horas” foi extinto três messes 

após sua criação (RIBEIRO, 2001, p. 175). 
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 Não é alheio que no período de transição para o golpe militar no Brasil que o 

descontentamento do povo, especialmente o do nordestino, foi fortalecido, e porque 

não dizer – descontentamento educado popularmente – nas Ligas Camponesas
20

 que 

tiveram um papel protagonista no governo de Kubitschek na luta pela reforma agrária 

e pelas condições de vida na zona rural.  

 No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) abriu-se o mercado nacional 

a um processo de internacionalização no qual empresas multinacionais instalaram-se 

no país. Com essa invasão econômica do capital estrangeiro o imperialismo norte-

americano instalou-se no país influenciando não somente a questão econômica, mas 

também as determinantes políticas. A conseqüência disso, aumentou o processo de 

migração campo-cidade o que provocou a ocupação exagerada das cidades, 

aumentando a inflação e, conseqüentemente, o desemprego e a pobreza. Tais fatores 

desgastaram os ideais primeiros do populismo, e serão cruciais no estabelecimento da 

ditadura militar (ARANHA, 2006). 

A miséria do povo, transformada aos poucos em reivindicações populares, 

motivadas pelos ares marxistas e comunistas da época, foram o “fantasma” do 

governo, “era como se o mundo estivesse virado de pernas para o ar” (FURTADO 

apud WEREBE, 1994, p. 74). Contudo tanto o governo de Kubitschek, quanto de 

Quadros e de seu sucessor Goulart foram cruciais na ascensão do golpe militar. 

Werebe (1994, p. 75) descreve o contexto de tensão da época: 

 

o governo americano (de Kennedy) estava seriamente convencido que a 

situação brasileira era pré-revolucionária. Já em março de 1963 Kennedy se 

apresentara ao Congresso americano para denunciar as “infiltrações 

comunistas” no Brasil. Furtado relata que uma sua visita ao presidente 

                                                           
20

 As Ligas Camponesas fundadas por Francisco Julião em Pernambuco. Tinham como objetivo a distribuição de 

terras aos camponeses e a extensão das leis trabalhistas ao setor rural (XAVIER, 1994). 
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americano, às vésperas do golpe militar no Brasil, afirmando que ele “estava 

tenso, preocupado com a ameaça de um golpe de esquerda” no Brasil. O 

exemplo de Cuba e o malogro da “infeliz” operação da baía dos Porcos na 

Cuba ajudavam a criar esse clima de temor contra uma nova revolução 

esquerdista na América – e desta vez não uma pequena ilha, mas num quase 

continente. 

 

 

 No entanto a grandeza da miséria foi maior – novamente as veias da América 

latina são abertas
21

 -, e o golpe militar de 31 de março de 1964 é uma ditadura da 

direita, que soube governar por meio de Atos Institucionais e Decretos-lei, 

suspendendo direitos políticos e civis, cassando mandatários, políticos e outros 

funcionários públicos, inclusive militares. 

 A proposta sociopolítica e educacional dos movimentos populares foi 

desativada pelo golpe militar de 1964, pagando seus ideais de conscientização popular 

e acusando-os de subversivos e penalizando seus líderes. Os movimento de 

alfabetização e de educação de jovens e adultos foram substituídos em 1967 pelo 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que de maneira ideológica 

mediante um discurso capitalista e de massa, restringiu os métodos de Freire que até 

então cresciam em popularidade (PAIVA, 1987). Em contrapartida aos movimentos 

populares, foram criadas a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), caracterizados pela centralização no poder militar. 

 O governo militar tinha medo. O CCC (Comando de Caça aos Comunistas) é 

um exemplo disso. Os intelectuais, sindicatos e universitários, nos anos 60, em 

especial em 68, fizeram tremer os ditadores
22

. As influencias do movimento estudantil 
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 GALEANO, Eduardo. As veias abertas de América Latina. 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
22

 Valle (2008, p. 40) destaca, a reforma estudantil de 1968, na qual o “diálogo foi a violência” caracterizada 

pelo confronto físico e simbólico entre o movimento estudantil e a ditadura militar. Ressalta a morte do jovem 

Edson Luís, estudante secundarista brasileiro assassinado pela Polícia Militar, entre muitos outros. Este 

acontecimento evidencia-se nas páginas do Jornal da Tarde de 14 de outubro de 1968 nas seguintes palavras: 

“nesse momento, tombou morto um jovem estudante brasileiro, nosso filho – não um porco. Edson Luís, varado 
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francês, que motivaram e embasaram a revolução dos universitários brasileiros. Os 

universitários denunciavam os acordos MEC-USAID, “acusando ao governo de 

“vendido” aos americanos e a condenação do papel que as multinacionais exerciam no 

país” (BUFFA; NOSELLA, 1997, p. 140). O povo desejava revolução. Desejo que 

expressado mediante sua cultura popular: teatros de rua, cantos, poemas, permeados de 

ares de luta, de contestação foram bofeteados pela repressão do AI-5, que fez do 

governo Médici e Geisel, símbolos de perseguições, torturas e assassinatos, de detidos 

desaparecidos que até os dias atuais não foram encontrados, e que se fazem presente 

no alvor da cultura popular. 

Inquéritos policiais militares (IPMs) colocaram militares por professores, 

exilando muitos destes últimos para os países da América Latina, da Europa e para os 

Estados Unidos. Isso trouxe o desperdício e a miséria para o país, realidade que não 

seria superada pelo “milagre econômico”, milagre para as empresas estrangeiras e 

realidade cruenta para o país, e nem pelo nacional-patriotismo do “Brasil: ame-o ou 

deixe-o”. No âmbito econômico, predominou o chamado modelo de “industrialização 

excludente” já que se fortaleceu o poder das multinacionais e prejudicou-se as 

pequenas e médias empresas, o que causou inflação e endividamento externo. Esta 

opção do governo militar favoreceu uma parcela restrita da população submetendo a 

restante a uma situação de empobrecimento e miserabilidade.  

                                                                                                                                                                                     
pela bala assassina que o matou, não teve tempo de ter tempo. O tempo de sua vida, ao qual tinha direito e do 

qual foi miseravelmente roubado, ergue-se de súbito diante da nação como uma imensa catedral sagrada, sob 

cujas abóbadas milhões de vozes deflagraram sua revolta. O tempo de Edson Luís, destruído pela bala 

homicida que o cortou, tornou-se de repente tempo histórico, tempo brasileiro, tempo de cólera e 

consciência, tempo de gritar: BASTA! Há instantes privilegiados em que um destino pessoal se dissolve no 

movimento da história. Nesses instantes, a formidável alquimia da história faz refulgir, com luz imperecível, o 

destino no qual toca. Edson Luís, assassinado pela polícia, explodiu como um paiol de tempo histórico, 

cujos clarões varreram de ponta a ponta a noite reacionária que o poder militar fez desabar sobre o país” 

[grifos nossos]. 
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Desse modo, a política educacional do Estado Militar pautou-se teoricamente na 

economia da educação de cunho liberal, manifestado em torno dos seguintes eixos: 1) 

controle político e ideológico da educação escolar; 2) estabelecimento de uma relação 

direta e imediata, segundo a “teoria do capital humano”, entre educação e produção 

capitalista através da pretensa profissionalização; 3) incentivo à pesquisa vinculada à 

acumulação do capital; 4) descomprometimento com o financiamento da educação 

pública e gratuita, encobrindo-a dentro de um discurso de valorização da educação que 

escondia os anelos de privatizar o ensino e subsidiá-lo para o próprio Estado. Em 

poucas palavras, “no Brasil pós-1964 podemos afirmar que, no essencial, (a política 

educacional) foi uma expressão da dominação burguesa, viabilizada pela ação política 

dos militares” (GERMANO, 1994, p.106).   

As lutas populares e civis continuaram manifestando-se com protagonismo nos 

diversos segmentos da sociedade civil exigindo a perda da abertura política e o retorno 

ao estado de direito. Destacam-se as campanhas das “diretas-já”
23

 que lutaram pelo 

retorno às eleições diretas enchendo as praças no país (ARANHA, 2006, p. 296). O 

fim da ditadura militar esteve marcado pelo surgimento de vários partidos políticos 

que motivaram as primeiras eleições diretas para os governadores de estado em 1982 e 

oito anos mais tarde para presidente.  

A situação econômica era cruenta: aumento da inflação e da dívida externa, a 

urbanização nas principais capitais, o aumento do índice da natalidade, o êxodo rural, 

as migrações internas, das zonas mais pobres para as mais desenvolvidas (do Norte e 

                                                           
23

 Nome por que ficou conhecido o movimento político e popular, desencadeado no Brasil em 1984. Teve como 

objetivo de forçar o governo a adotar o voto direto para a escolha do sucessor do presidente João Figueiredo mas 

fracassou, apesar de ter mobilizado a participação  de milhões de pessoas em comícios e passeatas em todo o 

país (BARSA, 2004). Em abril de 1984, reuniram mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São 

Paulo (ARANHA, 2006).   
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Nordeste para o sul do país), enfim, aumento da miséria do país: desemprego, 

delinqüência, violência, prostituição, droga. Este panorama mostra um terreno que 

uma educação popular só poderia, entre outras poucas opções para povo, ser uma 

alternativa de superação das condições de vida do povo.  

As lutas populares, ainda que a história as represente de uma forma de 

tentativas dilaceradas, o fruto delas manifestam-se com os primeiros sinais de 

enfraquecimento do regime militar e do início da reestruturação da democratização. Os 

movimentos populares organizavam-se de forma contundente recuperando seus 

espaços perdidos e os exilados políticos retornavam ao país (ARANHA, 2006).  

 Entre 1969 e 1974 manifestaram-se diversos movimentos de resistência que 

defendiam a luta armada como caminho de transformação da sociedade. Destacam-se: 

a Aliança Libertadora Nacional (ALN), a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), o 

Partido Comunista Revolucionário (PCR), o Partido Comunista do Brasil (PC do B), a 

Ação Popular (AP), a Política Operária (POLOP), e o Movimento Revolucionário 8 de 

outubro (MR-8). Contudo, essas manifestações armadas que atuavam de forma 

clandestina foram pouco a pouco desaparecendo e foram sendo substituídas por 

organizações de trabalhadores, das quais tiveram grande papel a Pastoral Operária e a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) com as famosas “operações tartarugas” e com os 

boletins sindicais (XAVIER, 1994). 

As práticas pedagógicas, “que até então eram desenvolvidas quase 

clandestinamente por organizações civis ou pastorais populares das igrejas, retomaram 

visibilidade nos ambientes universitários e passaram a influenciar os programas 

públicos e comunitários de alfabetização e escolarização de jovens e adultos” 
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(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 120). Nos anos 70, continua forte o trabalho das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e das Sociedades Amigos de Bairro (SABs). 

Assiste-se o protagonismo de líderes progressistas da Igreja Católica como de Paulo 

Evaristo Arns, Pedro Casaldáliga, Balduíno, Morelli e Helder Câmara, e de inúmeros 

movimentos de cultura popular conhecidos como parte “imprensa alternativa” que 

elaboraram, desenharam e criaram diversas formas artísticas e culturais de contestação 

popular
24

 (XAVIER, 1994). 

Já nos anos 80, é a decepção do “milagre” e o processo da dependência do 

dinheiro estrangeiro, desacelerou-se o prometido crescimento, aumento o 

endividamento e as desigualdades sociais. Presenciam-se mobilizações e greves dos 

trabalhadores tanto urbanos quanto rurais por melhores condições trabalhistas. 

Observam-se diferentes organizações em prol da anistia e pela volta ao estado de 

direito. 

Os frutos são implícitos vistos na formação política que inúmeros brasileiros 

receberam em meio das situações educativas populares, é uma formação política que 

ensina aos mesmos a participar, a mostrarem de como podem lutar e resistir por aquilo 

que não contribui na superação da vida em sociedade. O processo político-organizativo 

dos educadores e dos trabalhadores em geral
25

, é um forte sinal de que a educação 

popular é uma realidade que serve para a América Latina. 
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 Na música destaca-se as letras de Chico Buarque de Holanda com a “Construção” e “Apesar de Você”, de 

Geraldo Vandré com a “Disparada” e de Paulinho Viola com “Sinal Fechado”. No teatro, destacam-se: o “Teatro 

do Oprimido” de Augusto Boal; “Um Grito Parado no Ar” de Gianfrancesco Guarinieri; “Roda Viva” de Chico 

Buarque de Holanda e montada por José Celso Martinez. Entre os jornais estão O Pasquim e Opinião e nas 

revistas como Tempo Brasileiro, Plural, Revista Vozes de Cultura, Estudos Cebrap, Cadernos Cedec, 

Civilização Brasileira. Na poesia destacou-se João Cabral de Melo Neto com o poema “Morte e Vida Severina” 

(XAVIER, 1994). 
25

 Buffa e Nosella (1997, p. 176) destacam as associações estaduais de professores de 1º e 2º graus passaram a 

constituir a Confederação dos Professores do Brasil – CPB – hoje, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação – CNTE.  A partir dos anos 70 organizaram-se as Associações de Docentes – ADs – nas Universidades 
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 O quarto sentido da educação popular consiste em uma educação popular como 

educação do poder popular na construção de um trabalho de construção da sociedade 

libertada. Este último sentido mistura-se com o das classes populares, ou melhor dito, 

seria uma conseqüência deste. Brandão dedica tão só duas páginas da sua obra para 

falar deste sentido da educação popular, e o faz estritamente referendo-se ao caso da 

Nicarágua após a vitória sandinista, na qual o povo mobilizado assume um trabalho 

político do país, iniciado por um movimento de alfabetização conhecido como 

“Cruzada Nacional de Alfabetización”.  

 Brandão (1985) retrata esta realidade, quando diz: 

 

Alfabetizados tornam-se alfabetizadores, e estudantes, tornam-se professores 

voluntários. Todo o projeto de educação que ajudou a fazer a cartilha, a 

escola e a retórica das ditaduras anteriores é agora revisto, e uma educação 

de uma sociedade libertada se pensa, toda ela, como uma educação popular 

(BRANDÃO, 1985, p. 75). 

 

 

 Brandão mostra uma situação de como o poder popular assumiu o controle do 

poder nacional, e de como a educação da Nicarágua tornou-se toda ela popular. O que 

mostra para o autor, que a utopia do povo e a profecia dos educadores da América 

Latina, é um sonho possível. 

 Como síntese deste entendimento, e desta divisão conceitual da qual esboçamos 

neste item acima, Brandão (1985, p. 53) diz: 

 

Algumas questões fundamentais devem encerrar este entreato que nos deixa, 

leitor, entre os modelos antecedentes de educação com/das classes populares 

e a educação popular, no seu sentido mais atual. Primeiro, mesmo no interior 

de organismos oficiais, e mesmo durante períodos de exercício autoritário do 

poder, aqui e ali experiências e projetos efêmeros de educação de adultos 

aproximaram propostas e vocações de prática àquilo que, em outras esferas, 

em outros lugares, procurava-se concretizar como uma educação popular. 

Segunda, tal como foi concebida e realizada, a educação de adultos teve 

                                                                                                                                                                                     
e nas IES federais, estaduais e particulares. Em 1981, é criada a Associação Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior – ANDES, hoje Sindicato Nacional – ANDES-SN.    
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sempre um limite: o de ser uma expressão apenas compensatória da extensão 

do saber escolar a populações carentes. 

 

 

 A crítica de Brandão (1985, p. 54) é radical: “na verdade, na América Latina, 

esta subordinação resolve-se, na maioria das vezes, menos em desenvolvimento do que 

em controle. Educação e desenvolvimento ocultam tramas de poder. (...) é mais barato 

vigiar do que punir”. Ele agrega: 

 

Do mesmo modo, a empresa colonizadora moderna reinventa projetos de 

“organização e desenvolvimento” para as colônias: Não tanto para que os 

nativos sejam desenvolvidos, mas para que a sua vida social seja organizada. 

Para que as possibilidades políticas e pré-políticas de luta sejam sutilmente 

substituídas por “esforços” locais de modernização (BRANDÃO, 1985, p. 

54). 

 

 

 Tais programas dos “neocolonizadores” para os países do Terceiro Mundo, 

chegam aos países da América Latina, às suas “comunidades populares” com 

manchetes publicitárias que anunciam: organizar
26

, desenvolver, integrar e 

modernizar!  Estes programas trazem sua própria racionalidade e implantam ações 

extensionistas carentes de desenraizamento popular. Um exemplo claro disso, é o 

trabalho pastoral da Igreja Católica nos anos 70, que passo a ser conhecido como 

“igreja popular”. Se por um lado procurou fortalecer os movimentos populares a partir 

das ‘comunidades eclesiais de base’ (CEBs) com propostas mais libertadoras, por 

outro lado, promoveu a experiência da ‘criatividade comunitária
27

’ que pretendeu 

                                                           
26

 Para Brandão (1985, p. 55) “organizar” significa sobrepor, através do poder institucional de uma agência de 

mediação, a domínios tradicionais da vida social popular (a família, a parentela, a vizinhança, as equipes de 

trabalho produtivo ou ritual), formas de relações entre pessoas, grupos e símbolos da vida social. 
27

 A “criatividade comunitária” consistia numa perfeita e rotineira organização. Constituía-se de 14 sistemas, 14 

comissões locais, centralizadas em uma outra, sutilmente controladora do trabalho de ‘organização’ realizado em 

cada uma das outras 14 , sobre cada um dos domínios da vida comunitária. “Células iguais, onde a imaginaçãoda 

absoluta uniformidade e do absoluto controle – com uma suposta “participação da comunidade” (BRANDÃO, 

1985, p. 56). 
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organizar a vida social das comunidades em todos seus domínios, a fim de garantir sua 

organização e desenvolvimento. 

  A “educação para o desenvolvimento”, direcionada para os jovens e adultos 

das populações marginalizadas e exercida até a década de 70, constituem a 

materialização do discurso técnico-desenvolvimentista. Em contrapartida, assiste-se de 

forma paralela na América Latina: 

 

1) um intenso trabalho político de movimentos sindicais, sociais e 

populares, onde uma dimensão educativa é evidente e tende a ser cada 

vez mais importante; 

2) persistem experiências de uma educação dirigida não apenas ao 

benefício social de camadas populares, mas ao fortalecimento de seus 

projetos políticos de classe (BRANDÃO, 1985, p. 58). 

 

 

 Como o leitor deve ter percebido, ao mesmo tempo em que salientamos 

diferentes sentidos de educação popular, baseados principalmente nos estudo de 

Brandão, ao mesmo tempo, defendemos um modo de educação popular, uma educação 

nascida na América Latina, nas suas terras, nos seus homens e na sua própria cultura. 

Na citação a seguir, transcreve-se de Brandão (1985, p. 60) as palavras de Alfonso 

Castillo e Pablo Latapi sobre Educación No-Formal de Adultos em América Latina 

que expressam de forma lúcida aquilo que entende-se como a verdadeira educação 

popular: 

 

A origem deste amplo movimento tem o seu lugar no processo 

experimentado por grupos comprometidos com a transformação das 

estruturas sociais que mantêm as maiorias oprimidas. A crescente 

consciência da vida real das massas e a compreensão de sua possibilidade de 

superar o vicioso círculo da miséria e opressão (oposto ao virtuoso círculo da 

riqueza) através de ações isoladas e fragmentadas no sistema social forçaram 

a busca de um novo acercamento dos adultos.  

Este ponto de vista é substancialmente diferente dos anteriores. Desde 

uma mesma conceptualização, esta já não provém da UNESCO, mas 

surge da experiência das bases, e na América Latina. Porém, mais 

importante do que a origem, é a interpretação teórico-social em que ela se 

fundamenta. As maiorias sociais não se encontram “marginalizadas”, mas 
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exploradas e oprimidas. As nações do Terceiro Mundo não são atrasadas e 

primitivas, senão que dependentes e radicalmente distintas. As soluções não 

podem ser transportadas e adaptadas dos países industrializados e 

‘desenvolvidos’. Pelo contrário, esta posição (a da educação popular) aponta 

para uma profunda fé nas potencialidades e na riqueza das pessoas 

exploradas, sistematicamente depreciadas. A construção de uma sociedade 

em que os oprimidos sejam os sujeitos de seu processo liberador é o objetivo 

global desta busca utópica. 

 

 

 Nesse sentido, pode-se sintetizar a história da educação popular como: 

 

o desdobramento político do intensivo processo de industrialização do país, 

do desenvolvimento do setor terciário da economia e dos meios de 

comunicação  de massa, frutos da política, apesar de tudo, modernizante dos 

militares e, sobretudo, da resistência e inconformismo das forças 

revolucionárias. Os oprimidos foram silenciados, mas não perderam a voz, 

tanto que logo mais, voltarão a se fazer ouvir, cada vez mais fortemente 

(BUFFA e NOSELLA, 1997, p. 146). 

 

 

3.2 O SENTIDO POLÍTICO DA FORMAÇÃO POPULAR 

 

 O significado clássico do termo ‘política’ deriva do adjetivo originado de polis 

(politikós), “que significa tudo o que se refere à cidade e, conseqüentemente, o que é 

urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social” (BOBBIO, 2004, p. 954). Nesse 

sentido a política é a reflexão sobre as coisas da cidade, sobre “a esfera de atividades 

humanas que se refere de algum modo às coisas do Estado” (BOBBIO, 2004, p. 954).  

 De acordo com o autor, o conceito de política deve ser entendido como forma 

de atividade ou de práxis humana ligadas ao poder, antigamente, como uma relação 

entre governantes e governados, entre soberanos e súditos, entre Estado e cidadãos, 

entre autoridade e obediência, e que na modernidade passaram a ser conhecidos como 

o poder econômico, o ideológico e o político. O fim da política constitui a prioridade 
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do grupo, “as metas que um grupo organizado se propõe, de acordo com os tempos e 

circunstâncias” (BOBBIO, 2004, p. 957).  

 Weffort (1975) define o movimento da educação popular como um movimento 

de democratização da cultura. O ensaio de Freire da “pedagogia da liberdade
28

” – uma 

pedagogia para os homens livres - está impregnado das condições históricas do 

contexto brasileiro dos anos 60. As reflexões de Freire “nascem como uma das 

expressões de emergência política das classes populares e, ao mesmo tempo, 

conduzem a uma reflexão e a uma prática dirigidas sobre o movimento popular” 

(WEFFORT, 1975, p. 4). Destacam-se estas palavras pelo fato de que o movimento 

brasileiro de educação popular está intimamente arraigado nas suas implicações sociais 

e políticas. O entendimento da política popular, como fruto das experiências 

educacionais das massas, tornam-se efetivas e eficazes na participação livre e crítica 

dos educandos mediadas pela ação dialógica das suas existências.  

