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RESUMO

No presente trabalho o autor explica a estrutura da nossa so-
ciedade como condição essencial para o entendimento do que seja
Educação Popular. São analisados os componentes dessa estrutura:
uma Burguesia possuidora da propriedade e controle dos meios de
produção e a Classe Trabalhadora que I (oprimida) serve a esta Bur-
guesia. No eixo da questão situa-se a coação pelas idéias veicula-
da através da Escola. No duplo processo de libertação da ideologia
dominante e de elaboração da ideologia protetora situa-se o papel
da Educação Popular. Neste contexto a Psicologia poderá contri-
buir pesquisando os mecanismos que atuam no processo de cons-
cientização.

ABSTRACT

Psychology and Popular Education

The author explains the structure of our society as an essen-
cial condition for the comprehention of popular education. The
components of this structure are analvsed: A Bourguesie that owns
the property and has the control of the means of production and
the workers that (opressedl serve this Bourguesie. The main point
of the questions is the constraint from the ideas transmited in
school. The Popular Education is situated in the double process of
liberation of the dorninat ideology and of elaboration of the pro-
tecting ideology. Psychology can contribute in this context with
research concerning to ideological questions.

INTRODUÇÃO

Nesta mesa redonda fomos convidados a introduzir brevemente, para um
debate mais amplo, o que é a Educação Popular e como nós, psicólogos, pode-
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mos nela participar. (1). Para entender o que é Educação Popular faremos, pri-
meiramente, uma análise lamentavelmente esquemática da estrutura de nossa so-
ciedade e dos projetos fundamentais que nela existem. A partir desta análise de-
bateremos, num segundo momento, as caracterrsticas essenciais da Educação li-
gada ao projeto popular. Finalmente, situaremos a Psicologia, a partir de nossa
própria experiência, dentro do projeto popular.

1.0A ESTRUTURA SOCIAL E OSPROJETOS NELA EXISTENTES

o professor Germano, na sua primeira palestra, descreveu a história, no
Brasil, de dois projetos fundamentalmente diferentes de Educação: o projeto
do Estado, consolidando sua hegemonia na legislação, e as tentativas de um pro-
jeto de Educação mais orientado para os interesses das populações carentes.

A existência destes dois projetos antagônicos encontra a sua razão de ser
na estrutura fundamentalmente dicotômica das sociedades capitalistas. Por um
lado existe o bloco ou classe social que denominaremos de Burguesia, que pos-
sui a propriedade e/ou controle dos meios de produção, podendo assim obter
seus lucros na exploração da força de trabalho. Por meios de produção (2) en-
tendemos o material bruto ou matéria prima, os instrumentos e ferramentas, as
fábricas e a terra, as vias de comunicação e as diversas energias, isto é, tudo aqui-
lo que direta ou indiretamente participa na elaboração de produtos. Podemos
afirmar que os objetivos da Burguesia se traduzem nas características da sua
própria atividade. Primeiro, a concentração cada vez maior dos meios de produ-
ção. Segundo o aumento continuo do lucro. E, finalmente, na base das duas ca-
racterísticas anteriores, o fato de que todo processo de produção exige a repro-
dução das condições de produção. Uma formação social que não reproduz as
condições de produção ao mesmo tempo que produz, não conseguirá sobrevi-
ver. (3) Esta produção se realiza tanto ao nível das forças produtivas (quer di-
zer, os meios de produção e os trabalhadores). quando ao nível das relações so-
ciais de produção existentes, o que significa nas sociedades capitalistas manter
os meios de produção nas mãos de uns poucos (a Burguesia) enquanto o resto se
assalaria. Mas como esta classe, numericamente minoritária, consegue manter es-
sa hegemonia? Ouais instâncias ou superestrutura sociais garantem esta domina-

(1) Esta exposição é uma revisão corrigida de nossa participação na mesa-redonda "O Tra-
balho do Psicólogo na área da Educação", realizada durante a III JORNADA DE PSICO
LOGIA. Embora tenhamos nos permitido precisar melhor certos conceitos e reformular
certas passagens,o caráter inicial da apresentação oral, numa mesa-redondacom tempo
limitado, emprestou ao texto um inevitável estilo coloquial, simplificado. Portanto,
acrescentamosalgumascitações bibliográficas não feitas na intervenção original, masque
ajudarão aos leitores a aprofundar os temas debatidos.

(2) MARTA HARNECKER, Os princípios elementais do materialismo histórico. São Paulo,
Globo Ed. 1980.