 Sabe-se que a proposta freiriana de educação popular inicia-se com movimentos 

de alfabetização no nordeste brasileiro que se constituiriam posteriormente nos 

chamados ‘círculos de cultura’
29

. Os círculos de cultura são “grupos de trabalho e de 

debate” que tem como interesse central o debate da linguagem no contexto de uma 

prática, social livre e crítica.  Neles se reúnem “homens para os quais as palavras tem 

vida porque dizem respeito ao seu trabalho, à sua dor, à sua fome [...]. O que 

fundamentalmente importa é que estes homens particulares e concretos se reconheçam 

                                                           
28

 “A liberdade é concebida [por Freire] como o modo de ser o destino do Homem, mas por isto mesmo só pode 

ter sentido na história que os homens vivem” (WEFFORT, 1975, p. 7).  
29

 Para Freire (2003) os Círculos de Cultura constituem espaços dinâmicos de aprendizagem, mediados pelo 

diálogo dos sujeitos participantes. 
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a si próprios, no transcurso da discussão, como criadores de cultura” (WEFFORT, 

1975, p. 7). 

Dessa realidade que se aponta o principal princípio da educação popular: “a 

alfabetização e a conscientização jamais se separam”. Entenda-se este princípio sem 

limitá-lo ao campo da alfabetização, fato histórico presente nos países de Terceiro 

Mundo, mas como a base epistemológica, e porque não pedagógica, do movimento da 

educação popular que defende que “todo aprendizado deve encontrar-se intimamente 

associado à tomada de consciência da situação real vivida pelo educando” 

(WEFFORT, 1975, p. 6).  

 A educação como prática da liberdade está sedimentada não somente na 

tradição conceitual em torno da ‘liberdade’, mas no modo de como aconteceu sua 

instauração histórica no reconhecimento da opressão e na luta pela libertação das 

camadas populares. Na pedagogia da liberdade – na educação popular – o aprendizado 

é um modo de tomada de consciência, o local onde os homens solidarizam-se na luta 

por libertar-se da opressão. Na educação popular “a idéia da liberdade só adquire plena 

significação quando comunga com a luta concreta dos homens por libertar-se”. 

(WEFFORT, 1975, p. 9). 

 Por outra parte, pode-se mencionar a experiência da educação popular de Freire 

na Secretaria de Educação do Município de São Paulo
30

 é um parâmetro do trabalho 

político da educação popular no sistema formal da educação. A luta é radical: “em 

favor da escola pública, popular e democrática” (FREIRE, 1991, p. 143), uma 

                                                           
30

 Paulo Freire foi nomeado Secretário da Educação do Município de São Paulo em janeiro de 1989, aceitando o 

convite da nova prefeita eleita, Luiza Erundina de Sousa, cargo que ocupou até 27 de maio de 1991, data a qual 

regressou às suas atividades acadêmicas (LIMA, 2000). 
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concepção de educação como prática da liberdade caracterizada pela busca de uma 

prática dialógica.   

 A concepção político-educativa de Freire concebe a escola como um “‘espaço 

de organização política das classes populares e centro de produção sistemática de 

conhecimento’ combatendo o elitismo, o autoritarismo e o clientelismo, assegurando a 

participação popular na vida da escola e desbloqueando a entrada dos pais e da 

comunidade” (LIMA, 2000, p. 54-58). Como afirma o próprio Freire é uma 

governação democrática da escola pública, é uma educação que “cheira a povo”, que é 

do povo e governada pelo mesmo
31

. 

 

A política da Secretaria Municipal de Educação visa construir uma escola 

pública e popular, que garanta o acesso, a permanência, a terminalidade e a 

boa qualidade, através da gestão democrática. A escola que desejamos não 

deve restringir-se ao trabalho pedagógico institucional, mas deve ser também 

mobilizadora da sociedade, espaço da formação política e cultural, 

transformadora e construtora do conhecimento (SME, 1992c, p. 64, apud 

LIMA, 2000, p. 55). 

 

 Nesse sentido a tríade que sustenta essa concepção de escola democrática, 

pública e popular constitui-se da descentralização, da administração por colegiados e 

participação na tomada de decisões. É uma governação sem ‘propostas prontas’ ou da 

constituição de um pacote de passos a seguir elaborado por grandes intelectuais ou por 

membros da burocracia centralizadora. Ao contrário, é uma governação democrática 

com ‘planejamento ascendente’– de baixo para cima -, que é autogestionado pelo 

povo, pelo poder popular (LIMA, 2000). Consiste em “um governo em busca da 

                                                           
31

 Dita proposta pode ser entendida a partir da instituição dos “conselhos de escola” os quais constituíram uma 

instância de elaboração, deliberação, acompanhamento e avaliação da escola. Eram um “órgão de constituição 

paritária Lima (2000) conta que em 1992 havia um total de 684 conselhos de escola em funcionamento e 10 

conselhos regionais na cidade de São Paulo.  
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participação popular como parceira na gestão da coisa pública” (SME, 1992c, p. 12 

apud LIMA, 2000, p. 57).  

 De acordo com Lima (2000, p. 59), 

 

uma governação democrática que, por definição, seja legítima em termos de 

processos de decisão e de participação , interlocutor válido, respeitando, e 

democraticamente forte em termos de cooperação e de negociação com os 

poderes centrais, beneficiário activo da descentralização de poderes, com a 

capacidade de os administrar e de, democraticamente, prestar contas públicas 

de sua atuação. 

 

 

 Percebe-se que a proposta da governação democrática tem em sua base a 

‘participação’ da classe popular – isso é política. Participação “implica, por parte das 

classes populares, um ‘estar presente na História e não simplesmente nela estar 

representadas’ (FREIRE, 1991, p. 75 apud LIMA, 2000, p. 72). Este é o caminho para 

o qual aspira o projeto da educação popular, para o auto-governo, para a consulta 

democrática na tomada de decisões sobre a res pública da polis e também das práticas 

sócio-educativas da mesma. É uma defesa pela educação popular, da conscientização e 

da inserção comunitária e popular na sociedade. 

 

Exigindo-se aos processos de tomada de decisões, a fim de os considerarmos 

processos democráticos, a participação de sujeitos conscientes, responsáveis 

e livres, através de sua ingerência nas decisões (e não simplesmente por ação 

da gerência dos outros), a autonomia e a responsabilidade são, 

simultaneamente, condições necessárias à prática dessa educação (...) 

(LIMA, 2000, p. 83). 

 

 

Contudo, cabe ressaltar as dificuldades que uma gestão democrática e 

libertadora enfrenta pelo fato de constituir uma proposta radical de governação 

participativa, de presença direta do povo, o que incomoda à ideologia conservadora e 

autoritária que não aceita os “palpites e críticas dessa gente ignorante” já que “para os 

autoritários, a democracia se deteriora quando as classes populares estão ficando 
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demasiado presentes nas escolas, nas ruas, nas praças públicas, denunciando a feiúra 

do mundo e anunciando um mundo mais bonito” (FREIRE, 1996c, p. 311 apud LIMA, 

2000, p. 64).  

 Não se nega que o projeto popular na rigorosidade ética de raiz democrática e 

emancipatória que o embasa, traga riscos, próprios da ação política e da existência 

humana, mas que ao mesmo tempo que se lhes reconhece aprende-se a lidar com os 

mesmos, aprimorando as decisões e respostas às situações problematizadoras da vida 

humana em sociedade. A dimensão política é um aprendizado, é resultado de um 

processo democrático de auto-governo, de ‘fazer parte’ da tomada das decisões da vida 

coletiva. Como diz o próprio Freire: “defina-se politicamente. Faça a sua opção e 

procure ser coerente com ela” (FREIRE, 1991, p. 49 apud LIMA, 2000, p. 71). 

 A educação é política, tem objetivos e finalidades, não é neutra. Portanto, a 

educação popular é política: 

 

Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do 

processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político (...). 

Existe uma ‘politicidade’ na educação no mesmo sentido em que existe uma 

‘educabilidade’ naquilo que é político; por outras palavras, existe uma 

natureza pedagógica na ação política (FREIRE, 1997b, p. 23; 153 apud 

LIMA, 2000, p. 78).  

 

 A politicidade da educação popular é feita por homens e mulheres que ensinam-

se ouvindo o outro, refletem as teorias e as práticas e lutam pela democracia, pela 

liberdade e autonomia transformando a realidade
32

. Nesse sentido, a prática de 

transformação social é um processo de mobilização organizado, e para ser organizado 

precisa de um profundo ato educativo. Como afirma Freire (1994c, p. 34 apud LIMA, 

                                                           
32

 Aranowitz (1993, p. 16) citado por Lima (2000, p. 80) destaca que “a filosofia política de Freire, no contexto 

dos debates históricos da esquerda revolucionária , não é populista, Leninista, nem, realmente, social-democrata 

em sentido contemporâneo, mas libertária na tradição de Rosa Luxemburgo e dos anarquistas” 



77 
 

2000, p. 82), “a essência da mobilização contem em si mesma a organização; o 

processo de mobilização organizacional é profundamente pedagógico”.  

 

Ao participarem activamente no desvelamento da sua realidade e no 

processo de criação de seu próprio conhecimento, os indivíduos constroem-

se enquanto sujeitos (e “produtores), rompem com a anterior condição de 

objectos (ou de “pacientes”), adoptam uma “postura conscientizadora” e 

adquirem novas capacidades de luta e de interferência nos processos de 

decisão, isto é, tornam-se mais livres e autônomos (LIMA, 2000, p. 82). 

 

 

 A partir destas reflexões é possível entender o processo da conscientização da 

educação popular em vistas a militância. Como sintetiza Freire (1986, p. 27) o ato 

político-educativo deve ter “a clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto 

contra quem e contra o quê, portanto contra quem e contra o quê” desenvolve-se dita 

atividade. 

 

3.3 VISÕES DO ESTADO E A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 O estudo da teoria do estado, a natureza do estado e a natureza da ação política 

são cruciais na compreensão dos rumos da educação não-formal, dos pensamentos e 

teorias que sustentam, justificam e orientam o movimento da educação popular na 

América Latina.  

 O Estado tem suas raízes na tradição platônica-hegeliana na administração dos 

homens na justiça como principio regulador da ordem na polis. O estado adquire status 

do “demiurgo” do “espírito do mundo” que produz a história dos homens na 

coletividade. Nas palavras do próprio Hegel (apud TORRES, 2001, p. 21) “é o estado 

quem primeiro apresenta o tema, adaptado não somente à prosa da história, mas que 

envolve a produção desta mesma história precisamente no progresso do seu primeiro 
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ser”. Weber por sua parte considera o estado moderno como um monopólio de força, 

de jurisdição compulsória e de organização contínua (TORRES, 2001). 

 De acordo com Torres (2001, p. 23) “o estado costuma ser definido como a 

totalidade da autoridade política numa dada sociedade”. 

 

Primeiramente, o estado é um conjunto de instituições ocupadas pelo 

pessoal, próprio do estado, ou a burocracia. Estas instituições vão desde 

instituições responsáveis pela lei e a ordem (e portanto pela violência e 

coerção), que incluem tribunais, força policial e exército, até as instituições 

responsáveis pelas funções simbólicas e ideológicas, incluindo instituições 

ligadas à política social e à educação (TORRES, 2001, p. 23). 

 

 

 A compreensão da cultura política esboçada por Torres e Morrow a partir de 

uma posição crítica do estado moderno centra sua atenção em fatores históricos e 

culturais quando afirmam que “nem todos os estados controlaram a sociedade civil, os 

limites nacionais e os mercados, nem desfrutaram do monopólio da força legítima” 

(TORRES, 2001, p. 24). De acordo com o autor o entendimento da “força legítima” 

evidenciada por Weber é colocada em questionamento no momento em que 

concebem-se outros monopólios de poder, nos quais a hegemonia concentra-se em 

instituições que disputam esse controle ou mesmo por tendências econômicas 

globalizantes que superam a territorialidade do estado-nação.  

 Nessa problemática a discussão de Maquiavel em torno do estado moderno – o 

príncipe de virtú e fortuna - trouxe uma preocupação para os educadores, que no anelo 

de analisar sistematicamente as teorias do estado e suas implicações no mundo da 

educação depararam-se com um desejo de negação da política e do estado das 

discussões da educação. Frente a isso Gramsci propõe uma compreensão da educação 

considerando-a como um processo de formação do “conformismo social” determinado 
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por sistemas educacionais que constituem um lócus privilegiado de socialização da 

cultura hegemônica. A este respeito afirma Torres (2001, p. 26) que: 

 

O estado como “estado ético” ou como educador, na visão de Gramsci, 

assume a função de construir uma nova civilização. Desta forma ele constitui 

um instrumento de racionalização. Na análise de Gramsci, escolas e igrejas 

são vistas como as maiores organizações culturais em cada país, e como as 

que em última análise produzem hegemonia. Esta noção de hegemonia em 

Gramsci refere-se a um processo de liderança intelectual e moral 

estabelecida como um consenso que é compartilhado sobre a base do senso 

comum. Mas este consenso é dinâmico, e não estático. Ele sempre emerge de 

uma luta ou confronto entre forças sociais, ideologias, filosofias e 

concepções gerais da vida. (...) A hegemonia adquire um caráter pedagógico; 

mas Gramsci também se refere à hegemonia como uso dual de força e 

ideologia para reproduzir relações sociais entre as classes governantes e as 

classes subordinadas.  

 

 

  Nessa perspectiva, a compreensão da relação que se estabelece entre estado e 

educação é primordial para o entendimento da política na sociedade capitalista. Se 

entende-se o processo político do século XX no qual grande parte da educação passou 

a ser uma função do estado, gerenciada pelo estado e governada pelo crescimento 

econômico do capital, na implicância epistemológica entre a educação e política fica 

evidente “que o estado desempenha um papel fundamental em cuidar da socialização 

dos cidadãos e em criar as condições simbólicas apropriadas para manter a cultura 

política do povo” (TORRES, 2001, p. 28).  

 O conceito de estado na história da pesquisa política adquire novo vigor na 

década de 1970 quando se associa à filosofia política de Marx e Gramsci.  

 

O estado aparece então como um terreno contestado, como uma arena de 

confronto para projetos políticos. Como tal o estado reflete não apenas as 

vicissitudes das lutas sociais, as tensões nos acordos e desacordos entre 

grupos sociais e elites, mas também as dificuldades e contradições que 

resultam da tentativa de estabelecer uma ação coerente e unificada dentro da 

moldura de um dado projeto cultural, social e político. 
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 De acordo com Torres (2001, p. 42) “a política pública, como parte de um 

projeto de dominação, é ao mesmo tempo uma arena de luta e uma caixa de 

ressonância para a sociedade civil”. Existem confrontos, lutas e contradições entre as 

classes sociais. Desse modo, é o estado capitalista que se constitui como uma “arena 

da luta de classes”, “é ao mesmo tempo um produto da luta de classes e um agente que 

intervém na constituição das relações de classe”. Para o autor, “o estado, como uma 

relação capitalista possui um papel importante, aumentando as capacidades de 

acumulação e legitimação do sistema capitalista” (TORRES, 2001, p. 43).   

 Marx na sua análise política reconhece a existência de classes inerentes, que 

compõem momentos históricos de desenvolvimento da produção, que na própria luta 

conduz à ditadura do proletariado e consequentemente a abolição de todas as classes, a 

uma sociedade sem classes (WEFFORT, 2006). É com base nisto, que a política em 

Marx, evidenciada tanto no Capital e nas teses sobre Feuerbach, mostra um caráter 

pautado na ação política, na transformação, na revolução. A teoria política marxiana 

enriquece-se na sua crítica à teoria da economia política, à compreensão das 

contradições econômicas do sistema capitalista e da elucidação da necessidade da 

revolução fundamentada na própria lógica dialética. 

 Para Marx a dialética é ‘crítica e revolucionária’, o que deixa transparecer que 

“a revolução, portanto, vai além das manifestações de vontade dos revolucionários. Ela 

está inscrita na história real e, por isso, está também na lógica (dialética) que a 

desvenda” (WEFFORT, 2006, p. 233). Na possibilidade revolucionária do proletariado 

na perspectiva marxiana a dialética mostra seu potencial na capacidade de “derrubar 

uma ordem e criar outra”, de confrontar as classes sociais postas, na certeza “de que a 
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história passada da humanidade é a história da luta de classes” (MARX, 2001, p. 45) e 

que nesse princípio que se garante a atualidade da revolução. Marx é enfático ao 

afirmar que “as revoluções de verdade só explodem nos períodos em que se chocam 

entre si dois fatores: as forças produtivas (...) e o regime (...) de produção” (apud 

WEFORT, 2006, p. 234). As revoluções são transformações sociais da totalidade da 

sociedade, que emanam a partir do conflito radical próprio da ausência da 

prosperidade (Isso nos remete ao conflito da Educação Popular na década de 1960, na 

luta da classe trabalhadora frente ao autoritarismo do regime militar). 

 A teoria do Estado em Marx constrói-se a partir de uma crítica ao idealismo 

alemão, preconizado por Hegel, e sobre a crítica da revolução política burguesa. Marx 

defende a emancipação (revolução) social: critica a religião considerando-a a miséria e 

o ópio do povo, “o soluço da criatura oprimida” e o impedimento da soberania popular 

(como que Freire teria respondido a tal afirmação?). Nas próprias palavras de Weffort 

(2006, p. 237) tem-se que “assim como a religião não cria o homem, mas o homem 

quem cria a religião, não é também a Constituição que cria o povo, mas o povo que 

cria a Constituição”. (Tal compreensão elucida-se a partir da teoria da teologia crítica 

no contexto da teologia da libertação na América Latina). 

 Marx declara ser um democrata radical, considerando a democracia como 

princípio formal e material na totalidade concreta. Defende no Estado a condição de 

sociedade civil, que progride politicamente na emancipação humana dentro das 

condições de desigualdade social e de exploração econômica (WEFFORT, 2006). 

Ainda que Marx evidencie como limites da emancipação política – à qual denomina 

como ‘democracia política e qualifica-a de cristã- a ‘participação na comunidade’, na 
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‘comunidade política’, ‘no Estado’, por constituírem uma visão abstrata dos direitos 

humanos e ilusória da força do proletariado por pressuporem a desigualdade na 

economia e na sociedade. Em síntese, Marx não elimina nem descarta a emancipação 

política, mas critica apresentando seus limites e mostrando a necessidade de envolvê-la 

e superá-la num processo concreto de emancipação social, necessário à realização da 

democracia radical. 

 Inspirado na prática da Comuna de Paris, Marx declara que a conquista da 

democracia acontece pela elevação do proletariado, ou seja, pela substituição das 

classes na direção do Estado. Tal substituição altera as finalidades do Estado: “se nas 

mãos da burguesia o Estado funciona para preservar a propriedade privada e para 

assegurar os interesses da classe burguesa, nas mãos do proletariado ele serviria para ir 

arrancando gradualmente à burguesia todo o capital, para centralizar todos os 

instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como 

classe dominante” (WEFFORT, 2006, p. 243). No entanto no Capital Marx esboça o 

sentido do Estado como aquele que representa a sociedade, que dispõe de autonomia 

acima das classes.  

 As considerações de Marx fundamentaram a luta da educação popular na 

América Latina no período da década de 60 e 70, nesse sentido como poderia ser 

compreendida a teoria marxista um século depois? A atualidade do pensamento 

marxista, a atualidade da “revolução”, sedimenta-se na incapacidade histórica da 

classe burguesa em garantir as condições de sobrevivência da classe dominante e no 

potencial dos trabalhadores na luta pela negação dessa realidade. A teoria de Marx é 

uma “condenação global do sistema capitalista” (WEFFORT, 2006, p. 247) e a 



83 
 

emancipação humana, política e social, continuam sendo o desafio popular da 

sociedade. O entendimento marxista acunha-se na necessidade de transformação da 

sociedade e na superação da precariedade das condições de vida impostas em vias a 

democratização. A teoria de Marx adquire atualidade como desveladora – reflexiva e 

crítica - das relações no trabalho existencial humano no intuito socialista de 

possibilitar “uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um será a 

condição do livre desenvolvimento de todos”.  Esta fundamentação serve como 

pressuposto teórico ao estudo da política da educação popular: existe uma 

racionalidade específica que orienta e determina as tomadas de decisões e as práticas 

educacionais para e dos setores ‘populares’ (TORRES, 1992).  

No sentido da perspectiva estruturalista, baseada na análise histórico-estrutural 

do processo de desenvolvimento econômico, social e político,  

 

O Estado está intimamente ligado à constituição e reprodução do sistema 

capitalista, protegendo-o contra ameaças potenciais e orientando sua 

transformação. O Estado não é compreendido como instituição política 

autônoma que funciona acima do sistema de produção e da estrutura de 

classes sociais; ao contrário, constitui uma arena em que as contradições do 

sistema de produção e a dinâmica contraditória do conflito entre as classes 

sociais manifestam-se em políticas públicas (TORRES, 1992, p. 27). 

 

 

 Torres (1992, p. 28) mostra que a perspectiva estruturalista contém em si duas 

macroperspectivas contraditórias: 1) de orientação capitalista – racionalidade técnica – 

que não questiona a base capitalista da sociedade; 2) alternativa oriunda da tradição 

marxista, ataca fortemente os fundamentos capitalistas e imagina uma sociedade 

alternativa. Também o autor destaca a baixa eficiência de democratização das políticas 

educacionais pelo fato de serem constituídas a partir da lógica capitalista.  
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Torres (1992, p. 26) opõe à perspectiva estruturalista a visão incremental 

predominante da política educacional norte-americana. Para o autor,  

 

as perspectivas incrementais não questionam as raízes do sistema sócio-

econômico em que a educação toma forma, ao contrário, o núcleo básico 

dessa racionalidade pode expressar-se nos seguintes termos: tornar os 

processos educativos uma variável funcional no complexo estrutural e 

sistêmico da economia e sociedade capitalistas. 

 

 

 Estas duas racionalidades, incrementalismo e estruturalismo, permitem 

compreender a política educacional na educação de adultos considerando a experiência 

histórica da sociedade latino-americana conforme mostra a tabela 1. Para Torres 

(1992, p. 29) o processo social de mobilização e participação das classes sociais nas 

questões educacionais, pode ser discutido a partir de duas situações: “1. Uma 

conjuntura social de ativação política e participativa da cidadania, que corresponde (...) 

a uma situação histórica em que a dinâmica social supera as forças de ordem”, e “2. 

Uma conjuntura social em que a ordem social e política é fortalecida por meio de 

controle político e de participação limitada da cidadania”.   

 

Tabela 1 

Abordagens alternativas da educação de adultos 

 

 Modos de planejamento de políticas  

Participação política Incrementalismo Estruturalismo 

Ativação e participação 

política 

Modernização – Capital humano Pedagogia do oprimido – 

Educação Popular 

Controle político, 

participação limitada 

Idealismo Pragmático Engenharia social 

(corporativismo) 

 

Fonte: TORRES, 1992, p. 29. 
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 A abordagem da modernização – capital humano está ligada aos processos de 

desenvolvimento sócio-econômico, como crescimento do produto social no modelo 

das sociedades capitalistas. Torres (1992, p. 30) questiona-se: “Mas por que essas 

sociedades se tornaram desenvolvidas, enquanto os países de Terceiro Mundo 

permaneceram estagnados?”, e responde: “(...) porque os indivíduos, nas sociedades 

avançadas, desfrutam de uma personalidade social básica que possui valores-padrão 

opostos aos das sociedades subdesenvolvidas”. De acordo com o autor essa 

‘personalidade social’ é determinada principalmente por uma atitude de realização, 

universalista, própria de uma divisão do trabalho especializada e funcional, ao 

contrário, dos indivíduos das sociedades desenvolvidas que desde um enfoque 

particularista consideram uma divisão do trabalho não-especializada. 

 Nesse sentido, a educação de adultos torna-se um meio de desorganização das 

culturas tradicionais pela universalização capitalista e numa estratégia para o 

desenvolvimento econômico. Segundo Blaug (apud TORRES, 1992, p. 30) tal 

afirmação define-se:  

 

1. Aumentando a produtividade dos recém alfabetizados; 

2. Aumentando a produtividade dos que trabalham com os recém 

alfabetizados;  

3. Expandindo a difusão do conhecimento geral de indivíduos (...) e, de 

modo geral, reduzindo o custo da transmissão de informações práticas; 

4. Estimulando a demandas por ensino técnico e educação profissional; 

5. Atuando como instrumento para a seleção dos elementos mais valiosos 

da população aumentando sua mobilidade ocupacional; 

6. Reforçando os incentivos econômicos, isto é, a tendência das pessoas a 

reagir positivamente a um incremento de remuneração por seus esforços.  

 

 

 De acordo com o autor a alfabetização de adultos considera-se um dos 

mecanismos de modernização e industrialização, por ser causa ou resultado de 

desenvolvimento. Os defensores desta abordagem afirmam que o aumento do nível 
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educacional da mão-de-obra é correlato ao crescimento econômico, e que seu aumento 

garante a mobilidade social e a equidade distributiva na população.  

 Contrária à abordagem anterior, a pedagogia do oprimido entendida como um 

modelo de educação popular desenvolvido na década de 60 na América Latina 

considera que os problemas da educação de adultos não são de caráter pedagógico ou 

metodológico, mas políticos, de um projeto de participação popular. Como sintetiza 

Torres (1992, p. 32),  

 

é uma pedagogia para a transição social e, assim, define sua atividade 

educativa como “ação cultural” cujo objetivo central pode ser resumido na 

palavra “conscientização”. Em sua versão mais radical, a especificidade da 

conscientização reside no desenvolvimento da consciência crítica como 

conhecimento e prática de classe, isto é, apresenta-se como parte das 

“condições subjetivas” do processo de transformação social. 

 

 A proposta educativa freiriana cria suas práticas pedagógicas na forma de 

“círculos de cultura” que augestionam de modo não autoritário um projeto de 

sociedade a partir da resistência ao sistema capitalista. É um projeto societário que tem 

como força propulsora a participação civil, da concretude das necessidades 

comunitárias de vida dos homens em sociedade. Baseada nesse princípio é que 

considera contraditória a proposta educativa da educação formal de adultos, por 

considerar o analfabetismo resultado da organização capitalista. Dessa evidencia é que 

propõe-se uma alfabetização política, comprometida com a mudança social. É uma 

educação – popular – que se origina “de uma análise política e social das condições de 

vida dos pobres e de seus problemas mais prementes (como desemprego, desnutrição, 

problemas de saúde) e procuram levar os pobres a uma consciência individual e 

coletiva dessas condições” (TORRES, 1992, p. 34). Na mesma perspectiva La Belle 
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citado por Torres (1992, p. 35) a educação popular constitui uma “guerrilha 

revolucionária” que contesta a ordem social vigente. 

 A abordagem do idealismo pragmático concentra-se nas contribuições de John 

Dewey, de Pierre Furter e do discurso da andragogia. Arraigada no pensamento liberal 

a educação em Dewey centra-se na experiência individual do aluno em vias ao 

fortalecimento da democracia liberal já que pressupõe que o progresso da ciência e da 

tecnologia é produto do sistema capitalista. Ignora elaborar uma crítica a sociedade e 

desvincula o processo educacional das contradições sociais.  

 

3.4  A SOCIEDADE DA EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO SOCIAL 

 

 Para compreender as bases que embasam o projeto da educação popular faz-se 

necessário analisar a relação entre sociedade e educação. Até o momento presente 

deste trabalho teve-se como objetivo realizar uma significação da educação popular, 

do movimento histórico das classes populares, de como estes grupos sociais 

historicamente oprimidos relacionaram-se e responderam às decisões da classe 

dominante. Buscou-se, primeiramente, compreender a partir da leitura histórica da 

educação brasileira a luta da educação popular, manifestada na América Latina. 

Seguidamente, estabeleceu-se as bases epistemológicas que embasam a concepção de 

Estado, destacando o sentido político da formação popular e a relação dialógica que 

educadores e educandos estabelecem nos processos educativos. 

A educação popular 

 

carrega a bandeira da mudança social, responsável por contribuir na criação 

de um modelo político mais justo, democrático e equitativo (...) enquanto 
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movimento de tomada de consciência das mesmas em direção a um 

pensamento crítico que transforme efetivamente as relações entre as classes 

sociais que compõem a estrutura de nossa realidade social (FIGUEREIDO, 

2009, p. 56). 

 

 

A sociedade política é um agrupamento de homens e mulheres em uma 

coletividade que tem no trabalho seus sedimentos e por meio do qual criam e recriam a 

cultura, e, portanto, a educação como necessidades existências da manutenção da vida, 

reflexo esta última, de uma determinada condição social. Desse modo, a problemática 

que se desenrola, é a interconexão ideológica – a luta de classes - entre os valores 

sociais de diferentes classes sociais: uma classe dominante que domina o poder 

político e uma classe dominada que luta pela sua libertação. Essa dominação que 

retroalimenta os interesses da classe dominante é realizada por meio da educação, 

mediante os processos de ensino e aprendizagem, direcionados por programas, 

conteúdos e metodologias pré-determinados conforme seus próprios interesses.  

Frente a essa realidade a educação popular propõe seu trabalho: a leitura crítica 

do mundo por meio de um processo de conscientização que faça livres os homens e as 

mulheres em vistas à transformação de uma sociedade mais justa e fraterna 

 

3.4.1 A Leitura do Mundo 

 

Que significa ler
33

? Em que consiste ‘ler o mundo’? Por que se faz necessário 

‘ler o mundo’ para conscientizar-se? É lendo nossa realidade que somos cientes da 

opressão à qual somos submetidos e das alternativas que pode-nos libertar?  

                                                           
33

 No sentido etimológico o vocábulo ler significa ‘percorrer com a vista e interpretar o que está escrito’ 

(CUNHA, 2007, p. 471).  
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 Severino (1982, p. 8) destaca que “a leitura da palavra é sempre precedida pela 

leitura do mundo. E aprender a ler (...) é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras mas numa 

relação dinâmica que vincula linguagem e realidade”. Nesse sentido, o autor ressalta 

que se a aprendizagem da leitura é um ato de educação, é por tanto, um ato político.  

 O ato de ler o mundo é para Freire (1986) uma compreensão crítica do ato de 

ler. Para o autor, a leitura do mundo precede a leitura da palavra pelo fato da 

linguagem e a realidade estarem prendidas dinamicamente na relação texto-contexto. 

Por ser uma prática humana está carregada de existencialidade, das experiências que 

os homens vivem em sociedade, mediadas pela linguagem. A leitura do mundo supera 

a leitura imediata do indivíduo e abre-se a contextos mais amplos. As palavras não 

limitam-se a meros signos grafológicos, mas são antes de nada, ‘palavrasmundo’, por 

expressarem os produtos das relações humanas. 

 O movimento dinâmico das palavra-mundo flui e manifesta-se na leitura. “A 

leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa 

forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de 

nossa prática consciente” (FREIRE, 1986, p. 22). Neste principio é que está 

fundamentada a prática alfabetizadora freiriana com os grupos populares, prática que 

deve expressar o universo existencial destes, suas curiosidades, anseios, reivindicações 

e sonhos. É por isso, que a leitura do mundo é essencial no trabalho da educação 

popular. Nas palavras de Freire (1986, p. 23) “a leitura crítica da realidade, dando-se 

num processo de alfabetização ou não e associada sobretudo certas práticas claramente 
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políticas de mobilização e organização, pode constituir-se num instrumento para o que 

Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica”.  

De acordo com Assumpção et. al. (2009, p. 76) “a leitura do mundo é um 

elemento necessário, pois permite o desvelamento da realidade e a crítica da cultura 

hegemônica, que geram diversas formas de opressão, expressas no cotidiano pelas 

maneiras de sociabilidade vigente”.  

 A resposta anterior está permeada pelo pensamento freiriano, pois considera a 

leitura do mundo como um processo educativo da relação entre o ser humano e o 

mundo: consiste na decifração subjetiva dos códigos da realidade, no ‘desocultamento’ 

continuo da ideologia
34

 e no desvelamento das idéias que hegemonizam a 

desigualdade histórica e a dominação política dos homens.  

 Quando os homens ‘lêem o mundo’ tomam consciência da dinâmica social na 

qual estavam imersos e da incompletude enquanto pessoas humanas. Percebem que 

“para interpretar o real de forma emancipatória, buscando a totalidade das relações 

sociais em que está imerso, a interpretação deve ser feita de forma coletiva” 

(ASSUMPÇÃO, et. al., 2009, p. 82).  

 Essa interpretação coletiva à qual refere-se a autora constitui o processo de 

conscientização e a inovação epistemológica da educação popular gestada por Freire: 

são sujeitos oprimidos que conhecem – ad-miran – sua realidade, nas relações sociais 

que estão inseridos. Sendo assim, educar na perspectiva da educação popular, é 

                                                           
34

 Segundo Chauí (2001) a ideologia é “um mascaramento da realidade social que permite a legitimação da 

exploração e da dominação. Por intermédio dela, tomamos o falso por verdadeiro, o injusto por justo. Como 

ocorre essa ilusão, essa fabricação de uma história imaginária? Qual a sua origem? Quais os seus mecanismo, 

seus fins e efeitos sociais, econômicos e políticos?”. 
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“promover a capacidade de ler a realidade e de agir para transformá-la, impregnando 

de sentido a vida cotidiana” (ASSUMPÇÃO, et. al., 2009, p. 88). 

 

3.4.2 A Conscientização 

 

 O termo ‘conscientização’ surgiu das reflexões de uma equipe de professores do 

Instituto Superior de Estudos do Brasil (ISEB), instituição criada depois da chamada 

Revolução libertadora do ano de 1964 e associada ao Ministério de Educação Nacional 

do Brasil.  

 No ano de 1965, Freire consagrou a palavra conscientização ao escrever um 

artigo na revista Civilisation et Développement intitulado “Educación y 

conscientización”. Foi traduzido ao inglês – the conscientización process - e difundido 

na Europa e nos Estados Unidos por Hélder Câmara nas suas viagens pelo mundo.  

 Conscientização na teoria freiriana sedimenta-se na capacidade humana de 

tomar distância do mundo e da realidade para admirá-los. “A tomada de consciência da 

realidade existe precisamente porque, como seres situados e datados, como disse 

Gabriel Marcel, os homens estão com o mundo e no mundo, como expectadores” 

(FREIRE, 1979a, p. 93). Os homens objetivam sua realidade, eles agem e refletem 

sobre seu mundo e sobre a realidade conscientemente (práxis humana). Não entanto, 

esta objetivação, num primeiro momento espontânea da realidade carece de postura 

crítica. 

 Para Freire (1979a, p. 96) conscientização é “o teste do ambiente, da realidade”. 

É por isso que “implica a substituição da esfera espontânea de apreensão da realidade 
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por uma esfera crítica em que a realidade se apresenta, agora, como um objeto 

cognoscível em que o homem busca conhecer”. Não quer dizer acúmulo de 

conhecimentos diante da realidade numa postura intelectualista, mas ao contrário, é 

desvelar praxiologicamente o mundo no qual se vive e que se pode transformar. 

 

A conscientização é compromisso histórico. Não há conscientização sem 

compromisso histórico. Daí a conscientização ser também consciência 

histórica. É inserção critica na história. Implica que os homens assumam o 

papel de sujeitos fazedores do mundo, refazedores do mundo. Pede que os 

homens criem sua existência com o material que a vida lhes oferece e é por 

isso que quanto mais conscientizados, mas existem (FREIRE, 1979a, p. 97). 

 

 

 Nesse sentido, conscientização significa ‘engajamento’ no sentido de inserção 

crítica na história para criá-la. Implica que “ao perceber-me oprimido, eu saiba que só 

me libertarei se transformar essa situação concreta em que me encontro oprimido” 

(FREIRE, 1979a, p. 97). Esta frase revela o caráter utópico e revolucionário do 

processo de conscientização no fato de anunciar um anteprojeto de libertação e 

denunciar a estrutura desumanizante.  

 Conscientizar-se é “um apoderar-se da realidade” (FREIRE, 1979a, p. 99) a fim 

de desmitologizar a opressão dos opressores. A apoderação à qual refere-se Freire 

constitui um ato de conhecer, uma educação conscientizadora e revolucionara 

culturalmente. Nesse sentido supera-se o mito dominador da incapacidade ontológica 

dos oprimidos, que afirma que o opressor sempre traça o perfil dos oprimidos, como 

uma espécie de retrato da opressão exercida.  

 A conscientização, enquanto apoderação da realidade, afirma a superação dessa 

consciência oprimida em consciência crítica, e sedimenta dita superação no ‘inédito’ – 

no devir dos homens, que como seres históricos criam, recriam e transformam a 
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realidade concreta – como compromisso utópico
35

 de humanização da vida humana. 

Sendo assim, conscientizar-se é uma opção desafiadora frente à situação opressora, de 

pretender desvelar aquilo que desumaniza. Esta opção nos faz traçar uma luta histórica 

de mudança das estruturas opressoras, abandonando o medo à liberdade pelo fato de 

sentir-nos ameaçados pela opressão colonizadora. Esse medo à liberdade supera-se no 

coletivo: “é algo muito difícil porque ninguém dá liberdade a ninguém, ninguém 

liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. Os homens só se libertam em 

comunhão, mediatizados por uma realidade que eles devem transformar” (FREIRE, 

1979a, p. 103). 

 Conscientizar-se, na comunhão humana, é um processo perturbador que faz 

renascer – conhecer de novo – que nos torna humanos, que nos faz livres. É 

perturbador, porque põe os homens em movimento, em atitude crítica e dialética, 

cientes de que a transformação da realidade não será feita por ordem divina ou por 

outras crenças ingênuas, mas no “esforço dialético de compreensão entre a 

subjetividade e a objetividade (...), entre consciência e mundo” (FREIRE, 1979b, 

p.108).  

 Sendo assim, a conscientização, 

 

É um processo humano que se instaura precisamente quando a consciência 

se torna reflexiva (...). A tomada de consciência resulta simplesmente do fato 

de o homem ter uma consciência reflexiva que toma consciência de, 

precisamente porque toda consciência é consciência de, ou não é consciência 

(...). A conscientização é o aprofundamento da tomada de consciência (...). 

Significa que, enquanto seres conscientes que somos, temos uma forma de 

abordar o mundo (FREIRE, 1979b, p. 113). 
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 Freire (1979b, p. 117) diz: “A utopia é a palavra verdadeira, é a dialetização entre o ato de denúncia do mundo 

que desumaniza e o anúncio do mundo que humaniza”. 
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Tanto a atitude de apoderar-se do mundo, que anteriormente foi discutida, e 

agora de abordar o mundo, denotam na concepção de Freire, que o processo de 

conscientização é movimento, entendido como a busca da curiosidade humana de 

superar a realidade, de pretender conhecê-la para intervir, recriá-la e transformá-la, a 

fim de aprimorar a vida humana em sociedade. É por isso, que conscientização é um 

ato de conhecimento e implica um desvelamento da realidade. Por ser educativa, é 

política, e por ser política é mobilizadora, e “não há ordem opressora que suporte que 

um dia todos os homens acordem perguntando: por quê?” (FREIRE, 1979b, p. 116).  E 

que para se concretizar como tal deve implicar necessariamente a transformação da 

realidade. 

 

3.5 A RESPONSABILIDADE SOCIAL EM PAULO FREIRE 

 

O que é responsabilidade? É um adjetivo latino originário do século XIX que 

deriva do vocábulo responsus, respondere. Sendo assim, etimologicamente 

‘responsabilidade’ significa ‘responder pelos próprios atos ou pelos de outrem’ 

(CUNHA, 2007, p. 679). O dicionário da língua portuguesa específica a definição de 

responsabilidade como a “obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros” 

(HOUAISS, 2001, p. 2440).  

Esta essência semântica aparece no pensamento de Freire (2008, p. 47) quando 

diz que “há uma pluralidade nas relações com o mundo, na medida em que responde à 

ampla variedade dos seus desafios”. Para o autor, é no jogo constante de suas respostas 

que os homens alteram-se no próprio ato de responder. 
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Quando Paulo Freire fala de responsabilidade social remete-se à discussão sobre 

a ‘educação versus massificação’ no terceiro capítulo da Educação como prática da 

liberdade (2008). Esta obra constitui uma reflexão sociológica sobre educação e 

política em relação à realidade brasileira em transição da década de 60. O ensaio sobre 

educação versus massificação é a reflexão do problema do desenvolvimento 

econômico e de como a participação popular pode inserir-se criticamente no processo 

de ‘democratização fundamental’
36

 próprio das raízes histórico-culturais do homem 

brasileiro.  

Como o próprio Freire (2008, p. 96) diz: “necessitávamos de uma educação 

para a decisão, para a responsabilidade social e política”. 

 

Uma educação que possibilita-se ao homem a discussão corajosa de sua 

problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 

perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 

coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 

próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 

em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões 

(FREIRE, 2008, p. 98). 

 

 

Para Freire (2008, p. 104) a educação “é um ato de amor, por isso, um ato de 

coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não é fugir à discussão 

criadora, sob pena de ser uma farsa”. De acordo com o autor “a educação tem um 

caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos 

educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos” (FREIRE, 2005, 

p. 28).  

Por outra parte, ‘massificação’ é para Freire a situação humana enquanto 

carente de autonomia e de poder de decidir sobre suas próprias ações. Para o autor, a 
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 A “democracia fundamental” é entendida por Freire, a partir da leitura de Mannheim, como um fenômeno que 

implica em uma crescente participação do povo no seu processo histórico. 
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massificação é “um estado no qual o homem, ainda que pense o contrário, não decide. 

Massificação é desumanização, é alienação” (FREIRE, 1975, p. 42). 

Nesse sentido, Freire salienta a responsabilidade social presente no ato 

educativo, quando refere-se à prática educativa, na qual o educador deve educar para a 

autonomia
37

 atento à responsabilidade para com o mundo. “Daí a sua politicidade, 

qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra” pelo 

fato de que “a autonomia vai se construindo na experiência de várias, inúmeras 

decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 1996, p. 70-107). Para o educador 

popular, no sentido político do termo, “o fundamental no aprendizado é a construção 

da responsabilidade da liberdade que se assume” (FREIRE, 1996, p. 90).   

Freire (1996, p. 94) enfatiza essa posição na Pedagogia da Autonomia, quando 

diz: 

 

Um esforço sempre presente à prática da autoridade coerentemente 

democrática é o que a torna quase escrava de um sonho fundamental: o de 

persuadir ou convencer a liberdade de que vá construindo consigo mesma, 

em si mesma, com materiais que, embora vindo fora de si, reelaborados por 

ela, a sua autonomia. É com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, 

que a liberdade ou preenchendo o “espaço” antes “habitado” por sua 

dependência. Sua autonomia que se funda na responsabilidade vai sendo 

assumida (grifo nosso). 

 

  

Sendo assim, a prática educativa em Freire está sedimentada no reconhecimento 

da responsabilidade por parte do educador, no sentido de resistência e luta pela 

democratização. Para Freire (2008b, p. 142) “é a própria democratização, que se inicia 

em aprendizado, que exige a ênfase de uma educação para a responsabilidade social e 

política”. Nesse sentido, “o processo de democratização repele como ingnorância toda 

                                                           
37

 De acordo com Freire (1996, p. 66) a autonomia é compreendida “enquanto amadurecimento do ser para si, é 

processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 

centrada em experiencias estimuladoras de decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas 

de liberdade”. 
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educação assistencializadora. Toda educação que não seja essencial e humildemente 

dialogal, pois, somente esta, enraizando-se numa matriz racional e gerando razão 

responde à essência da democratização” (FREIRE, 2008b, p. 142). 

A partir disso, é possível inferir que a ‘responsabilidade social’ em Freire é 

essencialmente política e intrinsecamente democrática em vistas sempre de superar a 

condição indigna da vida humana. Responsabilidade social é “assumir postura 

conscientemente crítica diante da vida” (FREIRE, 2008, p. 98). É convicção da 

‘habilidade de dar resposta’ ao desenvolvimento da democracia. Como diz Freire 

(2008, p. 100) “nossa simpatia estava somada a um profundo senso de 

responsabilidade que sempre nos levou a lutar pela promoção inadiável da ingenuidade 

em criticidade. Da rebelião em inserção”.  

Frente à responsabilidade como expressão da participação e da tomada de 

decisões pelo grupo, diz Freire (2008, p. 100): 

 

Cada vez mais nos convencíamos ontem e estamos convencidos hoje de que, 

para tal, teria o homem brasileiro de ganhar a sua responsabilidade social e 

política, existindo essa responsabilidade. Participando. Ganhando cada vez 

maior ingerência nos destinos da escola de seu filho. Nos destinos do seu 

sindicato. De sua empresa, através de agremiações, de clubes, de conselhos. 

Ganhando ingerência na vida do seu bairro, de sua Igreja. Na vida de sua 

comunidade rural, pela participação atuante em associações, em clubes, em 

sociedades beneficentes. 

 

 

 Freire considera que a ‘responsabilidade social’ é política enquanto participação 

dos homens na sua vida em sociedade. Ele destaca o conceito de ‘ingerência’, não com 

o enfoque de gerir ou administrar uma empresa, mas no sentido do engajamento 

político, da inserção crítica nos que-fazeres
38

 dos homens.  

                                                           
38

 Para Freire o conceito “que-fazer” representa a teoria e a prática, reflexão e ação. Significa ser único na prática 

cotidiana, assumir toda e qualquer ação como uma forma de capacitar o compromisso social 

(VASCONCELLOS, 2006). De acordo com Freire (2005, p. 47) “falar, pois, do papel d trabalhador social 
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 Quando Freire salienta o processo de inserção crítica, afirma que os homens não 

têm que somente ser conscientes de que fazem parte da sociedade, mas também devem 

conhecer os seus papéis na coletividade, sendo capazes de questionar a própria 

realidade e de produzir transformações.  

Daí a crítica freiriana à sociedade fechada, inexperiente em termos de 

democracia, por propor soluções e receitas prontas, “receitas transplantadas que não 

nascem da análise crítica do próprio contexto, resultam inoperantes. Não frutificam” 

(FREIRE, 2008, p. 61). Dita posição é para Freire (2008, p. 62), uma posição de 

“‘autodesvalia’, inferioridade, característica da alienação, que amortece o ânimo 

criador dessas sociedades e as impulsiona sempre às imitações”.   

É por isso, a necessidade de uma sociedade aberta, com autonomia política para 

ingerir-se, para reconhecer e responder aos seus desafios, para integrar-se a eles e 

propiciar soluções que superem as ‘receitas’ capitalistas importadas. Busca-se uma 

posição que anseie a autonomia, a autoconfiança no sentido de uma sociedade que faz 

opção de ser atriz dos seus projetos e planos arraigados na sua própria realidade. 

É necessário superar a visão quietista e reparadora de responsabilidade social 

que promove respostas empacotadas e ações fechadas, carentes de formação humana e 

política, desarraigadas da realidade na qual são impostas e desconhecidas e mal 

entendidas pelos grupos passivos. Como manifesta o próprio Freire, constituem 

propostas de responsabilidade de irresponsáveis para com a sociedade pelo fato de 

considerar às pessoas como ‘objetos passivos, sem possibilidade de participar do 

processo de sua própria recuperação. 

                                                                                                                                                                                     
implica na análise da mudança e da estabilidade como expressões de forma de ser da estrutura social. Estrutura 

social que se lhe oferece como campo de seu quefazer”. 
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Para Freire (2008, p. 65)  

 
o grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, que 

impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições 

especiais para o desenvolvimento ou a “abertura” de sua consciência que, 

nas democracias autenticas, há de ser cada vez mais crítica (...). Daí as 

relações do assistencialismo com a massificação, de que é a um tempo efeito 

e causa. 

 

 E, conclui: 

 
O assistencialismo (...) é uma forma de ação que rouba ao homem 

condições à consecução de uma das necessidades fundamentais de sua 

alma – a responsabilidade (...). É exatamente por isso que a 

responsabilidade é um dado existencial. Daí não poder ser ela incorporada 

ao homem intelectualmente, mas vivencialmente. No assistencialismo 

não há responsabilidade. Não há decisão. Só há gestos que revelam 

passividade e “domesticação” do homem (grifos nossos). 

 

 

Freire condena a não-participação do povo, entendida como a falta de 

oportunidade de decisão que lhe é oferecida. Condena a responsabilidade social 

gerenciada por agentes externos que ‘assistem’ as necessidades das comunidades sem 

mesmo pertencer às mesmas e que trazem soluções ‘marketeras’ sem leitura e tessitura 

da realidade do povo. Respostas gerenciadas, despolitizadas e descomprometidas. 

Poder-se-á dizer, uma responsabilidade ingênua e intransitiva. 

Perante essa onda corporativista e gerencialista dos problemas sociais faz-se 

necessário o cultivo de um senso de responsabilidade que esteja enraizado na 

realidade, que surja da mesma como fruto da reflexão crítica profunda dos homens que 

esperam (que tem esperança) a superação das dificuldades e na sociedade justa e feliz. 

Nesse sentido, é sedimentada a educação libertadora, que encoraja os homens à 

liberdade, à reflexão sobre si mesmos, sobre seu tempo, sobre seu papel na sociedade, 

sobre suas responsabilidades. 
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Segundo Freire (1987, p. 38) “inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por 

isso também é que no mero reconhecimento de uma realidade que não leve a esta 

inserção crítica (ação já) não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, 

precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro”. 

 A integração dos homens representa no pensamento freiriano a prática da 

liberdade de homens que interagem com as decisões que lhe são propostas e que 

decidem e influenciam suas realidades respectivas. Para Freire (2008, p. 51), 

 
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela 

e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 

dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. 

Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é fazedor. Vai 

temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo destas 

relações do homem com o mundo e do homem com os homens, desafiando e 

respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a 

não ser em termos de relativa preponderância, nem das sociedades nem das 

culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as 

épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem 

deve participar destas épocas. E o fará melhor, toda vez que, integrando-se 

ao espírito delas, se aproprie de seus temas fundamentais, reconheça suas 

tarefas concretas. 

 

 

 Sendo assim, fica clarividente que na perspectiva de Freire a responsabilidade 

social, está sedimentada, primeiramente, na ação política, conjunto da leitura engajada, 

participativa e integradora dos homens na sociedade. A proposta de Freire parte do 

pressuposto de uma ontologia humana que considera o homem como ser social, 

entendido como um ser que na coletividade – inserido criticamente, integrado e 

participante - produz sua existência, e produzindo-a responde às demandas da 

sociedade na luta pela democracia.  

 Enfim, pode-se considerar que no pensamento freiriano “quanto mais crítico um 

grupo humano, tanto mais democrático e permeável (...). Tanto mais democrático, 
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quanto mais ligado às condições de sua circunstância” (FREIRE, 2008, p. 103) e, por 

conseguinte, mais responsável socialmente.   

Responsabilidade social é em Freire, atitude de participação, de ingerência 

coletiva e de competência em responder aos anseios democráticos na luta pela 

transformação da sociedade.  

Como prefacia Oliveira na Pedagogia da Autonomia (1996, p. 11) “Freire 

adverte-nos para a necessidade de assumirmos uma postura vigilante contra todas as 

práticas de desumanização”. Ou como salientaria o próprio Freire (2008, p. 66): 

“Soluções, repita-se, com o povo e nunca sobre ou simplesmente para ele”.  

Nesse sentido, este fim de capítulo propicia uma análise sobre o discurso da 

responsabilidade social na conjuntura do Capital Social, discurso este que se reveste da 

ideologia do capital, e que se imiscui em ações sociais democráticas descaracterizadas 

de uma formação para a dignidade humana.  
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4 O CAPITAL SOCIAL  

 

4.1 O CONCEITO DE CAPITAL SOCIAL 

 

 A categoria capital social remonta no meio acadêmico ao ano de 1916, a partir 

dos estudos de Hanifan
39

 sobre as escolas comunitárias nos Estados Unidos, nos quais 

foi definido a partir da relação da vida da população e a sociabilidade nas relações de 

vizinhança (BAQUERO; HAMMES, 2006). Posteriormente na década de 1980 o 

conceito adquiriu reconhecimento a partir dos estudos de Pierre Bourdieu (1980; 

2003), James Coleman
40

 (1994), Robert Putnam
41

 (1996) e Francis Fukuyama
42

 

(1992), que identificaram o conceito a elementos chaves como confiança, coesão 

social, redes, normas e instituições. 

 Para Bourdieu (1980, p. 01) o capital social define-se como  

 

ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la 

possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 

institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance; ou, en 

d’autres termes, à l’appertenance à un groupe, comme ensemble d’agents 

qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes (susceptibles d’etre 

perçues par l’observateur, par les autres ou par eux-mèmes) mais sont aussi 

unis par des liaison permanentes et utiles
43
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 Lyda Judson Hanifan (12 de fevereiro, 1879, 11 de dezembro de 1932). É creditado com a introdução do 

conceito de capital social. Robert Putnam em seu livro, Bowling Alone (2000) credita um papel 1916 por Hanifan 

como o primeiro registro do termo. Hanifan também autor de um livro publicado em 1920 que contém um 

capítulo intitulado " Capital Social ". 
40

 James Coleman Samuel (N. 12 de maio de 1926, Bedford, Indiana -  25 de marco de 1995 , Chicago) foi um 

renomado Americano teórico sociológico e ex-presidente da American Sociological Association. Coleman 

estudou a sociologia da educação, políticas públicas, e foi um dos primeiros usuários do termo "capital social". 

Sua Fundamentos da Teoria Social se destaca como uma das mais importantes contribuições sociológicas do 

final do século 20 . 
41

 Robert David Putnam (Rochester, Nova Iorque, 9 de janeiro de 1941) é um cientista político e professor da 

Universidade Harvard. 
42 Yoshihiro Francis Fukuyama (Chicago, 27 de outubro de 1952) é um filósofo e economista político nipo-

estadunidense. Figura chave e um dos ideólogos do governo Reagan, Fukuyama é uma importante figura do 

Neoconservadorismo. 
43

 Tradução: “conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros 
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 De acordo com o autor o capital social constituiria um ativo que permitiria aos 

indivíduos relacionar-se politicamente, não como um dado natural nem social, mas 

como resultado do trabalho da produção e reprodução dessas relações duráveis e úteis 

no intuito de gerar lucros materiais e simbólicos (BAQUERO; HAMMES, 2006).  

 No seu artigo Le capital social: notes provisoires, Bourdieu (1980, p. 01) 

afirma que  

 

La notion de capital social s’est imposée comme le seul moyen de désigner 

le príncipe d’effets sociaux qui, bien qu’on les saisisse clairement au niveau 

des agents singuliers – où se situe inévitablement l’enquête statistique – ne 

se laissent pas réduire à l’ensemble dês propriétés individuelles possédées 

par un agent déterminé; ces effets, où la sociologie spontanée reconnait 

volontiers l’action dês “relations”, sont particulièrement visibles dans tous 

les cas où différents individus obtiennent um rendement très inégal d’un 

capital (économique ou culturel) à peu près équivalent selon le degré auquel 

ils peuvent mobiliser par procuration le capital d’un groupe (famille, anciens 

élèves d’écoles d’ “élite”, club sélect, noblesse, etc.) plus ou moins pourvu 

de capital.
44

 

   

 O foco político de Bourdieu critica a ênfase dada ao capital econômico e a sua 

capacidade de mercantilizar os intercâmbios dos agentes econômicos em detrimento 

das outras instancias sociais de troca. Frente a essa situação que Bourdieu propõe o 

enfoque de uma economia prática que possa estudar o capital em todas as suas formas 

de manifestação. O autor ao analisar a função do sistema educativo na reprodução da 

estrutura social critica as escolas por valorizarem e legitimarem o capital cultural da 

                                                                                                                                                                                     
termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades 

comuns (passiveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são 

unidos por ligações permanentes e úteis” (BOURDIEU, 2003, p. 67). 

 
44

 Tradução: “A noção de capital social se impõe como o único meio de designar o princípio de efeitos sociais 

que ainda que possam ser captados de forma clara no nível dos agentes singulares – onde se situa 

inevitavelmente a pesquisa estatística – não se deixam reduzir ao conjunto de propriedades individuais que 

possui um agente determinado: estes efeitos [...] são particularmente visíveis em todos os casos onde diferentes 

indivíduos obtêm um rendimento demasiado desigual de capital (econômico ou cultural) quase equivalente 

segundo o grau em que eles podem mobilizar por procuração o capital de um grupo (família, antigos alunos de 

escolas de ‘elite’, clube seleto, nobreza, etc.) mais ou menos constituído como tal e mais ou menos munido de 

capital” (BOURDIEU, 2003, p. 67). 
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elite. Para Bourdieu o capital social possui um caráter utilitário, ele é o ‘ativo’ 

distribuído de forma desigual na sociedade. 

 Contrário a Bourdieu, Putnam, Coleman e Fukuyama definem o capital social 

como um “bem comunitário que supõe a existência de grupos homogêneos com 

valores e interesses comuns” (HIGGINS, 2005, p. 31). Coleman no seu artigo The 

social capital in the creation of human capital (1988) atribui ao conceito um grau de 

produtividade porque possibilita alcançar os fins estabelecidos das relações entre as 

estruturas e os atores sociais. Para o autor o capital social “é altamente intangível, só 

existe no espaço relacional por meio e entre as pessoas, está mais associado com 

mudanças nas crenças e opiniões das pessoas” (HIGGINS, 2005, p. 32). Para Coleman 

o capital social é funcional, ou seja, é um recurso que permite a pessoas satisfazer suas 

necessidades concretas, capacitando-as para uma gestão de ajuda mútua por meio de 

uma logística de redes sociais - de padrões de intercambio de confiança e 

reciprocidade. Nesse sentido, acredita-se que a ‘sociabilidade capital’ pode melhorar o 

desempenho das atividades econômicas e consequentemente a vida das populações 

marginalizadas.  

Segundo Higgins (2005, p. 40) a obra de Coleman mostra um “conceito de 

capital social enquanto recurso para a ação é uma forma de transpor a estrutura social 

dentro do paradigma individualista da ação racional”. Higgins destaca que obra do 

autor tornou-se marco nos Estados Unidos na análise sociológica da evasão escolar das 

populações migratórias no sentido de incentivar o capital social como desempenho 

educativo das redes sociais nas instituições escolares e, no âmbito econômico, como 

recurso eficaz para criar organizações produtivas.   
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 O capital social enquanto categoria própria da Ciência Política inseriu-se no 

mundo acadêmico a partir das contribuições do sociólogo James Coleman (1988) e 

consolidou-se a partir das obras de Robert Putnam, considerado por Monasterio (2006, 

p. 22) como “apóstolo do capital social”.  Making Democracy Work: civic traditions in 

modern Italy (MDW, 1993) e Bowling Alone: the collapse and revival of American 

community (BA, 2000) constituem marcas da trajetória do pensamento de Putnam, da 

ascensão do ‘capital social’. 

 Putnam estuda a relação causal entre comunidade cívica e desempenho 

institucional, afirmando que a performance institucional não depende necessariamente 

do desenvolvimento econômico das comunidades. Ao estudar a relação casual entre 

comunidade cívica e desempenho institucional o autor pretende mostrar que sua 

hipótese pode ser tida como uma norma para o funcionamento da democracia. Para tal, 

Putnam define comunidade cívica a partir das características que a mesma deveria 

possuir: participação cívica, igualdade política, solidariedade, confiança, tolerância e 

práticas associativas, colocando como indicador do civismo o stark clarity.  

 Num segundo momento o autor relaciona as comunidades cívicas a partir de 

variáveis como: intransigência das lideranças, clientelismo, apoio à igualdade política, 

entre outras que marcam um ‘retrato da comunidade cívica’. Monasterio (2006) acusa 

a proposta putniana de utópica e idílica quando Putnam (1996, p. 111) salienta que: 

 

Citizens in civic community, it is said, deal fairly with one another and 

expect fair dealing in return. They expect their government to follow high, 

and they willingly obey the rules they have imposed on themselves… In a 

less civic society, by contrast, life is riskier, citizens are warier, and the laws, 

made by higher ups, are made to be broken
45

 

                                                           
45

 Diz-se que os cidadãos na comunidade cívica lidam com justiça uns com os outros e esperam tratamento justo 

em retribuição. Eles esperam que seu governo siga altos padrões e voluntariamente obedecem às regras que 

impõem a eles próprios... Em uma sociedade menos cívica, por outro lado, a vida tem mais riscos, os cidadãos 
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 Mosteiro (2006, p. 30) aponta que para Putnam “a comunidade cívica é um 

ideal”: “Civic context matters for the way institutions work. By far the most important 

factor in explaning good government is the degree to which social and political life in 

a region approximates the ideal of civic community”
46

 (PUTNAM, 1996, p. 120). A 

partir disso é que Putnam define o conceito de social capital atrelado ao sucesso das 

instituições, à organização social como expressão de confiança, normas e redes que 

garantem ações eficientes na comunidade no intuito de resolver os problemas de ação 

coletiva. Para o autor “social capital here refers to features of social organizations, 

such as trusts, norms, and networks, that can improve the efficiency of society by 

facilitating coordinated actions” (PUTNAM, 1996, p. 167). Denota-se o caráter 

produtivo do capital social “na obtenção da cooperação espontânea para a produção de 

bens coletivos” (MONASTERIO, 2006, p. 31). 

 No ano de 2000, Putnam em Bowling Alone, sintetiza um estudo da decadência 

da participação associativa nos EUA comparando-a às organizações comunitárias da 

década de 60. De acordo com Putnam, “never in our history had the future of civic life 

looked better”
47

. Nesta obra Putnam retrata a erosão do capital social nos USA na 

década de 1960 e novamente define capital social como sendo os contatos sociais que 

afetam a produtividade de indivíduos e grupos. Ao mesmo tempo salienta a 

possibilidade do próprio capital social não trazer efeitos positivos para a sociedade e 

abre discussão para os tipos de capital social: o bridging social capital (capital social 

                                                                                                                                                                                     
são mais cuidadosos e as leis elaboradas pelos governantes são feitas para ser violadas (MONASTERIO, 2006, 

p. 29). 
46

 O contexto cívico importa para o modo como funcionam as instituições. O mais importante fator para explicar 

o bom governo é o grau em que a vida social e política em uma região aproxima-se do ideal da comunidade 

cívica (MONASTERIO, 2006, p. 30). 
47

 Nunca em nossa história o futuro da vida cívica tinha parecido tão bom (MONASTERIO, 2006, p. 32). 
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“ponte”) que envolve pessoas de diversos grupos sociais e o bonding capital social 

(capital social “ligação”) que mantém os grupos coesos. 

Putnam (1196) esforça-se em mostrar a potencialidade do capital social e da 

importância da sua ampliação para as comunidades crescerem por meio das suas 

conexões cívicas fundamentadas em valores e vínculos que garantam a solidariedade e 

a saúde física e mental dos indivíduos. O capital social traz benefícios econômicos à 

comunidade cívica, e ainda que o autor admita que nem todos os vínculos sociais 

trazem benefícios, não nega sua necessária contribuição.     

Na mesma linha conservadora de Coleman e Putnam, Fukuyama define o 

capital social como “normas e valores compartidos que geram confiança e estimulam a 

cooperação e a eficiência” (apud HIGGINS, 2005, p. 43). O capital social é social por 

ser ‘associativo’, por estabelecer relações de confiança e cooperação efetivas.  

Economicamente, o capital social tem a função de reduzir os custos de transação de 

contratos, hierarquias e regras burocráticas e, politicamente “consiste em fazer 

contrapeso ao vício do excessivo individualismo, isto é, ao fato de dedicar ocupação 

excessiva com os assuntos privados e da família em detrimento do compromisso em 

assuntos públicos” (HIGGINS, 2005, p. 68). Nesse sentido o ‘raio de confiança’ do 

capital social produz uma sociedade democrática liberal. Ao respeito disso, Higgins 

(2005, p. 69) destaca que, 

 

A democracia é um fato liberal porque protege a esfera da liberdade 

individual das intromissões constrangedoras do Estado. Agora bem, o 

sistema político democrático não degenera em anarquia em razão de que a 

sociedade que subsiste, protegida nesta esfera, é capaz de organizar-se por si 

mesma. Quando não existe uma sociedade civil, no sentido antes 

mencionado, o Estado assume a tarefa de organizar os indivíduos que não 

são capazes de organizar-se por si mesmos. O excessivo individualismo 

termina minando a liberdade, o Estado converte-se num grande pai que 

procura atender às necessidades de uma sociedade paralítica. São bem 
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conhecidos os efeitos perversos dum baixo nível de capital social: 

centralização excessiva que conduz a um sistema político rígido e 

irresponsável. Os vazios de capital social são preenchidos por altos níveis de 

corrupção [...]. 

 

 

Para Fukuyama, o capital social procede dos jogos repetidos no dilema do 

prisioneiro – cooperação por cooperação – que possibilita alcançar resultados 

produtivos por parte dos jogadores, o que gera relações de confiança que incrementam 

e acumulam o estoque de capital social. Tal incremento pode ser compreendido como 

empreendimentos de políticas públicas. E, nesse processo, a educação é vista como 

uma das principais comunicadoras das regras e normas sociais do capital social. Nessa 

lógica, o capital social não procede das relações entre a sociedade civil e o Estado, até 

porque este último é tido como o destruidor da capacidade de cooperação social 

(HIGGINS, 2005). 

De acordo com Mattedi (2005, p. 13) o conceito de capital social precisa ser 

entendido como campo de estudo da chamada sociologia econômica “por identificar as 

relações sociais pelas quais passam as ações econômicas definindo as relações do 

mercado”. Sob essa ótica liberal – autonomia do mercado – “o conceito de capital 

social indica que o bom desempenho da economia depende das relações sociais, ou 

seja, que as relações mercantis não são independentes de, mas inseridas nas relações 

sociais” (MATTEDI, 2005, p. 14). Segundo Torres (2001, p. 176), 

 

estas redes são consideradas fundamentais para um bom resultado 

econômico, e estas normas e redes de participação civil são consideradas 

como elementos-chave que afetam o rendimento do governo representativo 

[...] as redes sociais e a participação civil influenciam a vida pública, 

aumentam o grau de participação e enriquecem também a vida privada.  

 

 



109 
 

 O capital social enquanto ‘dimensão social das relações econômicas’, “está 

desempenhando um papel crescentemente estratégico, ao servir de ferramenta para 

avaliar o potencial de desenvolvimento econômico ou de desempenho cívico de 

determinadas regiões e, portanto, orientar a atribuição das ajudas financeiras 

internacionais” (MATTEDI, 2005, p. 14). 

 As discussões em torno ao conceito tornaram-se uma ‘politicagem’ – discurso 

retórico sobre as relações sociais do povo, e por que não dizer sofístico, na medida em 

que se acompanha de contradições argumentativas – que alça bandeiras de cooperação 

e confiança cívica sobre o mastro do liberalismo. O ‘capital social’ está na moda nos 

discursos do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI): é o 

remédio mágico contra os efeitos nocivos do livre mercado (HIGGINS, 2005). 

Ingenuidade: será a sociabilidade um recurso produtivo? É possível pensar o capital 

social como índice mensurável da ação cultural – política e organizativa – do povo?  

 O entendimento da sociabilidade nos modelos do desenvolvimento econômico 

estruturou-se como uma crítica ao modelo de participação social ‘tradicional’ das 

décadas de 1950 e 1960, que negava relações sociais pautadas pelo capitalismo. Este 

confronto explode na década de 1970 na afirmação de que, 

 

A vida social dos países pobres e das comunidades locais se definia em 

função das relações de controle sobre os meios de produção e do conflito 

entre os interesses do capital e os da classe operária. Na mesma época, as 

perspectivas comunitaristas enfatizavam a auto-suficiência das comunidades 

locais, superestimando as supostas virtudes do isolamento. Desta forma, não 

era levado em conta o aporte das relações sociais na construção de 

instituições formais (HIGGINS, 2005, p. 24).   

 

Essa suposta crítica elaborada pelos defensores do capital social aos modelos de 

educação popular é questionada por Higgins (2005, p. 76) nas palavras a seguir: 
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“pode-se e é lícito pensar a sociedade em termos de capital econômico? Se o capital, 

como Marx nos ensinou, é uma relação social, que sentido faz adicionar o adjetivo 

‘social’? Estamos ante uma forma de colonização epistemológica das ciências sociais 

por parte da economia neoclássica?”. Estas instigantes palavras levantadas pelo autor 

são chaves para a crítica à lógica do capital que acredita que ideologicamente pode 

pretender catequizar as comunidades populares por meio de uma educação cooperativa 

– gerenciadora e manipuladora – que lhes ensine a confiar utilitariamente um no outro, 

e não no Estado. Ao mesmo tempo em que pretende superar o individualismo criando 

redes sociais, reforça a autonomia do mercado e a não-intervenção estatal, o que lhe 

permite continuar fazendo funcionar o sistema e acumular o capital. 

 Sobre as colocações dos autores supracitados, Higgins (2005, p. 236) conclui 

que: 

 

Estes autores seminais concordam ao reconhecer que as relações sociais, 

incluídos seus elementos estruturantes (normas outorgantes de direitos e 

obrigações, sanções, valores, autoridade, proximidade espacial, etc.) e 

estruturados (instituições, redes, confiança, etc.), constituem um ativo 

intangível, ou capital não-monetário, do qual se podem obter recursos ou 

benefícios que satisfaçam os interesses dos autores sociais imbricados. Em 

razão de que a noção de capital, de origem econômica, é inerente o sentido 

da apropriação instrumental, não deve parecer estranho que a interpretação 

das relações sociais, em termos de capital, tenha esse viés de investimento 

com rendimentos potenciais. 

 

 

 Para Higgins (2005, p. 242) “a ação econômica é só um fio na trama das 

relações”. E frente a isso ele questiona:  

 

Até que ponto a própria denominação ‘capital social’ promove uma leitura 

redutiva das relações sociais, na lógica do custo-benefício, própria das 

relações de mercado? [...] Em que medida o conceito de capital social 

promove políticas de desenvolvimento que relegam as instituições estatais a 

um segundo lugar e dão maior importância às capacidades de autogestão das 

organizações? [...] Até que ponto os economistas e as instituições 

multilaterais, com sua idéia de um quinto fator de produção, tem em mente 

somente propostas de desenvolvimento que promovam a eficiência (melhora 
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da rentabilidade) sem mexer nos problemas estruturais de redistribuição da 

riqueza? Neste sentido, o capital social é um conceito explicativo, descritivo 

ou normativo? (HIGGINS, 2005, p. 248-253). 

 

 

 E, o autor conclui: “Capital social não significa socializar o capital” (HIGGINS, 

2005, p. 253). O autor aponta a necessidade de uma nova compreensão do capital 

social, possível tal vez na perspectiva sociológica de Bourdieu, no que tange às 

instituições diminuindo seu caráter instrumental, e de Durkheim, no que refere-se à 

necessidade de compromisso (embeddedness) frente aos conflitos sociais. 

 O culto ao capital social é dado por trocas de interesses – relações sociais 

subordinadas pela atividade econômica – ou seja, quantificáveis. Me permitam os 

senhores liberais conservadores, mas acreditar que o capital social garantiria a 

superação da marginalidade social e ainda garantiria o acumulo do capital, e que ainda 

tal objetivo fosse visto pelas populações como relações cooperativas possíveis de ser 

estabelecidas com o sistema capitalista, é uma ideologia, uma solução mercantil. Se o 

mercado continua acumulando capital, ou seja, não mudou nada para ele, para o povo 

tampouco mudou nada. Chegará um momento em que a confiança se perderá. Se 

pretendem melhorar as condições de vida do povo, deverão pretender não ganhar 

individualmente. A lógica à qual submetem a pessoa humana é incompatível com uma 

sociedade mais justa e feliz. O sistema capitalista é incompatível à felicidade da 

comunidade humana. Cogitar que empoderamento é conscientização é o mesmo que 

pensar que relações de confiança e cooperação – capital social – são luta de classes. 
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4.2 EMPODERAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: A EDUCAÇÃO 

NA LÓGICA DO HOMO OECONOMICUS OU SUPERAÇÃO DO 

INDIVIDUALISMO VIA PARTICIPAÇÃO CÍVICA? 

 

O capital social considerado “um instrumento de avaliação da capacidade e 

qualidade governamental” (BORBA; SILVA, 2006, p. 111) pelos vários enfoques de 

autores determina-se como garantia para o desenvolvimento econômico, físico e 

humano em vistas a alcançar o bem-estar coletivo por meio de relações de confiança e 

cooperação. Nessa perspectiva o capital social entendido com base na teoria putniana 

como o compromisso cívico de uma sociedade possui um caráter estritamente prático 

pelo fato de medir o desempenho institucional, atrelado tanto a questão econômica 

quanto a construção da democracia.  

De acordo com os autores é nesse ponto que o capital social supera o conceito 

de sociedade civil, pelo seu caráter utilitarista. Segundo Borba e Silva (2006) a 

sociedade civil não consegue explicar os processos de ‘governança participativa’, dos 

processos de produção de políticas públicas, pelo fato de não possuir elementos 

heurísticos que lhe permita focar a variável das políticas públicas. Contrário ao capital 

social, que se posiciona na mediação entre a sociedade civil e os Estado, como 

essência relacional que possibilita a associatividade, a eficiência e eficácia – reificação 

- das políticas públicas. Nesta perspectiva é que Putnam fundamenta sua teoria do 

desempenho das instituições democráticas, ao afirmar que o êxito das políticas 

públicas é produto da “densidade do tecido associativo, pelas relações de confiança e 

reciprocidade e pelo grau de cultura cívica” (BORBA; SILVA, 2006, p. 118). 
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Os autores justificam que a diferencia entre a sociedade civil de capital social 

esta no grau da normatividade. Se por um lado a sociedade civil é estritamente 

normativa ao privilegiar o ‘dever ser’ podendo ser uma categoria idealista e 

considerada parte da teoria da filosofia política, o capital social é descritivo ao 

privilegiar o ‘ser’, e, portanto, uma categoria do pensamento realista da ciência 

política. Segundo os autores o conceito de capital social supera e incumbe o de 

sociedade civil, pelo fato deste considerar quantitativamente as relações associativas e 

qualitativamente as relações de confiança. E ainda ressalta que o conceito de capital 

social, permite numa dimensão micro avaliar empiricamente os impactos da 

participação comunitária na qualidade das políticas públicas, ou seja, medir por meio 

de indicadores a ação do Estado e sua interação com a comunidade.  

As categorias sistematizadas por Putnam para analisar as instituições 

democráticas são: desempenho institucional (desempenho das instituições formais), 

comunidade cívica (politização de uma sociedade e seu dever cívico) e, capital social 

(grau de confiança e socialização dos indivíduos para o funcionamento da política e do 

governo). Para o autor o desempenho institucional da comunidade cívica é condição 

necessária para a democracia: “uma região que possui cidadãos com espírito público e 

dever cívico desenvolve melhor desempenho institucional, consequentemente, alcança 

êxito em sua democracia” (BORBA; SILVA, 2006, p. 114).  

Nas palavras de Putnam (1996, p. 112-113), 

 

a comunidade cívica é um determinante mais forte que o desenvolvimento 

econômico [...]. Quanto mais cívica a região, mais eficaz o seu governo [...]. 

As regiões onde há muitas associações cívicas, muitos leitores de jornais, 

muitos eleitores politizados e menos clientelismo parecem contar com 

governos mais eficientes. 
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 Como se percebe, a lógica de Putnam coloca na comunidade cívica a 

responsabilidade do desempenho institucional e consequentemente, da democracia. É 

nesse entendimento que o capital social “diz respeito a características da organização 

social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência 

da sociedade, facilitando as ações coordenadas” (PUTNAM, 1996, p. 177). É nesse 

sentido que o capital social possui uma função produtiva de cooperação espontânea 

dos indivíduos da comunidade cívica, e entre maior o estoque de capital social 

(socialização, confiabilidade e cooperação) maior o desempenho institucional.  

A lógica de Putnam (1996) pode ser representada no esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

A compreensão nesta corrente de causalidade apontada por Putnam (1996) 

atribui a confiabilidade – reciprocidade generalizada e confiança mútua – a 

responsabilidade da consolidação democrática. Assim, o capital social é tido como um 

recurso ‘moral’ de um ‘círculo virtuoso’ de indivíduos. De acordo com Putnam (1996) 

o capital social constitui um bem público gerado como um subproduto de outras 

atividades sociais baseadas na cooperação mútua. A ‘confiança social’ à qual Putnam 

(1996) refere-se é de caráter contratual da comunidade, de cooperação entre os setores 

sociais no intuito de acumular progressivamente acumulação de capital social, ou seja, 

de incrementar o estoque de confiança da comunidade cívica (capital: o que pode ser 

incrementado, reinvestido, acumulado, medido, controlado). 

Comunidade cívica Desempenho institucional Êxito democrático 

Confiança interpessoal Confiança nas instituições Consolidação democrática 
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Segundo o autor, a confiança social tem seu germe nas regras de reciprocidade e 

nos sistemas de participação cívica. No que se refere às regras de reciprocidade 

Putnam (1996, p. 181) afirma que estas “são incutidas e sustentadas por meio de 

condicionamento e socialização (por exemplo, educação cívica
48

) quanto por meio de 

sanções”. A reciprocidade é para o autor, um componente altamente produtivo do 

capital social, baseada no intercâmbio social, produto da interação social como meio 

econômico de administrar a confiabilidade dos atores sociais. Segundo o autor, os 

sistemas de participação cívica como: associações comunitárias, cooperativas, clubes 

desportivos, partidos de massa, entre outros, “são uma forma essencial de capital 

social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior será 

a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício mútuo 

(PUTNAM, 1996, p. 183). 

Para o autor, os vínculos horizontais de engajamento cívico, permitem a 

superação do clientelismo, o fortalecimento da cooperação dos grupos e, o aumento do 

estoque de capital social de uma comunidade. Segundo Putnam (1996, p. 185) “se os 

sistemas horizontais de participação cívica ajudam os participantes a solucionar os 

dilemas da ação coletiva (segundo a lógica do cálculo econômico), então quanto mais 

horizontalizada for a estrutura de uma organização, mais ela favorecerá o desempenho 

institucional na comunidade em geral”.  O autor sintetiza sua teoria está impregnada da 

seguinte premissa: “as normas e os sistemas de participação cívica promovem o 

crescimento econômico, em vez de inibi-lo” pelo fato que o “capital social, 

                                                           
48

 Tendo em vista o objetivo deste trabalho acadêmico, será que essa educação cívica pode ser identificada como 

educação popular ou poderia se dar nas modalidades da educação popular? Contudo os conceitos e argumentos 

utilizados contradizem radicalmente a proposta da Educação Popular. 
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corporificado em sistemas horizontais de participação cívica, favorece o desempenho 

do governo e da economia” (PUTNAM, 1996, p. 186).  

Em síntese, na comunidade cívica, 

 

As regras de reciprocidade generalizada e os sistemas de participação cívica 

estimulam a cooperação e a confiança social porque reduzem os incentivos a 

transgredir, diminuem a incerteza e fornecem modelos para a cooperação 

futura. A própria confiança é uma propriedade do sistema social, tanto 

quanto um atributo social. Os indivíduos podem ser confiantes (e não 

simplesmente crédulos) por causa das normas e dos sistemas em que se 

inserem seus atos. Os estoques de capital social, como confiança, normas e 

sistemas de participação, tendem a ser cumulativos e a reforçar-se 

mutuamente. Os círculos virtuosos redundam em equilíbrios sociais com 

elevados níveis de cooperação, confiança e reciprocidade, civismo e bem-

estar coletivo (PUTNAM, 1996, p. 186). 

 

 

 E, ressalta ainda; 
 

 

na comunidade cívica as associações proliferam, as afiliações se sobrepõem 

e a participação se alastra por múltiplas esferas da vida comunitária. O 

contrato social que sustenta essa colaboração na comunidade cívica não é de 

cunho legal, e sim moral. A sanção para quem transgride não é penal, mas a 

exclusão da rede de solidariedade e cooperação (PUTNAM, 1996, p. 186). 

 

 

 Para Putnam (1996, p. 194), a conclusão parece evidente: “criar capital social 

não será fácil, mas é fundamental para fazer a democracia funcionar”. Nessa 

perspectiva o capital social é visto como  

 

um estoque ou acumulação de confiança, expectativas e reciprocidades, 

fluxos de informação e relações de intercâmbios, seja de a partir de relações 

primárias mais próximas (família), ou de menores proximidades afetivas e 

emocionais (redes e associações), seja a partir de regras formais e 

institucionais internalizadas ou como recurso dos grupos excluídos para 

enfrentar condições de pobreza e precariedade (SILVEIRA, 2006, p. 259). 

 

 

 Acredita-se que o capital social permite o empoderamento dos atores sociais 

dos benefícios coletivos produto das redes sociais que os mesmos estabelecem em 

vistas a cooperar-se mutuamente, e desse modo incentivados a envolver-se nas 
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questões políticas, a depositar a confiança no poder público. Desse modo, é possível 

definir ‘empoderamento’ como  

 

um processo que visa fortalecer a autoconfiança de grupos populacionais 

desfavorecidos, com o propósito de capacitar indivíduos para a articulação 

de interesses individuais e comunitários na busca do bem comum. Assim, 

busca dotar os indivíduos de autonomia e de capacidade de intervenção na 

realidade de modo a lhes permitir uma vida autodeterminada e auto-

responsável nos processos de participação, discussão e decisão (SILVEIRA, 

2006, p. 261). 

 

 

 A autora destaca que o conceito de empoderamento coincide com o 

surgimento dos movimentos sociais na década de 1960 e 1970. Segundo Silveira 

(2006) empoderar é proporcionar a capacidade de reflexão e ação dos indivíduos nas 

suas práticas cotidianas e da possibilidade de intervir na realidade, por meio de um 

processo educativo na perspectiva freiriana. Assim percebe-se um esforço de articular  

as propostas de formação do Capital Social com a tradição da Educação Popular 

freiriana. Discorda-se da afirmação anterior por pretender entender o conceito de 

empoderamento similar ao de conscientização, como se a educação na lógica do 

capital social fosse igual à lógica da educação popular na perspectiva freiriana. Tal 

contradição será analisada no próximo capítulo com maior sigilo e rigorosidade. Por 

outro lado, na visão do Banco Mundial e outras agências multilaterais a noção de 

empoderamento dos indivíduos limita-se ao aspecto instrumental, eximindo a 

possibilidade de cogitar mudanças estruturais nas relações de poder e na distribuição 

econômica dos meios de produção (SILVEIRA, 2006). 

No que se refere à participação dos indivíduos na construção da democracia, 

Baquero (2006) salienta que o ideal democrático posto pelo mercado está fracassado e 

que se faz necessário reinventar a sociedade. Mas até que ponto o capital social rompe 
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com a lógica do mercado? Para o autor as causas que justificam dito detrimento social 

podem ser sintetizadas em: 

 

A primeira diz respeito ao impacto da globalização nas estruturas internas de 

cada país, tornando-as mais ou menos vulneráveis às leis de mercado e, 

consequentemente, alterando a forma como os governos se posicionam 

diante das políticas internacionais dos Estados; a segunda refere-se ao 

declínio do capital social, num momento em que, paradoxalmente, se exige a 

valorização da sociedade e do cidadão (BAQUERO, 2006, p. 44). 

 

 

 O declínio do capital social é dado pelo autor por um afastamento da política e 

pela escassez da capacidade associativa, que se fortalece pelos problemas sociais 

endêmicos dos países, especificamente pela pobreza, e pela dificuldade de 

empoderamento dos cidadãos e da participação política ativa. Frente a essa situação, 

Baquero (2006, p. 44) aponta o conceito de capital social como “estratégia 

governamental de promoção de políticas públicas socialmente orientadas”. A política 

passa a ser pensada segundo a lógica do investimento de capital agora pensado numa 

dimensão coletiva e não mais em termos de concorrência meramente individual. 

 No entanto, Baquero (2006, p. 45) afirma que “o desejo indiscriminado, das 

nações dependentes, de alcançar o estilo da vida das sociedades industriais 

desenvolvidas a qualquer custo, a fragmentação das sociedades em desenvolvimento, o 

aumento do individualismo nas relações sociais e a perda do senso de pertencimento” 

levaram à erosão das bases da convivência política e à crise econômica dos setores 

vulneráveis da sociedade. De acordo com o autor tal realidade marca a história do 

continente latino-americano e da sua dependência das estruturas conceituais européias. 

Baquero (2006, p. 46) exemplifica que no que refere-se à “origem e evolução do 

Estado na América Latina, onde se verifica que a Ciência Política tem recorrentemente 

utilizado a experiência do Estado europeu como matriz explicativa do seu 
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desenvolvimento”.  Tal realidade marca uma dependência histórica de América Latina 

em relação à Europa – uma institucionalização da ‘imitação’, ou mesmo uma 

‘imposição’ - que tem causado não somente uma atrofia do conhecimento, mas 

também das soluções propostas ao seu verdadeiro desenvolvimento e crescimento. 

 Sobre isso, Baquero (2006, p. 48) justifica que:  

 

Nos países latino-americanos, da mesma forma, a vulnerabilidade às leis de 

mercado precariza a possibilidade de desenvolver mecanismos que permitam 

a territorialização de suas próprias histórias, gerando uma soberania análoga 

à dos países mais desenvolvidos. Se o princípio da soberania é a capacidade 

real de um país para produzir e reproduzir sua própria história, a América 

Latina está longe de alcançar esse objetivo. A institucionalização das leis de 

mercado transnacional tem se mostrado poderosa no que diz respeito à 

redução das capacidades do Estado latino-americano para criar e reproduzir 

identidades e comunidades nacionais com uma base comum em aspirações e 

memórias coletivas próprias. Nessas circunstâncias a imitação é inevitável. 

 

 

 De acordo com o autor foi produto da influência do processo de globalização, 

enquanto uma nova dependência neocolonial - que constituiu fator decisivo na 

constituição de uma cultura política fragmentada e carente de capital social. As 

conseqüências foram evidentes: “as relações de confiança macrossistêmica (Estado e 

sociedade) se deterioram e filtram essa desconfiança para as microrrelações, 

comprometendo o processo de construção democrática” (BAQUERO, 2006, p. 49). 

 Segundo Baquero (2006) este contexto de desgoverno e de deslegitimação da 

democracia, dado pela descredibilidade nas instituições políticas não assegura 

liberdade e justiça para ninguém. Ao contrário, não consolida a democracia e no lugar 

dela consolida a existência do clientelismo, do personalismo e do patrimonialismo no 

cotidiano híbrido da política brasileira. Para o autor essa conjuntura pode ser 

argumentada na impossibilidade dos partidos políticos criarem raízes de fidelidade 

entre os cidadãos, argumentada na frustração da cidadania. Para Baquero (2006, p. 52)  
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a primeira fase de um processo de deslegitimação ocorre quando não há 

garantia de que a democracia de procedimentos gere legitimidade do regime. 

A ausência de credibilidade no sistema político agrava-se pela ausência da 

tão propalada eficiência economia de mercado, a qual pode gerar aumento de 

exportações e de produtividade, mas que tem pouca incidência no resgate 

dos excluídos. 

 

 E agrega: 
 

(...) quando a maioria da população não acredita nas suas instituições 

políticas e nos seus governantes, isto afeta a própria legitimidade da 

democracia. Tal situação ocorre porque os governos democráticos em países 

como o Brasil têm-se limitado ou estão sujeitos a aplicar as políticas 

neoliberais e os programas de ajuste estrutural. Mais do que governar, têm-se 

restringido a administrar as políticas econômicas do capital financeiro 

internacional e da nova ordem global. Assim, o principal fator de 

deslegitimação da democracia consiste na instituição de um governo 

econômico da política, ao subjugar a razão política do Estado à razão 

econômica do mercado (BAQUERO, 2006, p. 53) (grifo nosso). 

 

 

 Frente a essa situação a conclusão de Baquero (2006) é radical: a (des)ativação 

política dos cidadãos é responsabilidade do próprio Estado que não prevê o mínimo 

necessário para garantir uma vida justa. O autor ressalta que o aumento da democracia 

solidifica-se na participação dos cidadãos nos assuntos públicos, não meramente no 

nível do sufrágio, mas na ingerência em organizações autônomas. No seu argumento 

descarta o modelo da democracia ateniense e defende a inserção e o protagonismo em 

grupos informais e paralelos ao Estado. Essa realidade nutre uma cultura política 

passiva e fragmentada, própria de cidadãos complacentes e pouco participativos. 

 A crise de instabilidade política esta relacionada diretamente ao conceito de 

governabilidade pelo fato de: 1) persistirem os problemas sociais e econômicos que 

não favorecem um desenvolvimento sustentável; 2) a indiferença dos países ricos em 

relação aos países pobres, própria do fenômeno da globalização e; 3) a impossibilidade 

do Estado em incentivar o desenvolvimento sustentável pela perda da sua credibilidade 
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e legitimidade que se traduz num governo de medidas provisórias (BAQUERO, 2006, 

p. 56-57). 

 Em resposta a essa realidade, Baquero (2006) salienta como alternativa 

facilitadora na construção democrática o capital social, entendido como o 

envolvimento ativo dos cidadãos. O próprio autor já propõe num dos títulos da sua 

obra: “Globalização e democracia inercial: o que o capital social pode fazer na 

construção de uma sociedade participativa”. O ceticismo político – indiferença e 

passividade – dos cidadãos é nutrido pelo próprio enfoque que a ciência política no 

Brasil da às instituições estatais, e ainda que ofereça possibilidades de ingerência 

política (plesbicitos, referendos, entre outras), estas são institucionalizadas, e 

conseqüentemente, ilusórias e distorcidas frente à possibilidade da gestão pública.  

 Baquero (2006, p. 59) questiona: como gerar legitimidade num contexto de 

desigualdade social? A resposta para o autor é evidente: “capital social por meio do 

empoderamento societário dos cidadãos” para exercerem um protagonismo político 

que pode contribuir na constituição de uma cultura política mais participativa e 

democrática. Nesse sentido, o capital social envolve três principais dimensões: 

confiança, solidariedade e reciprocidade que podem ser mensuradas a partir de 

questões como: “a solidez de um sistema democrático depende ou não do grau de 

confiança que os cidadãos depositam nas suas instituições e representantes políticos? É 

a solidariedade um elemento fundamental para gerar uma cultura política mais 

democrática? A reciprocidade ajuda na resolução de problemas de natureza coletiva?” 

(BAQUERO, 2006, p. 60).  
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 Desse modo faz-se necessário identificar os mecanismos de empoderamento e 

constituição do capital social, na tentativa de empoderar os cidadãos a participar na 

comunidade cívica por meio de ações coordenadas eficientes. Segundo Baquero (2006, 

p. 61) “o pressuposto fundamental da teoria do capital social é de que, tanto no sentido 

econômico quanto político, a cooperação voluntária é condição para alcançar objetivos 

comuns”. De acordo com o autor: 

 

Essa cooperação é viabilizada pela confiança interpessoal, pela reciprocidade 

entre os cidadãos, pelas redes de envolvimento cívico e pela disposição das 

pessoas em se envolver em atividades coletivas. Não se trata de 

sociabilidade e sim de predisposições atitudinais por parte das pessoas, no 

sentido de estarem estimuladas a se envolver em ações que resultem na 

obtenção de um bem coletivo. É um agir coletivo e consciente promovido 

pelo desejo da melhoria da qualidade de vida de uma comunidade 

(BAQUERO, 2006, p. 62). 

 

 

 Contudo, os dados da Rede Interamericana para a Democracia (2004) no que 

diz respeito à participação política e social no Brasil mostra que as pessoas não 

participam principalmente por falta de tempo, falta de interesse, desmotivação, 

egoísmo, desinformação, desconhecimento, desconfiança e pouca credibilidade. Tais 

dados são sinalizados por Putnam como o “estoque de capital social”. Para aumentar 

esse “estoque” é recomendável motivar os cidadãos a participar, por meio de 

estratégias de empoderamento cívico como: “1) privilegiar a dimensão coletiva e não 

individual; 2) estabelecer a reciprocidade mútua na busca de objetivos comuns; 3) 

incentivar a formação de associações; 4) promover o desenvolvimento de valores e 

normas de natureza coletiva para gerar um convívio harmônico e cooperativo; 5) 

promover a participação cidadã” (BAQUERO, 2006, p. 64).  

 Desse modo, o capital social permite o empoderamento por meio da 

organização e de redes de confiança na busca de bens tangíveis para o 
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desenvolvimento da qualidade de vida e da cidadania. A proposta do capital social 

consiste em possibilitar formas alternativas de revitalizar a comunidade política 

mediante o fortalecimento do envolvimento dos cidadãos, por meio do 

estabelecimento de mecanismos societários que promovam a participação popular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

5 A EDUCAÇÃO POPULAR PARA ALÉM DO CAPITAL SOCIAL 

 

“Somente quando o homem, em sociedade, busca 

um sentido para sua própria vida e falha na 

obtenção deste objetivo, é que isso dá origem à sua 

antítese, a perda de sentido”. 

 

George Lukács, Ontologia do Ser Social 

 

 Neste item busca-se identificar de como o processo de conscientização na 

perspectiva da educação popular é uma possibilidade de desreificação das relações 

sociais dadas pela lógica do capital. Para isso, define-se o conceito de conscientização 

em Lukács, e a partir do mesmo, estudar as contradições, limitações e potencialidades, 

que os conceitos de conscientização em Freire e de empoderamento na produção do 

capital social possibilitam. 

 Objetiva-se mostrar de que os fundamentos da Educação Popular tal como 

foram propostos por Freire são incompatíveis à proposta societária do Capital Social. 

Identificar até que ponto são convergentes ou divergentes, mostrando assim, a 

insuficiência da concepção freiriana para negar a proposta de formação humana 

inerente ao Capital social, ao mesmo tempo em que se indica uma visão crítica e 

radical para se compreender os aspectos reificantes dessa forma de educação associada 

ao Capital Social. 

 

5.1 A CRÍTICA À LÓGICA REIFICADORA DO CAPITAL SOCIAL 

 

O estudo de O Capital de Marx feito por Kosik na Dialética do Concreto (1976) 

possibilita uma análise da compreensão da lógica do capital, e das suas determinantes 

no processo de educação da pessoa humana. De acordo com o autor, a discussão de 
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Marx, em O Capital, parte da questão da ‘mercadoria’, entendida aqui como 

“determinada forma histórica do trabalho social”, do ‘produto’ das relações sociais 

dos produtores com a sua atividade produtiva.  

 Assim, Marx faz uma crítica teórica do capital, no objetivo de  

 

Descrever o modo de produção capitalista na sua totalidade e concreticidade 

significa descrevê-lo como um processo que tem em si mesmo a própria lei; 

por conseguinte, como um processo que se desenvolve sem a consciência 

dos homens e independentemente dela, como um processo a cujas leis se 

submete também o modo pelo qual os homens tomam consciência do próprio 

processo e da sua posição dentro dela (KOSIK, 1976, p. 167). 

 

 

 Segundo Kosik (1976, p. 166), “a mercadoria não é apenas uma coisa banal e 

mística; não é apenas uma coisa simples com um duplo caráter; não é apenas um 

objeto exterior e uma coisa sensivelmente perceptível; é também e, sobretudo, 

determinada forma história do trabalho social”. Nesse intuito ‘a odisseia’ da práxis 

histórica concreta, da atividade prático-espiritual está determinada pela objetivação da 

produção humana, pela sua racionalização. Frente a essa situação busca-se destruir 

revolucionariamente as leis objetivas do funcionamento da lógica do capital a partir da 

“tomada de consciência [histórica] da natureza do próprio sistema, como sistema de 

exploração, são a conditio sine qua non para que a odisséia da forma histórica da 

práxis chegue a termo na práxis revolucionária” (KOSIK, 1976, p. 168).  

 Konder (1976) ressalta que Kosik, na Dialética do Concreto, analisa as 

mistificações do mundo da reificação, das aparências enganadoras, da práxis 

feitichizada.  A realidade econômica reificada a partir das suas categorias econômicas 

manifesta-se como ‘preocupação’, ‘homo oeconomicus’ e ‘fator econômico’. Kosik 

(1976) afirma que essas categorias enquanto ‘formas de ser’, ‘determinações 

existenciais’ do sujeito social, que somente podem ser compreendidas a partir de uma 
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sistematização dialética. Caso contrário, limitando ditas categorias à lógica da ciência 

da economia elas manifestam-se como ‘misteriosos hieróglifos’, incapazes de serem 

definidos por limitá-las à própria economia, desconsiderando uma análise crítica da 

realidade. A preocupação como interesse humano pela finitude e pela garantia à vida, 

tonar-se nos moldes da ciência econômica uma ‘práxis alienante’, na qual adquire uma 

estrutura de passividade que não questiona a realidade, estrutura esta que esta na base 

do capital social no mercado. 

 Quando o autor refere-se à preocupação como práxis alienante, refere-se à 

determinação do sujeito pelo sistema das relações objetivas e utilitárias, ou seja, a 

redução da pessoa humana ao nível de “empregado no sistema das ‘coisas’ já prontas, 

isto é, dos aparelhos, sistema em que o próprio homem se torna objeto de 

manipulação” (KOSIK, 1976, p. 64). Observe-se o atrofiamento do potencial 

ontocriativo que a ‘práxis da manipulação’ determina no homem. Reduz a existência 

humana à manipulabilidade de aparelhos com funcionamento próprio e estático, que 

tornam o homem uma ‘pressa’ da solicitude e dependência do sistema.  

 Desse modo,  

 

Na “preocupação” se expressa e realiza a dependência do indivíduo face à 

realidade social, a qual, todavia, se apresenta à consciência “preocupada” 

como mundo coisificado da manipulação e do “assumir a ‘preocupação’”. O 

preocupar-se como aparência universal e reificada da práxis humana não é 

produto e criação do mundo humano objetivamente prático: é manipulação 

da ordem existente como conjunto dos meios e exigências da civilização. O 

mundo da práxis humana é a realidade objetivamente humana em seu 

nascimento, na produção e reprodução, ao passo que o mundo da 

“preocupação” é o mundo dos aparelhos já prontos e da sua manipulação 

(KOSIK, 1976, p. 66). 

 

 

 O autor salienta que o homem enquanto ‘preocupação’ é coisificado e ‘jogado 

no mundo’, que se apresenta pronto e acabado, com o objetivo de que nesse sistema o 
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homem maneje os aparelhos sem questionar-se o porque desses aparelhos e do 

movimento dos mesmos na realidade social. O homem torna-se o manipulador do 

laboratório da realidade, reduzindo sua existência ao exercício prático de 

experimentos. 

 Um dos pressupostos das categorias econômicas “é a concepção da realidade 

como processo prático de produção e reprodução do homem social” (KOSIK, 1976, p. 

171), o que revela a objetivação existencial da pessoa humana, já que “cria o homem 

do ponto de vista do próprio sistema; quer dizer, acolhe o homem no sistema na 

medida em que o homem apresenta determinadas características, vale dizer enquanto é 

reduzido ao ‘homem econômico’ (KOSIK, 1976, p. 171). Tal lógica da economia 

burguesa é incapaz de considerar a economia como “a totalidade do processo de 

produção e reprodução do homem como ser humano-social” (KOSIK, 1976, p. 173), 

limitando-se a uma compreensão econômica como produção de bens materiais, 

objetivando as relações humanas, mercadorizando-as, coisificando-as, reificando-as. 

 Kosik (1976) afirma que na economia capitalista as pessoas são coisificadas e 

as coisas personificadas, é dizer, dotadas de vontade e consciência. A pessoa humana é 

transformada num produtor ou executor funcional do movimento das coisas, a 

subjetividade é objetivada às leis do capital. Ao limitar a pessoa à personificação do 

movimento social das coisas, limita-se a existência humana a uma das formas 

históricas da consciência. Tal personificação é feitichizada, e como tal ideológica e 

alienadora.  

 Nessa concepção reduz-se o trabalho humano ao simples desempenho de uma 

ação de caráter laborativa, ignorando o processo existencial da práxis humana. É no 
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trabalho que o homem produz a si mesmo e produz o mundo, e nesse processo de 

transformação – de mediação dialética - é que a pessoa diferencia-se das coisas. Sendo 

assim, “o homem se objetiva no trabalho [...]. O homem alcança no trabalho a 

objetivação, e o objeto é humanizado. Na humanização da natureza e na objetivação 

(realização) dos significados, o homem constitui o mundo humano” (KOSIK, 1976). 

Desse modo, o capital ao objetivar o homem – elevá-lo ao estado de coisa - limita seu 

processo de formação humana a competências e habilidades para o desempenho de 

uma função num sistema previamente determinado. Como afirma Kosik (1976, p. 191) 

“o trabalho como categoria econômica é a atividade produtiva social, que cria a forma 

específica da riqueza social”. Limita-o à reprodução social, à manutenção e 

retroalimentação do sistema, atrofiando-lhe a possibilidade ontológica de criação da 

realidade, da sua humanização. 

 Assim, o capital, como “potência econômica da sociedade burguesa que domina 

tudo” (MARX, 1982, p. 19) feitichiza as necessidades humanas em ‘valores de troca’, 

visando sempre o acumulo de si mesmo. Mayer (s/d, p. 02) afirma que este sistema do 

capital impõe-se como um metabolismo social que movimenta-se centrifugamente 

orientado à destruição do homem, nas suas relações de trabalho e com o meio 

ambiente. Evidencia-se uma problemática fundamental ao pretender superar essa 

realidade dada por esse ‘antagonismo estrutural’ imposto pelo capital e reproduzido 

hegemonicamente nas suas circunstâncias históricas – e também pelo capital social. 

Nesse modelo da lógica do capital é que são mercantilizadas as relações sociais, pelo 

‘senhor feitichizero’ [capital] que como sujeito autônomo ‘engravida’ a sociedade, ou 
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seja mercantiliza suas necessidades humanas, e cuida que seus ‘filhos’ internalizem e 

reproduzam seus interesses. 

 Assim o mercado consolida um processo de alienação
49

 do trabalho, a traves da 

mercantilização da atividade humana: “o que deveria ser uma atividade vital do ser 

social que trabalha, converte-se em mercadoria, sendo que o produto do trabalho 

aparece como alheio e estranho ao trabalhador, pois o operário deve pensar e fazer 

pelo e para o capital” (MAYER, s/d, p. 07). Para Marx (2004, p. 83) “esta relação é a 

relação do trabalhador com a sua própria atividade como uma [atividade] estranha, não 

pertencente a ele, a atividade da miséria, a força como impotência, a procriação como 

castração”. E, agrega: “o [...] trabalho se confronta com o operário que o executa como 

algo não só alheio, mas também hostil e antagônico, e como algo personificado e 

objetivado no capital” (MARX, 1983, p. 93). Seu trabalho é automatizado, igualado ao 

nível do maquinário, a um funcionalismo que degrede sua atividade existencial, mas 

que intensifica a ‘mais-valia’ para o capital. Desse modo, o trabalho humano é 

mercadorizado, possível de ser mensurado, o que leva com que as relações sociais 

sejam reificadas por meio da alienação do trabalho humano, pelo fetichismo da 

mercadoria. 

 Segundo Marx (1983, p. 70-71), 

 

a mercadoria [...] é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica 

e manhas teológicas [...]. O caráter místico da mercadoria não provem do seu 

valor de uso [...]. O misterioso da forma mercadoria consiste [...] no fato de 

que ela reflete aos homens as características do seu próprio trabalho como 

características objetivas dos próprios produtos do trabalho como 

propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a 

                                                           
49

 Segundo Tristão (2010, p. 02) “na particularidade capitalista a atividade produtiva do homem só se manifesta 

enquanto trabalho assalariado. Isto implica que o objeto de produção e o produto do trabalho (trabalho que se 

objetivou) não pertencem ao trabalhador, lhe são retirados pelo capitalista, o qual detém a propriedade privada 

dos meios de produção e, logo, dos meios de vida do trabalhador. Seu produto lhe aparece então como estranho 

[...] é exatamente essa relação entre o trabalhador e seu objeto que consiste a ‘matriz da alienação’. 
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relação social dos produtores com o trabalho como uma relação social 

existente fora deles, entre objetos [...] Não é mais nada que determinada 

relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma 

fantasmagórica de relação entre as coisas [...] para encontrar uma analogia 

temos que nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. Aqui os 

produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, autônomas, 

que mantém relações entre si e com os homens. Assim, no mundo das 

mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo de 

fetichismo que adere aos produtos do trabalho, tão logo são produzidos 

como mercadorias, e que por isso é inseparável da produção de mercadorias. 

 

 Para o autor é essa imposição do capital que reifica as relações sociais 

alienando o trabalho humano na produção de dinheiro. Sobre isso, Mayer (s/d, p. 15) 

afirma que “a reificação é exatamente a relação dos homens medida por esta coisa – a 

mercadoria. Os sujeitos (os homens) tornam-se coisas e a coisa (a mercadoria) vira 

protagonista. As relações sociais passam a ser relações coisificadas (reificadas), pois 

está é a forma de sociabilidade imposta (conquistada) pelo sistema do capital”. Assim, 

se o fetichismo da mercadoria reifica as relações humanas e, conseguintemente, o 

modo de produção dado pelo trabalho, também determina sua consciência. Segundo 

Marx (1982, p. 25) “o modo de produção da vida material condiciona o processo em 

geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência”. 

 Conseqüência disso, o ser social “se posiciona, ou melhor, se relaciona 

determinantemente, na esfera da produção e em todos os âmbitos da vida social, 

através de relações sociais alienadas e mercantilizadas – portanto, coisificadas – e sua 

ação está centrada na defesa do interesse próprio” (MAYER, s/d, p. 17). Para o autor, 

  
A estrutura por onde se destila a “coisificação”, é tão bem construída, que o 

capital é capaz de socializar os sonhos de uma vida melhor (dentro da lógica 

da compra e venda de mercadorias) e privatizar as condições materiais para 

alcançar tal sonho (e outros fora da lógica da compra e venda da mercadoria) 
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e o “ser social” não percebe que tal processo leva à sua morte. Trata-se de 

uma “barbárie administrável”. E o capital o faz com uma competência sem 

precedentes na história. Trata-se de um “genocídio a conta-gotas” (MAYER, 

s/d, p. 17-18). 

 

 

 A partir da citação, é possível fazer na mesma lógica à qual acusasse ao capital 

uma transposição considerando o ‘capital social’, o que denota seu caráter ideológico e 

‘fantasmagórico’ (MARX, 1988, p. 71), apresentando como sonho a necessidade de 

reciprocidade e confiança nas instituições para alcançar a democracia. Assim, conclui-

se que a alienação da sociedade capitalista é a reificação – como processo de des-

socialização – de coisificação das relações sociais mediadas pelas mercadorias, e não 

pelo produto do trabalho humano. Para Marx (1980, p. 385), “essa relação já é uma 

perversão, personificação da coisa, e coisificação da pessoa”. Da mesma maneira, 

Lukács
50

 (1974, p. 108) afirma que “no decurso da evolução do capitalismo, a 

estrutura da reificação penetra cada vez mais profundamente, fatalmente, 

constitutivamente, na consciência dos homens”. Assim, 

 

A rotura entre força de trabalho e personalidade do operário, a metamorfose 

daquela numa coisa, num objeto que o operário vende no mercado, repete-se 

também aqui, onde apenas se diferencia por não se constituir o conjunto das 

faculdades intelectuais que é oprimido pela mecanização resultante das 

máquinas, mas uma faculdade, ou um complexo de faculdades, que é 

destacado do conjunto da personalidade, objectivado em relação a ela, e que 

se torna coisa, mercadoria [...] tudo isso mostra que a divisão do trabalho 

mergulhou na “ética”, tal como, com o taylorismo, mergulhara no 

“psíquico”, o que não é, apesar de tudo, um enfraquecimento mas, pelo 

contrário, um reforço da estrutura reificada da consciência como categoria 

fundamental pra toda a sociedade (LUKÁCS, 1974, p. 114). 

 

 

 Frente à coisificação da consciência humana – ao distanciamento dos homens 

do próprio produto do seu trabalho, como seres amnésicos – Lukács (1974) considera 

                                                           
50

 George Lukács elabora suas considerações a partir da leitura dos Cadernos filosóficos de Lenin e da Ideologia 

Alemã e os Manuscritos econômico-filosóficos de Marx. O filósofo húngaro reinterpreta as contribuições teóricas 

do marxismo buscando estabelecer uma reflexão filosófica sobre fundamentos ontológicos. Lukács defendia a 

necessidade de um ‘renascimento do marxismo’ como alternativa de emancipação humana, que tem suas raízes 

na práxis social (LAAN, 2010). 
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que a classe operária se pretende desmascarar a ideologia da sociedade burguesa 

precisa reintegrar seu conhecimento histórico da realidade, por meio de pensamento 

coletivo que possibilite inverter os modelos reificadores da lógica do capital. Nesse 

sentido, a preocupação de Lukács  

 

é superar o caráter “dado” e “estranho” da realidade na sociedade capitalista 

moderna, com a finalidade de devolver ao sujeito a capacidade de interferir 

qualitativamente na realidade. Para isso, é necessário subjugar o 

conhecimento científico ao controle e à criação dos homens, e assim 

possibilitar a realização da universalização das objetivações humanas, ao 

contrário dos conhecimentos e objetivações fragmentados e particularizados. 

Por meio da compreensão total da realidade social o proletariado, em sua 

condição de possível conhecedor da totalidade, é capaz de constituir-se como 

sujeito-histórico da transformação social e superar a realidade reificada 

(CROCCO, 2009, p. 62). 

 

 

As contribuições de Lukács sobre a reificação reforçam a crítica marxista ao 

sistema capitalista, no intuito de desmascarar a ‘aparência objetiva’ do caráter 

fetichista da mercadoria à qual se submete a pessoa humana. Para o autor, faz-se 

necessário “rasgar o véu da reificação” (LUKÁCS, 1974, p. 110), superar a 

objetividade ilusória que impregna as relações sociais na estrutura mercantil. O 

mercado propõe uma formação para a adaptação e para o amoldamento da consciência 

nos pressupostos da economia capitalista. Tristão (2010, p. 08) ressalta que “na 

sociedade mercantil, em seu caráter reificado, atribuímos às coisas a essência que 

pertence às relações sociais das quais são expressão e para as quais se tornam meio de 

realização”.  

São pertinentes, para essa análise, as afirmações de Netto (apud LAAN, 2002) 

quando salienta que as idéias marxianas-lukacsianas sobre o ser social, como um ser 

objetivo que responde às configurações do processo histórico, no qual produz e 

reproduz a realidade objetiva num movimento social anticapitalista. Nessa perspectiva, 
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“a história como processo, também [...] é dissolvida num caleidoscópio de 

representações expressas em discursos que não pretendem mais que se apresentar 

logicamente articulados” (NETTO apud LAAN, 2002, p. 8). 

 Isso se confirma nas palavras de Lessa (1994, p. 3) quando ao falar de Lukács 

diz: 

Contra todas as concepções que cancelam a possibilidade ontológica da 

revolução socialista, Lukács se propõe a demonstrar como, por quais 

mediações, os homens são os únicos responsáveis por sua história, de tal 

modo que não há nenhuma justificativa para que a ordem burguesa venha a 

ser “o fim da história”, tanto na versão hegeliana quanto na farsa de 

Fukuyama. 

 

 

 O autor destaca que a obra de Lukács é ‘portadora de uma universalidade 

atípica’, por “explicitar as mediações sociais que fazem do homem o único demiurgo 

de seu próprio destino, de tal modo a demonstrar a possibilidade ontológica [...] da 

revolução comunista” (LESSA, 1994, p. 5). Para Lukács, interessa compreender a 

relação do homem com sua própria história, enquanto um ‘construto humano’ e a 

exploração das mediações ontológicas pelas quais os homens, de fato, construíram sua 

própria história, ou seja, o desenvolvimento das relações sociais.  

 Para o autor, 

 

O desenvolvimento social tem por seu fundamento último o fato de que, a 

cada processo de objetivação, o trabalho produz e subjetivamente algo 

“novo”, com o que a história humana se consubstancia como um longo e 

contraditório processo de acumulação que é o desenvolvimento das 

“capacidades humanas” para, de forma cada vez mais eficientes, transformar 

o meio nos produtos materiais necessários à reprodução social (LESSA, 

1994, p. 13). 

 

 

 Quando o autor refere-se ao processo de ‘objetivação’ afirma que “a 

objetivação é a transformação do real a partir de um projeto previamente idealizado na 

consciência. É uma mediação fundamental do complexo categorial do trabalho” 
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(LESSA, 1994, p. 13). Aqui se manifesta a ontologização do trabalho no sentido de 

produzir o novo a partir do processo de objetivação  que cria e recria situações sócio-

históricas que transformam a natureza, o indivíduo e a sociedade. Para Lukács, é esse 

impulso ontológico que direciona a sociabilidade, tanto na produção das 

individualidades quanto na reprodução da totalidade social. É no locus ontológico que 

o homem trabalha – dimensão existencial e laborativa – e no qual “vai se explicitando, 

ao longo do tempo, como um ‘complexo de complexos’ cada vez mais mediado e 

internamente diferenciado, cada vez mais desenvolvido socialmente” (LESSA, 1994, 

p. 14).  

 As mediações da “práxis social dá origem a uma série de complexos sociais que 

têm a função social de sistematizar os conhecimentos adquiridos em uma concepção 

de mundo que termine por fornecer, no limite, uma razão para existência humana” 

(LESSA, 1994, p. 15). Para o autor, é no desdobramento social que é preciso superar 

as ideologias da vida cotidiana, considerando-as como parte função social, e no qual 

radicam as possibilidades humanas de produzir mediações sociais e de superar as 

desumanidades socialmente postas pelos homens dadas pelo fenômeno da 

entfremdung
51

. Esse estranhamento é produto da sociabilidade capitalista, de relações 

sociais reproduzidas pelo capital: 

 

[...] os indivíduos são postos como instrumentos de execução de uma 

posição teleológica geral que dá suporte à produção/reprodução da sociedade 

capitalista, impedindo as possibilidades de formação de uma individualidade 

rica e livre que a sociedade capitalista torna possível e, ao mesmo tempo, 

impede (TASSIGNY, 2004, p. 84). 

 

 

                                                           
51

 Entfremdung significa estranhamento ou alienação. Segundo Lessa (1994, p. 16) “é o complexo de 

relações sociais que, a cada momento histórico, consubstancia os obstáculos socialmente produzidos 

para o pleno desenvolvimento humano-genérico”. 
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 Ao pretender superar esse ‘estranhamento’ Lukács sinaliza a objetivação do ser 

para-si, como alternativa do ‘dever-ser livre’ que conscientiza-se progressivamente das 

necessidades humanas como canal de potencialização para a produção de seres livres e 

autônomos. Assim, conscientização é esforço de realização do seu ser para-si, de 

socialização progressiva do ser social. Nesse processo, o movimento ontológico 

considera a educação como mediação social, como uma categoria específica do ser 

social – só o homem pode ser educado – e, portanto, é na práxis educativa que o 

individuo relaciona-se com a totalidade e atualiza as suas possibilidades de efetivação 

da liberdade.  

 Nesse sentido, 

 

a esfera da ética é mediação de uma consciência que se afirma não como 

simples epifenômeno das determinações objetivas, mas, sobretudo, como 

possibilidade ativa de escolhas/decisões que traduzem autodomínio humano, 

tanto das circunstâncias interiores, subjetivas, quanto das circunstâncias 

objetivas (TASSIGNY, 2004, p. 86). 

 

 

 A educação na perspectiva ético-ontológica ao compreender o homem como 

sujeito responsável por sua história e capaz de atualizar suas possibilidades de 

emancipação, constitui uma atividade crucial no desenvolvimento do ser social. As 

considerações ontogenéticas sobre o desenvolvimento do complexo social da educação 

fundam-se na tese de que “as manifestações humanas implicam, sempre, uma 

proporcionalidade direta entre a subjetividade humana e o seu enraizamento no mundo 

objetivo” (TASSIGNY, 2004, p. 88). A subjetividade humana está condicionada as 

relações objetivas da atividade humana no processo de produção e reprodução da 

existência, no movimento teleológico de criar uma nova ordem apoiada no 

conhecimento.  
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 A práxis educativa aparece em Lukács como parte do desenvolvimento 

histórico-social, imersa no devir histórico, e assim, também “na vida cotidiana, como 

resposta à necessidade de expressão e de domínio sobre a realidade a que as formas de 

pensamento cotidiano não eram capazes de responder conscientemente” (TASSIGNY, 

2004, p. 89). A educação como complexo social assume sua função de fornecer à 

reflexão humana a depuração das subjetividades e da interpretação das relações 

existentes entre os fenômenos da práxis humana.  

 Segundo o autor, 

 

[...] a educação tem a função social de conservar a objetividade do mundo 

em-si na consciência e, nesse particular, assume simultaneamente a função 

de ampliar as capacidades subjetivas na apreensão do real. Surge com a 

função de mediação na apreensão e generalização de conhecimentos sobre a 

realidade objetiva, sob a perspectiva de domínio sobre a realidade segundo 

as exigências humanas (TASSIGNY, 2004, p. 90). 

 

 Sendo assim, a educação é vista como o movimento circular entre sujeito-

objeto-sujeito, entre o conhecimento de si e o conhecimento do mundo, no qual a 

realidade objetiva-se mediatizada pela subjetividade do sujeito, que tem neste ultimo 

seu caráter teleológico. Para Lukács (apud TASSIGNY, 2004, p. 91), “a educação diz 

respeito àquele conjunto de atividades humanas presentes nos confrontos dos sujeitos 

entre si e destes com a objetividade”. Os homens apropriam-se pela mediação da 

práxis social do patrimônio histórico dos seus produtos sociais: “a educação traduz 

uma relação entre sujeitos, e destes com a materialidade social, e sempre se situa num 

dado contexto sócio-histórico, numa relação de condicionamento recíproco” 

(TASSIGNY, 2004, p. 91).  

 No entanto, o autor ressalta que dada a ‘complexificação’ do ser social na 

conjuntura da divisão de classes na sociedade, a educação na sociedade capitalista, 
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torna-se um instrumento teleológico de valorização do capital. Nesse sentido, o capital 

social possui estreita relação com esse ‘estranhamento’, controlado pela lógica social 

do capital. Contudo, esse ‘estranhamento’ não imobiliza a possibilidade de 

conhecimento – de desentranhamento – e de apropriação e atualização das 

possibilidades de transformação social. 

 Poder-se-ia afirmar que na visão de Lukács a liberdade – e parafraseando 

Freire, a educação como prática de liberdade -, como herança dos limites da sociedade 

– só efetivam-se na superação da exploração, como um valor ético, produto do próprio 

devir humano, na totalidade do desenvolvimento social. A Ontologia do Ser Social de 

Lukács  constitui  uma “verdadeira arquitetura da subjetividade para tornar inteligíveis 

as bases sócio-históricas da alienação” (TASSIGNY, 2004, p. 83). Enfim, a ontologia 

marxiana-lukácsiana objetiva demonstrar a possibilidade ontológica e a necessidade 

histórica de superação comunista da sociabilidade burguesa.  

 A partir dessa discussão busca-se entender o fenômeno educativo na 

sociabilidade capitalista evidenciando a dimensão ontológica da educação, no intuito 

de limitar a discussão a relação trabalho-educação, mas no sentido de estudar as suas 

origens ontogenéticas, suas mediações fundamentais no processo de desenvolvimento 

humano. Para Tassigny (2004), é possível estudar a partir das considerações ético-

ontológicas de Lukács a natureza da relação educativa do homem como ser social. 

Para Lukács, a ação ética é momento privilegiado da práxis social, lócus onde o 

homem se realiza e auto-determina de forma livre e autônoma. A teleologicidade da 

obra de Lukács é o principium movens de toda a vida social, a objetivação da práxis 

social enquanto intencionalidade humana de projetar-se subjetivamente.  
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 Desse modo, cogitar a indeterminação do existir humano que se determina na 

história e na qual conquista sua liberdade como atividade consciente. Sendo assim: “a 

apropriação do conhecimento de um dado contexto histórico-social, em suas 

dimensões particulares e universais, é ressaltada aqui como pré-requisito na 

apropriação/reprodução daquelas objetivações portadoras do gênero humano para-si” 

(TASSIGNY, 2004, p. 92). 

Após tal reflexão, surge o seguinte questionamento: como desreificar a 

consciência objetivada pela lógica do capital? E, no sentido específico desta pesquisa: 

é possível cogitar uma educação popular para além do capital social?  

 

5.2 A CONSCIENTIZAÇÃO COMO PROCESSO DE DESREIFICAÇÃO   

 

 A conscientização em Freire (1979a, p. 96) é o “o teste do ambiente, da 

realidade”, constitui um “darse cuenta” (ALVAREZ, 1987, p. 5), um “apoderar-se da 

realidade” (FREIRE, 1979a, p. 99). Constitui um compromisso histórico do homem de 

apreensão da realidade, do seu trabalho e inserção no mundo. Conscientização seria 

um processo de ‘perceber-se’ na realidade histórica, de situar-se concretamente e dar 

testemunho da relação homem-mundo, do seu conhecimento.  

 Conscientização “é um processo humano que se instaura precisamente quando a 

consciência se torna reflexiva (...). A conscientização é o aprofundamento da tomada 

de consciência (...). Significa que, enquanto seres conscientes que somos, temos uma 

forma de abordar o mundo (FREIRE, 1979b, p. 113). 
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 O conceito de consciência em Freire remete não somente a um processo de 

conhecimento e reconhecimento, mas também de compreensão. Um “esforço dialético 

de compreensão entre a subjetividade e a objetividade (...), entre consciência e mundo” 

(FREIRE, 1979b, p.108). Segundo Alvarez (1987) a consciência é na perspectiva 

freiriana uma forma de produzir conhecimento que esta fundamentada em duas 

afirmações: a) a confrontação com o mundo como verdadeira fonte do conhecimento 

e, b) o conhecimento humano é uma estrutura dialógica. 

 A primeira afirmação refere-se ao caráter histórico do conhecimento. O 

conhecimento humano é ‘situado’, assentado na realidade, não alheio às condições 

materiais de vida. O objeto a conhecer é a realidade social, como ponto de partida do 

conhecimento. Um objeto inconcluso que se constrói permanentemente. Como afirma 

Alvarez (1987, p. 6), 

 

La relación hombre-mundo está condicionada por su mutua transformación, 

el conocimiento humano no puede ser entonces una actividad pasiva, situada 

“al margen” de la realidad social sino que se sitúa en medio de las 

contradicciones y tensiones propias de la transformación. 

  

 A segunda afirmação refere-se ao caráter intersubjetivo do conhecimento, o 

homem conhece em ‘comunhão’, e essa mediação esta situada na realidade concreta 

como produto do seu trabalho. É “el diálogo entre los hombres en torno al objeto lo 

que produce el conocimiento” (ALVAREZ, 1987, p. 6). Sendo assim, o conhecimento, 

o reconhecimento e a compreensão, e, portanto, a conscientização, é um ato 

comunicativo.  

 O caráter histórico com que Freire entende o conhecimento faz com que situe o 

conceito – conscientização – no contexto de dominação na América Latina, e 

proponha nessa mesma perspectiva, o fundamento último da consciência oprimida. Ao 
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estabelecer a relação ente consciência e estrutura social, Freire, direciona sua reflexão 

para o entendimento de qual tipo de consciência da produz e retroalimenta a 

dominação e de qual o lugar da consciência no processo de libertação. Freire (2003, p. 

21) busca conhecer de como “el hombre dominado termina por introyectar esta 

autoridad exterior y constituirse en una consciencia hospedadora de la opresión”, e de 

cómo se produz a dualidade na consciência dos oprimidos (FREIRE, 1987). 

 É nesse sentido que a ‘conscientização’ como apoderamento dialético da 

realidade social, como possibilitadora de uma mudança estrutural, só é possível na 

antecipação da libertação da consciência oprimida.  Tal convicção determina uma 

crítica a Freire, por oferecer à ‘consciência’ papel primordial nas lutas pela 

transformação social, em detrimento das condições materiais. Freire estabelece uma 

ligação entre a consciência e a ‘práxis libertadora’ imbricando o conceito de 

consciência crítica, contudo na sua obra dedica maior tempo ao tema  da ‘consciência’, 

sem abordar o suficiente os ‘momentos’ da ação e mobilização no processo de 

libertação (ALVAREZ, 1987). Referendo-se à ontologia marxiana Lukács (2004, p. 

37)  afirma que: 

 

El hecho de que conciencia reproduzca la realidad y, sobre esa base, haga 

posible la elaboración modificadora de esta, implica, desde la perspectiva del 

ser, un poder concreto, y no una debilidad, como sucedería si se la juzgara a 

partir de aspectos exageradamente irreales. 

 

 

 Para o autor, o trabalho como um ‘fundamento dinâmico-construtivo’, sócio-

ontológico, constitui-se a partir da participação ativa da consciência, como 

direcionadora da atividade humana, como posição teleológica do trabalho no seio das 

contradições da realidade concreta. Daí que a essência do trabalho determina que o 
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movimento que os indivíduos executam deva encontrar-se dirigido por fins 

determinados de antemão, de posicionamentos éticos, relativos ao dever ser. Segundo 

Lukács (2004, p. 43) “el trabajo es una posición consciente; presupone, pues, un saber 

concreto – aunque no perfectamente concreto – acerca de determinados fines y 

medios”. 

 A concepção de conscientização expressa por Freire, na discussão da Educação 

Popular, expressa o núcleo da sua proposta educativa, o uso da própria consciência. A 

conscientização se refere “al proceso de descubrimiento y reconocimiento de su propia 

situación existencial – es decir la adquisición de una conciencia crítica, a una tomada 

de posición  y a una manera de actuar frente a ella” (ALVAREZ, 1987, p. 9). E, a 

partir disso é possível compreender o ‘processo de conscientização’ apontado por 

Freire, processo de mobilização e modificação do ‘darse cuenta’, do trânsito de uma 

consciência oprimida à uma consciência crítica. Freire (1987, p. 42) citando Lukács 

salienta que é necessário “expliquer aux masses leur propre action”, para iluminar as 

finalidades da ação que se propõem, para assim ativar “consciemment le 

développement ultérieur de ces expériences”. 

 A conscientização, enquanto processo, tem como primeiro propósito, a 

‘recuperação da palavra’, do dia-logos, ou seja, a ruptura da cultura de silêncio da 

situação de opressão na qual os homens estão imersos. Para Freire (1987, p. 104-105) 

“A existência, em tanto humana, não pode ser muda, silenciosa [...]. Existir 

humanamente é ‘pronunciar’ o mundo, é transformá-lo”. Após o pronunciamento da 

realidade, surge o segundo propósito, no sentido de ‘problematizar a realidade’ na 

busca de identificar as causas da opressão. Freire (1987, p. 105) afirma que “os 
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homens [...] ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao 

atuarem em função de finalidades que propõem e se propõem, ao terem o ponto de 

decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo [...] não somente vivem, 

mas existem, e sua existência é histórica”. Nesse sentido, a intencionalidade da 

consciência, sua teleoligicidade, é em si um processo reflexivo, da ‘consciência da 

consciência’, da objetivação da admiração do mundo e do seu próprio questionamento 

sobre ela. 

 Num terceiro propósito da conscientização encontra-se a ‘criação cultural’, 

entendida como o diálogo mobilizador das diferentes culturas – e porque não dizer, 

dos próprios movimentos sociais - que assumem a necessidade de inserir-se 

criticamente na realidade, como práxis libertadora. Neste ponto, é que se evidencia o 

quarto propósito da conscientização como processo coletivo de ‘identidade – 

organização’, de consciência de classe. 

 

Toda união dos oprimidos entre si, que sendo ação aponta a outras ações, 

implica, tarde ou cedo, que ao perceber estes seu estado de 

despersonalização, descubram que em tanto divididos, serão sempre pressas 

fáceis do dirigismo e da dominação [...]. Pelo contrário, unificados e 

organizados, farão da sua debilidade uma força transformadora, com a qual 

poderão recriar o mundo, fazendo-o mais humano (FREIRE, 1987, p. 

189). 
 

 

 A necessidade de estabelecer uma identidade social e o reconhecimento do 

antagonismo constitui a ‘consciência de classe’, um testemunho sobre a negação de 

uma atitude fatalista, em prol do assumir uma responsabilidade histórica de 

transformação. 

 Em contrapartida, o conceito de empoderamento oriundo da teoria do Capital 

Social remete a uma compreensão de um caráter associativo, sustentado em redes de 
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cooperação social, que de forma normativa geram confiança e eficiência para o 

processo econômico (FUKUYAMA apud HIGGINS, 2005). O Capital Social 

considera a sociabilidade como um recurso produtivo, que garante o bom desempenho 

da economia, em poucas palavras, o Capital Social é a dimensão social das relações 

econômicas (MATTEDI, 2005). 

 Como se afirmou anteriormente, ainda que os teóricos apontem o Capital Social 

como solução dos problemas sociais, a partir de relações de confiança e cooperação, 

do empoderamento dos indivíduos e ainda, do acúmulo de capital, denota objetivos 

incompatíveis. É uma tentativa de estabelecer uma sinonímia entre ‘empoderamento’ e 

‘conscientização’, justificando de que é possível a humanização do capitalismo.  

 O Capital Social como compromisso cívico de uma sociedade objetiva enquanto 

‘recurso moral’ incrementar e acumular um ‘estoque social’ de confiança interpessoal 

(comunidade cívica), de confiança institucional (desempenho institucional) e de 

consolidação democrática (êxito democrático) (PUTNAM, 1997). O Capital Social 

constitui “um estoque ou acumulação de confiança, expectativas e reciprocidades, 

fluxos de informações e relações de intercâmbios” (SILVEIRA, 2006, p. 259). 

Estrategicamente, o capital social não leva em conta a divisão social de classes, que 

mina as possibilidades de construção de confiança mútua não alienadoras ou 

reificadoras. Nesse sentido esse se configura como ideologia dominante.  

 Ao definir o Capital Social como garantia do êxito democrático, dentro dos 

marcos do capitalismo, afirma-se que o êxito das políticas públicas é produto da 

“densidade do tecido associativo, pelas relações de confiança e reciprocidade e pelo 

grau de cultura cívica” (BORBA; SILVA, 2006, p. 118). Em contraponto, se os 
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autores do Capital Social o consideram produto de uma educação cívica, será possível 

cogitar que a adjetivação do ‘popular’ da educação, está sendo suplantada pela 

adjetivação do ‘civismo’? 

 É neste ponto que o conceito de empoderamento dos atores sociais, como 

‘cooperação mútua’, como “um processo que visa fortalecer a autoconfiança de grupos 

populacionais desfavorecidos, com o propósito de capacitar indivíduos para a 

articulação de interesses individuais e comunitários na busca do bem comum” 

(SILVEIRA, 2006, p. 261). Nessa tentativa, os autores do capital afirmam que a 

autonomia dos indivíduos e a capacidade de intervir na realidade estão determinadas 

pela participação nos processos de discussão e decisão. A partir destas afirmações que 

se atribui um ‘diálogo superficial’ entre Educação Popular e Capital Social, no sentido 

de fundamentação das propostas. Segundo Silveira (2006) empoderar é proporcionar a 

capacidade de reflexão e ação dos indivíduos nas suas práticas cotidianas e da 

possibilidade de intervir na realidade, por meio de um processo educativo na 

perspectiva freiriana. O empoderamento, como envolvimento ativo dos cidadãos, é 

considerado como a legitimação da democracia. Os cidadãos ‘empoderados’ 

(confiantes, solidários e recíprocos) possibilitarão a formação e eficiência da 

comunidade política por meio da participação popular. 

 Após ter conceituado ‘conscientização’ e ‘empoderamento’ busca-se a partir da 

produção teórica de Mészáros pretende-se criticar a concepção de educação proposta 

pelo capital social por meio da crítica a reificação das relações humanas. Objetiva-se 

mostrar as possibilidades ‘da educação popular para além do capital social’ no sentido 

de “construir um pensamento educacional contra-hegemônico antagônico combatendo 
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a internalização e a consciência de subordinação dos valores mercantis mediante uma 

teoria e uma práxis educativa emancipadora” (FRIGOTO, 2005). 

 A reflexão crítica de Mészáros propicia um estudo sobre os limites e equívocos 

das visões liberais que concebem a educação como funcionalista, dominante, “como 

um sistema de internalização dos conhecimentos, valores e cultura funcionais à 

reprodução da (des)ordem do metabolismo social do capital (FRIGOTTO, 2005). 

 Segundo Jinkings (2009) pensar uma ‘educação para além do capital’ é pensar 

um educação como um ato de criação humana e um processo de qualificação para a 

vida. Para isso, é necessário superar a lógica desumanizadora do capital, que tem no 

individualismo, no lucro e na competição seus parâmetros e fundamentos sociais. É 

por esse fato que  

 

A educação libertadora teria como função transformar o trabalhador em um 

agente político, que pensa, que age, e que usa a palavra como arma para 

transformar o mundo. Para ele, uma educação para além do capital deve, 

portanto, andar de mãos dadas com a luta por uma transformação radical do 

atual modelo econômico e político hegemônico (JINKINGS, 2009, p. 12). 

 

 Para Mészáros (2009, p. 27), a educação para além do capital exige “romper 

com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente”. E, nesse sentido, ‘romper’ não significa 

corrigir ou reformular a lógica do capital, por ser a mesma incorrigível, mas 

transformar esperançosamente determinantes de que existe uma alternativa de 

superação frente à globalização capitalista.  

 Jinkings (2009, p. 13) afirma que em Mészáros,  

 

educar não é mera transferência de conhecimentos, mas sim conscientização 

e testemunho de vida. É construir, libertar o ser humano das cadeias do 

determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um campo aberto de 

possibilidades. Esse é o sentido de se falar de uma educação para além do 
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capital: educar para além do capital implica pensar uma sociedade para além 

do capital. 

 

 

 Mészáros (2009) considera que a lógica do capital é incorrigível e irreformável 

– então conseqüentemente, o capital social é incorrigível e a educação popular não 

pode ser considerada uma possibilidade de capital social, somente se o for na 

interpretação da própria lógica do capital – e pensar na sua correção ou reforma, ou 

mesmo na sua humanização, é afirmar um absurdo. Pensar que o capital social pode 

ser uma manifestação de educação popular, de educação libertadora e 

conscientizadora, “é permanecer estritamente dentro dos limites da perpetuação do 

domínio do capital como modo de reprodução social metabólica” (MÉSZÁROS, 2009, 

p. 26). É cogitar a educação a partir de um espírito comercial, limitado ao capital, 

incapaz de emancipar ninguém, ao contrário, reafirma uma educação negligenciada, 

mazelada e desprezada. 

 Parafraseando Mészáros (2009, p. 27) tem-se que o capital social, 

 

Ou bem tem êxito em impor aos membros da sociedade, incluindo-se as 

personificações “carinhosas” do capital, os imperativos estruturais do seu 

sistema como um todo, ou perde a sua viabilidade como o regulador 

historicamente dominante do modo bem-estabelecido de reprodução 

metabólica universal e social. 

 

 

 Frente a essa realidade é que se cogita, se elabora, a conscientização como um 

movimento de rompimento - de ‘rasgar o véu das personificações carinhosas do 

capital’- e de mudança educacional radical. Nesse sentido, a educação popular ainda 

que participe da dinâmica interna do capital adotando o ritmo da sociedade 

mercantilizada, “apenas a mais consciente das ações coletivas poderá livrá-los dessa 

grave e paralisante situação” (MÉSZÁROS, 2009, p. 45). O autor é radical quando 
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afirma que nem a educação formal nem o sistema do capital são capazes de fornecer 

uma alternativa emancipadora radical – tal vez a educação popular possa ser uma 

delas. Nas palavras do autor: 

 

Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo mera 

tolerância – de um mandato que estimule as instituições de educação formal 

a abraçar plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a 

tarefa de romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência 

humana, seria um milagre monumental. É por isso que, também no âmbito 

educacional, as soluções “não podem ser formais; elas devem ser essenciais” 

(MÉSZÁROS, 2009, 45). 

 

 

 A ‘prisão’ capitalista apresenta uma lógica autoritária, internalizada e 

institucionalizada. Para libertar-se dessa prisão é necessário romper com a lógica do 

capital, “substituir as forças onipresentes e profundamente enraizadas de internalização 

mistificadora por uma alternativa concreta abrangente” (MÉSZÁROS, 2009, p. 47). Aí 

encontra-se o cerne da problemática: a educação está a serviço da perpetuação da 

ordem social alienante do capital? Será o conhecimento uma possibilidade superadora 

da reificação do capital? 

 Nesse emaranhado é possível entender o conceito ‘para além do capital’, como 

uma possibilidade inerente e concreta que busca alternativas de superação da alienação 

capitalista, desmistificando ‘manifestações populares’ de capital social como 

reivindicações alternativas capazes de removerem os defeitos do capitalismo. Frente a 

essa situação,  

 

O papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 

como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar 

a criação de uma nova ordem social metabólica radicalmente diferente. É 

isso que se quer dizer com a concebida “sociedade de produtores livremente 

associados”. Portanto, não é surpreendente que na concepção marxista a 

“efetiva transcendência da auto-alienação do trabalho” seja caracterizada 

como uma tarefa inevitavelmente educacional (MÉSZÁROS, 2009, 65). 
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 O autor especifica ‘a transformação progressiva da consciência’ como 

possibilidade de reforma concreta – ruptura – das condições objetivas de reprodução 

da sociedade. E, nesse sentido, é possível destacar tanto uma revolução da consciência 

quanto de uma revolução das condições materiais – uma revolução existencial e 

histórica. Nesse sentido seja pertinente citar Paracelso (apud MÉSZÁROS, 2009, p. 

67) quando afirma que “não devemos julgar um homem pelas suas palavras, mas pelo 

seu coração. O coração fala através de palavras apenas quando elas são confirmadas 

pelas ações [...] Ninguém vê o que está nele escondido, mas somente o que seu 

trabalho revela”. Evidencia-se aqui a manifestação da liberdade como existencial e 

histórica, como movimento de conscientização ético e estético, capaz de enfrentar a 

desumanização do sistema educacional na sociedade capitalista.  

 Freire (1996, p. 19) adverte que “A ideologia fatalista, imobilizadora, que 

anima o discurso liberal, anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste 

em nos convencer de que não podemos fazer nada contra a realidade social, que passa 

de histórica e cultural a ‘quase natural’”. 

 Para Mészáros (2009, p. 67), “não pode haver uma solução efetiva para a auto-

alienação do trabalho sem que se promova, conscientemente, a universalização 

conjunta do trabalho e da educação”. Para o autor a defeituosidade do capital, a 

alienação de suas personificações e suas referências de desigualdade, denotam a 

necessidade de desreificação da lógica do capital. E, nesse processo, a educação é 

geradora de transformação, de emancipação radical, e de possibilidade concreta de 

libertação da consciência humana para além do capital. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao observar o transcurso dissertativo até agora exposto cabe sintetizar e 

considerar nos parágrafos a seguir as ilações que o estudo possibilitou. Tais 

apontamentos permitem nutrir os estudos sobre a problemática, ao mesmo tempo em 

que dão abertura à novidade da pesquisa. 

 Em síntese, o estudo mostrou que a Educação Popular se consolidou como uma 

prática pedagógica no Brasil e na América Latina, como conscientização e politização. 

Paralelamente, mostrou-se de como a concepção de Capital Social tende-se a impor 

como uma nova forma de “politização” e que, nas últimas décadas, tem avançado cada 

vez mais em termos das políticas públicas apropriando-se do discurso da Educação 

Popular e disseminando-se como um fator de resultados eficientes. 

 O Capital Social ainda que polissêmico, tem como seu alvo a compreensão dos 

Estados Unidos e divulgada no Brasil por certos grupos que objetivam um novo 

modelo de formação humana que vincula a necessidade de perpetuação política das 

instituições liberais com a proposta de formação cívica dos grupos considerados 

marginalizados e excluídos. No estágio atual do capitalismo é compreensível o avanço 

das propostas de formação do Capital Social, porque elas articulam mercado-

democracia como valores centrais da realização humana, o que é necessário para 

garantir a estabilidade do sistema no âmbito mundial. 

 Ao pensar o ‘ser’ da Educação Popular hoje (MEJIA, 1993), no seio do século 

XXI, frente às determinações históricas do capital, surgem questionamentos, 

abordagens e conjecturas que criam e recriam acepções às quais neste item busca-se 
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sintetizar para a clareza e discussão posteriores. Ainda que os autores reconheçam as 

inconsistências e contradições, estes em vez se serem considerados situações ilógicas 

são tidos como forças propulsoras de mobilização. Pode-se evidenciar de forma crítica 

produções tanto de Gadotti quanto de Torres, teóricos seguidores da proposta popular 

freiriana, que algumas das suas produções teóricas tem assumido o discurso do capital 

social, de como a formação é entendida e colocada em xeque. E, daí, o perigo da 

pedagogia popular escorrer para a lógica do capital, nas interpretações hodiernas das 

instituições. E, se o pensamento freiriano não for resgatado pela proposta radical do 

materialismo histórico e dialético, com certeza vai ser resgatado pela proposta do 

capital.  

 Entre mas a pedagogia popular aproximar-se do Capital Social, mas perde seu 

potencial humanizador. A conscientização precisa concretizar-se a partir do trabalho 

humano. Este estudo de fundamentação histórico-ontológica concebe a dialética entre 

humanização e alienação, como possibilidade de compreensão de que a humanização 

se da pelo trabalho, entendido aqui, como ‘auto-construção histórica’ do ser humano, 

como processo evolutivo de ontologização do ser social. A Ontologia conforme 

Lukács
52

 designa o trabalho como princípio originário do desenvolvimento humano, 

que faz “nacer al individuo em sentido estricto en el trabajo, como ser que pertenece a 

um gênero; se trata de una nueva concepción de la subjetividad, que se encuentra 

originada a partir del trabajo y en el trabajo” (INFRANCA; VEDDA, 2004, p. 22). 

Nesse perspectiva é que surge teleologicamente o fim do próprio trabalho humano: “el 

                                                           
52 Infranca e Vedda (2004, p. 13-14) destacam que “el carácter metafísico de la Ontologia del Ser Social ha motivado 

innumerables críticas, en general fundadas en el desconocimiento de la obra. Aun más drásticas han sido las críticas 

provenientes de los ambientes filosóficos del marxismo ortodoxo y dogmático, para los que resultaba inaceptable la idea de 

que se escribiera una ontología marxista”. Lukács identifica na obra de Marx uma ‘ontologia implícita’, una metafísica de la 

realidad histórica unida a uma crítica de la economia política. 
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momento en que la subjetividad se objetiviza, o donde lo racional se vuelve real” 

(INFRANCA; VEDDA, 2004, p. 23). Em suma, na Ontologia o trabalho é o principio 

fundamental do individuo e da sua subjetividade, ou seja, o homem que faz história e 

reproduz na sua consciência e na práxis da sua vida cotidiana a própria humanidade.  

Frente tudo o que foi visto, nem o capital social e nem a própria educação 

popular nas suas inúmeras facetas respondem de forma radical aos gritos do povo, mas 

esta última mostra possibilidades revolucionárias de transformação da realidade. 

Ainda, que pessoas afirmem que as discussões apresentadas neste trabalho sejam 

predominantemente de cunho filosófico-existencial, elas constituem intrinsecamente 

manifestações e desejos – experiências de vida – tanto acadêmicas quanto populares, 

para os que sonham com uma sociedade justa e feliz. Estas palavras nutrem esta 

tendência, e ainda que, às vezes contraditórias, revelam a decisão ética-política que 

abraça a possibilidade concreta de humanização da educação, de uma formação 

humana paidética e eudaimonica, e por que não, da ‘alegria cultural’ proposta por 

Snyders. 

 A necessidade de reconceitualizar/resignificar/reconstruir a Educação Popular 

apontam para uma certa ausência da reflexão pedagógica sobre a mesma, no sentido de 

reconhecer que existem diferentes concepções e posições de Educação Popular, 

(CENDALES; POSADA, 1993), sendo que nem todas dão conta de sua historicidade. 

Nesse sentido, sua refundamentação “pasa un poco por exorcizar prejuicios y en ese 

sentido, es importante enfatizar en la necesidad de una sabia articulación de la 

reflexión y estudio individual con la reflexión y estudio colectivo” (TÁBORA, 1994, 

p. 50). 
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 Conforme a premissa exposta por Streck (2010, p. 301) tanto a Educação 

Popular quanto os movimentos sociais constituem-se “como forças distintas e 

complementares, desempenhando um importante papel na promoção de desequilíbrios 

e na busca de transformações e novas regulações”. A Educação Popular e os 

movimentos sociais estabeleceram nas últimas décadas “uma relação germinal”, como 

“novas energias emancipatórias” de novos sujeitos e orientações para a ação coletiva 

que potencializam os “sentidos sociais”, os sentidos do público como uma produção 

cultural chave para os processos de democratização (GARCÉS, 2009, p. 88).  

 Contudo, na perspectiva de uma educação popular para além do capital, os 

próprios movimentos sociais precisam ser transformados em sua natureza ético-

política, pois são eles, em grande parte, os responsáveis pela apropriação conservadora 

da educação popular por parte da formação do capital social. 

 Pode-se afirmar que a Educação Popular representa um movimento de 

reivindicação e de engajamento na luta por rupturas. A Educação Popular como 

movimento – em movimento, de sair do lugar - de ‘inéditos viáveis’. Assim, a 

dificuldade de definição da Educação Popular é reflexo do seu ‘movimento’ criativo e 

recriativo e combativo que esta no cerne da sua origem nos movimentos sociais. É no 

movimento de reconfiguração do ser social da Educação Popular que se pergunta “pelo 

lugar de onde faz sua leitura de mundo e a sua intervenção” (STRECK, 2010, p. 301), 

e onde/como a figura de Paulo Freire atualiza-se na compreensão do movimento, e seu 

entendimento do homem como problema pedagógico – do que e do como estão sendo -

, como oprimido multifacetado, mantém se renovado: “mais uma vez os homens, 

desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem, a si mesmos, como 
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problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu ‘posto no cosmos’, e se 

inquietam por saber mais” (FREIRE, 1987, p. 29). Saviani (2010) ressalta que a matriz 

pedagógica da proposta educativo-conscientizadora de Freire traduziu-se como um 

método ativo, dialogal, crítico e criticizador que empenhou-se em “colocar os avanços 

pedagógicos preconizados pelos movimentos progressistas a serviço da educação dos 

trabalhadores [...] dos deserdados e oprimidos que [...] no contexto da globalização 

neoliberal, compõem a massa crescente dos excluidos” (SAVIANI, 2010, p. 335). 

 No Brasil, é necessário fertilizar a proposta de Freire com a concepção de 

pedagogia de Saviani, no sentido de não se perder a capacidade de mobilização 

popular da primeira nem o compromisso de transformação radical das estruturas 

sociais como forma de efetivamente humanizá-las, o que se faz concomitantemente 

com a desreificação da formação humana, que exige não só a reelaboração do saber 

popular, mas também a apropriação do saber da classe dominante.    

 A Educação Popular, poderá então manter-se como movimento rebelde
53

 

pedagógico-político-cultural (STRECK, 2010) “de encuentro con el pueblo” 

(LOVISOLO, 1993, p. 20), respondendo coletiva e organizadamente aos problemas 

específicos de uma classe que buscam a objetivação e reconhecimento de sua 

humanidade. Como a ‘escola da vida’ objetivam reencontrar práticas sociais que 

produzam transformações efetivas, dando ênfase ao estudo da pedagogia dentro do 

movimento do outro e do movimento em si, e do movimento da totalidade social, 

como um momento pedagógico da sociedade que supera assim mesma. Nesse processo 

a aprendizagem popular busca redimensionar o ‘popular’, ou seja, reconstruir sua 

                                                           
53 Rebelar significa expressar com atitudes ou palavras desacordo em relação a (algo); opor-se, revoltar-se, insurgir-se 

(HOUAISS, 2001). 
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identidade e sua leitura do local e global frente às relações de poder, tendo como 

princípio pedagógico a participação na luta pelos direitos humanos e sociais e pelas 

transformações estruturais que estes exigem. 

Essa perspectiva, analisada à luz da conjuntura atual e das repercussões do 

neoliberalismo, retrata uma Educação Popular em busca de refundamentação, 

resignificação (PALUDO, 2009) e revigoramento, num movimento de transformação 

da luta, das estratégias de formação política perante as novas configurações dos 

territórios
54

 de resistência e contestação, e das novas governabilidades
55

. Os novos 

movimentos sociais estruturam-se a partir de novas lógicas emancipatórias e na 

ampliação e reformulação da política, representando assim, ‘uma guinada de muita 

coragem’, uma crítica ao estadocentrismo sem negar a função do estado tanto no que 

diz respeito a opressão como a emancipação humana, e a afirmação não só de novas 

territorialidades (GARCÉS, 2009), mas também de novas formas de relações 

verdadeiramente democráticas de identificação entre produtores e apropriadores dos 

bens sociais. Segundo o autor, o reconhecimento de que, 

 

existe uma guinada das noções estadocêntricas dos anos 1960 para as noções 

‘socioterritoriais’, porém isso não implica que o Estado deixou de ser uma 

referência fundamental para os movimentos. A questão é, no entanto, que os 

movimentos não podem esgotar-se em sua relação com o Estado (quanto 

mais potencializem sua autonomia, maiores possibilidades terão de 

desenvolvimento); mas, ao mesmo tempo, não podem renunciar a ver no 

Estado uma instância que influi nos processos de democratização da 

                                                           
54 Segundo Zibechi (apud STRECK, 2010, p. 305) “el territorio es entonces el espacio donde se despliegan relaciones 

sociales diferentes a las capitalistas hegemónicas, aquellos lugares en donde los colectivos pueden practicar modos de vida 

diferenciados […]. En nuestro continente existen territorios heterogéneos porque los pueblos de nuestro continente resistieron 

y resisten la dominación, sustentando y creando territorios donde pueden habitar los modos de vida no hegemónicos. Ni la 

diferencia sociocultural, ni los territorios que las hospedan, son datos de la realidad sino construcciones cotidianas. Lejos de 

ser esencias  se trata de creaciones y re-creaciones permanentes”.  
55 As novas governalidades “son el punto de intersección entre los movimientos (no como instituciones sino como capacidad 

de moverse) y los estados, y a partir de ese ‘encuentro’, en el proceso de encontrarse, van naciendo las nuevas formas de 

dirigir estados y poblaciones. Más que punto o puntos de encuentro, quiero dar la idea de algo móvil y en construcción y 

reconstrucción permanente. O sea, que las nuevas gobernabilidades no son ni una construcción unilateral ni un lugar fijo, sino 

una construcción colectiva y en movimiento” (ZIBECHI apud STRECK, 2010, p. 307). 



155 
 

sociedade (e que o Estado destina-se à sociedade em sentido amplo e não só 

às dinâmicas do mercado) (GARCÉS, 2009, p. 89). 

 

 

Nessa perspectiva, a Educação Popular configura-se como um movimento de 

formulação e recriação permanente do ‘público’. Reposicionar a educação popular na 

atualidade pode ser evidenciada pela sua menção e responsabilidade na agenda do 

Fórum Social Mundial (FSM)
56

 na busca de “um outro mundo possível” e de uma 

agenda dos movimentos sociais que responda reativa e propositalmente aos desafios da 

contemporaneidade. A participação da educação popular nas discussões internacionais 

emerge a partir da criação das redes globais de cidadania que tem-sido conhecidas 

como as experiências da ‘sociedade em movimento’, pelo fato de congregar as 

diversas reivindicações e protestos no mundo todo.  

De acordo com Streck (2004, p. 62) o Fórum Social Mundial “não pretende ser 

um megamovimento social, com uma super-estrutura, uma agenda única e uma 

liderança centralizada”. Para o autor, “o Fórum tem o papel fundamental de trazer para 

um mesmo palco de discussão as experiências locais e as reflexões num nível macro” 

(STRECK, 2004, p. 63).  O FSM propõe uma movimentação social por uma educação 

alternativa que garanta uma educação como direito social fundamentado na 

participação democrática, participativa e protagônica dos povos. Já na Carta dos 

Princípios do Fórum Social Mundial (2009) afirma-se que: 

 
As alternativas propostas no Fórum Social Mundial contrapõem-se a um processo de 

globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos 

e instituições a serviço dos interesses , com a cumplicidade de governos nacionais. 

Eles visam fazer prevalecer, como uma nova etapa da história do mundo, uma 

                                                           
56 O FSM é um espaço de debate democrático de idéias, aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, troca de 

experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da sociedade civil que se opõem ao 

neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo. Após o primeiro encontro 

mundial, realizado em 2001 na cidade de Porto Alegre, se configurou como um processo mundial permanente de busca e 

construção de alternativas às políticas neoliberais. 
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globalização solidária que respeite os direitos humanos universais, bem como os de 

todos os cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, apoiada em 

sistemas e instituições internacionais democráticos a serviço da justiça social, da 

igualdade e da soberania dos povos. 

 

 

  A contestação popular traduz-se em luta de resistência, de configuração de um 

novo território, de um outro lugar social, na busca por novas possibilidades de 

distribuição de poder e de organização social. Uma Educação Popular que possibilite 

um Brasil ‘cheio de marchas’ (FREIRE, 1997). Do reconhecimento desses territórios 

‘das diferenças’ (FREIRE, 1992), do ‘silêncio das culturas populares’ (BRANDÃO, 

2009) como alongamentos da pedagogia do oprimido, dos sem-terra, dos sem-escola, 

dos sem-teto, ‘dos condenados da terra’, entre tantos.  “A Educação Popular passa a 

ser uma espécie de metapedagogia que abriga essas diferenças” (STRECK, 2010, p. 

306) e que possibilitam novas experiências de socialização e formação política.  

Em relação às novas governabilidades, o exemplo da ascensão de governos 

representativos oriundos dos diferentes territórios simboliza a capacidade de 

participação e mobilização social dos movimentos populares. No entanto, nessa 

encruzilhada movimentos sociais se transformaram em organizações não-

governamentais abandonando o caráter contestatório e revolucionário e assumindo 

uma personalidade colaborativa e parceira na elaboração e promoção de programas e 

projetos sociais. Exemplo disso é o Conselho de Educação de Adultos de América 

Latina (CEAAL) que é visto como uma instância que perdeu seu caráter agregador dos 

movimentos sociais (HURTADO, 2009). Tal panorama desvirtua e desconfigura o 

projeto pedagógico da Educação Popular, atrofiando e, por que não dizer, extorquindo, 

sua qualidade política, formativa e organizativa dos movimentos sociais. Nas palavras 

de Brandão (2009, p. 252): “Creio não ser um exagero dizer que, mesmo entre os 
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movimentos populares e suas ONGs de apoio, a questão do poder está hoje mais para 

Foucault do que para Marx, mais para Geertz do que para Gramsci”.  

 

As propostas atuais de projetos de Educação Popular, de Educação e Direitos 

Humanos, de Educação para a Paz, um apelo à democratização da cultura 

associado a um desejo de realização dos direitos de cidadania estendidos a 

todas as categorias de pessoas, por igual, não parecem possuir a mesma 

qualidade de aposta no poder da organização e de transformação do povo, a 

partir do seu próprio trabalho político (BRANDÃO, 2009, p. 257). 

 

 

Sobre os movimentos sociais e as ONGs, Streck (2010, p. 308) destaca que 

ainda que mostrem um trabalho em prol da sociedade,,  

 

elas também ajudam a educar os movimentos, no sentido de adaptá-los à 

racionalidade hegemônica, integrando-os de forma subalterna. Nesse 

processo são amplamente usadas as metodologias de educação popular, 

passando estas a instrumentos para perpetuar a dominação. É o feitiço que se 

volta contra o feiticeiro. 

 

 Sobre isso, Pacheco Jr. e Torres (2009, p. 27) afirmam que essas ações 

educativas de programas e projetos, oriundas principalmente do segundo e terceiro 

setor, “servem aos mais variados interesses, cujo conteúdo e objetivo, embora o 

discurso afirme o contrário, não correspondem ao caráter originário da Educação 

Popular. São, muitas vezes, práticas financiadas e a serviço do capital e dos interesses 

da classe dominante”. Para os autores, tais ações representam a privatização do 

público, a “satanização do público” (PAIVA, 1994, p. 35), a “diabolização do 

capitalismo” (FREIRE, 1997), enfim, a destruição do potencial reivindicativo dos 

movimentos sociais, “tais práticas sociais constituem para a despolitização da 

população e redução da responsabilidade do papel do Estado na questão social” 

(PACHECO, JR; TORRES, 2009, p. 28). 
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 Por outro lado, cabe ressaltar as parcerias de movimentos sociais com o Estado, 

um exemplo disso é a relação do Movimento Sem Terra (MST) com os órgãos 

públicos, na luta de configurar o Estado como espaço público, como território a ser 

recriado. Nesse sentido, a Educação Popular constitui-se como reconstuidora do 

espaço público, como gestadora das necessidades dos movimentos sociais no processo 

histórico e porque não, como sistematizadora das pedagogias clandestinas de 

sobrevivência, resistência e de convivência (STRECK, 2006). 

 Nesse emaranhado no qual a Educação Popular encontra-se confrontada com o 

seu ‘labirinto’, com um ‘epistemicídio’ da sua matriz pedagógica oriundo do sistema 

do capital é possível concretamente reconstruir a memória pedagógica dos 

movimentos sociais transformando os ‘corredores do labirinto em lugares habitáveis’ 

(STRECK, 2006), no sentido de mobilização de um poder recriado (FREIRE, 2005) 

que existe e se faz necessário produto das mazelas do poder dominante.   

 Como afirma Costa (2009, p. 124) a impossibilidade de definir conceitualmente 

a Educação Popular, constituem-na não como um processo estático e cristalizado, 

“mas um processo vivo e vibrante, que pulsa nas relações e tramas sociais, das quais se 

alimenta e, ao mesmo tempo, as nutre. Transforma enquanto se transforma”. A 

Educação Popular como movimento pedagógico de politização dos militantes, por 

meio da leitura e pronunciamento da realidade – conscientização -, em vias a sua 

intervenção. Nas palavras de Brandão (1995, p. 27), a Educação Popular como “uma 

prática pedagógica politicamente ao serviço das classes populares”. 

 A atualidade da Educação Popular na perspectiva freiriana evidencia-se na sua 

epistemologia, embasada na compreensão crítica da relação seres humanos-mundo, na 
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sua necessidade de releitura na conjuntura em que vivemos. Sendo assim, o 

pensamento de Freire se faz atual sobretudo, “pelo quadro social de opressão que 

permanece”. A Educação Popular em relação ao oprimido,  

 

[...] tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na 

luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da 

opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará 

o seu engajamento necessário na luta pela sua libertação, em que esta 

pedagogia se fará e refará (FREIRE, 1987, p. 34). 

 

 A Educação Popular requer conscientização para fortalecer um modelo contra-

hegemônico, para desvelar a ideologia dominante que a nega e disfarça a existência 

das classes sociais. Sua importância atribui-se à conscientização para a ação política na 

tentativa de responder à seguinte problemática: Como humanizar em meio a um 

processo global de desumanização? Como intervir na realidade coletivamente, de 

modo coerente e responsável? (PACHECO, JR; TORRES, 2009, p. 44). 

 Sua vigência sustenta-se na organização em torno da consciência de classe e da 

“crítica à realidade que nega a humanização, ou seja, a negação do ser e a relação de 

opressão desumanizadora” (PACHECO, JR; TORRES, 2009, p. 23). Em síntese, a 

negação da subjetividade do ser na contradição do mundo objetivo. A ontologização 

da sua humanidade: recuperar a vocação ontológica negada aos sujeitos, ‘a 

humanidade que lhes foi roubada’ (FREIRE, 1987; ARROYO, 2002) como negação 

que provém das relações sociais, que são historicamente construídas.  

 

Aí você se pergunta “por quê”?, a resposta é dada pelo próprio Marx, que diz 

que são as condições materiais em que se vive a existência que roubam a 

humanidade. Quem fornece ou retira as possibilidades de sermos humanos 

não é um ditador, são fundamentalmente as condições materiais. Acho que 

devemos prestar mais atenção ao que Marx fala dos educadores, cuja função 

é ser educador nas condições concretas da vivência humana. Enquanto não 

temos as condições que humanizam, dificilmente poderemos recuperar a 

humanidade. E aí a educação se confunde com um projeto social, a educação 
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não cita só um campo da educação, são as bases materiais que permitem ou 

não permitem que sejamos humanos (ARROYO, 2002, p. 135). 

 

 Em suma, a concepção de educação como prática humana e específica dos seres 

humanos na história, como movimento, como luta (FREIRE, 1987), reafirma com 

atualidade que “a Pedagogia do Oprimido não foi, ela está sendo” (PACHECO, JR; 

TORRES, 2009, p. 53). 
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