(3) KARL MARX. Carta a Kugelmann; 11.07.1968 - Em K. Marx & F. Engels. Obras
Escolhidas, vol. 3 São Paulo Ed. Alfa-Omega, págs.261-262.
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ção? A instância jurfdico-política ( o direito e o Estado) e a ideologia (as diferen-
tes ideologias religiosas, moral, jurídica, política, sindical, etc.) Em outras pala-
vras, poderfarnos dizer que qualquer sociedade, a fim de manter a forma de pro-
dução própria, coage os cidadãos, através do Estado, tanto pela força quanto pe-
las idéias. A coação pelas idéias ou a ação da ideologia dominante se exerce, de
uma maneira bastante natural, através das diversas instituições da sociedade cívil
como a farru'lia. a religião, a escola, os partidos polrticos, os sindicatos, etc. As-
sim cabe distinguir (4) entre o poder do Estado e aparelho ou instituições do Es-
tado. A ideologia existe sempre num aparelho ou instituição, mais especificamen-
te nas suas práticas. Neste sentido, podemos considerar a Escola atual (entendida
desde o maternal até o 3.0 grau) como a instituição ideológica mais forte e uni-
versal do Estado Contemporâneo. Agora nos parece, mais claramente, a impor-
tância do sistema Educacional Formal para a classe dominante e a luta empreen-
dida por ela na história recente do Brasil para manter total hegemonia sobre o
sistema.

Até agora temos nos referido a um dos blocos desta sociedade de classe, a
Burguesia, descrevendo o seu projeto e seus instrumentos de ação. Passaremos
agora a analisar o outro bloco que, embora conhecido como Proletariado, de
signaremos aqui de Classe Trabalhadora a fim de não entrar no debate sobre as
relações entre as diversas frações da classe trabalhadora: operários, camponeses,
assalariados dos serviços terciários, pequenos produtores urbanos, etc. Caracteri-
zamos a Classe Popular como o conjunto de indivíduos cujo trabalho é apropria-
do pela Burguesia por não possuir (ou possuir muito precariamente) os meios de
produção. A diferença existente entre o salário que recebe (ou entre o preço pe-
la sua produção familiar) e o valor real do produzir é o que proporciona o lucro a
Burguesia. A Classe Popular vive numa situação de alienação no que diz respeito
ao trabalho, pois ela não está vinculada intrinsecamente ao resultado do seu pró-
prio trabalho na medida que, no sistema capitalista, o produto do trabalho é pro-
priedade do dono dos bens de produção e não do trabalhador. Esta análise nos
permite concluir que o interesse fundamental da Classe Trabalhadora é acabar
com este sistema de produção que lhe expropria o produto do seu trabalho. A
expropriação se fundamenta na propriedade privada dos meios de produção. As-
sim, temos que o projeto fundamental da Classe Trabalhadora consiste em aca-
bar com a propriedade privada a fim de criar uma sociedade sem classe. (5) Nes-
te sentido, o projeto da classe trabalhadora se opõe frontalmente ao projeto da
Burguesia. Mas os dois projetos antagônicos são projetos a níveis diferentes. En-
quanto que os dados essenciais do projeto da Burguesia são reconhecidos e va-
lorizados na sociedade como um todo (o valor sagrado da propriedade privada,
dos lucros, a necessidades imperiosa dos países de aumentar sempre a sua pro-
dução, etc.) os objetivos fundamentais do projeto popular são ignorados por

(4) LOUIS AL THUSSER: Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. Lisboa, Ed. Presença.
1980.

(5) KARL MARX & F. ENGELS; Obras Escolhidas - vol. 1 São Paulo, Ed. Alfa-Omega,
págs.13-47.
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grande parte da Classe Trabalhadora, são ridicularizadas e freqüentemente re-
primidos. (6) Como. já vimos, o modo de produção capitalista é sustentado pelo
Estado capitalista. Para tomar o poder do Estado, a Classe Trabalhadora deve
tomar consciência de si mesmo e estender sua hegemonia sobre o conjunto das
instituições da sociedade. Agora, é na ideologia que uma classe toma consciên-
c~a ?~ seu lugar.e de sua função na estrutura social, assim como de seu papel
hl~tonco. E precisamente neste duplo processo de libertação da ideologia do-
minante e de elaboração da ideologia proletária é que se situa o papel da Educa-
ção Popular. . .

2.0 A EDUCAÇÃO POPULAR E O PROJETO DOS
TRABALHADORES

Temos visto, na primeira parte, que o objetivo final da Classe Trabalhadora é
a const:ução de uma sociedade sem classes. Nesta caminhada a classe trabalhado-
ra precisa elaborar. ~m. projeto próprio de educação que lhe permite em primeiro
lugar, tomar.c~nsclencla de seus próprios objetivos e, em segundo lugar, elaborar
tanto ~ma vrsao d? n:'undo .quanto um conjunto de conhecimento que lhe permi-
ta realizar seu propno projeto. Portanto, os objetivos da Educação Popular são
fundam~n~almente antagônicos aos objetivos da Educação Formal. Analisando as
ca:actenstlcas destes dois processos PAULO FREIRE (7) considera a classe do-
minante como uma c/asse "necrotits". Isto é, amiga da morte, porque é uma clas-
se sem futu~? O f~t,uro para ela consiste na reprodução do seu próprio presente.
Um ~uturo Ja previsivel onde a classe dominante terá vez. ~ uma classe fechada
em SI mesm~, .um~ classe morta. Seu projeto de Educação Formal é um projeto
fechado.:. estéril. Ja a c~asse dominada é uma classe aberta, tem futuro, a saber, a
superaçao d.a ~xploraçao e da miséria subseqüente. Estes interesses são mais am-
plos que a ansra do lucro; eles contemplam também os interesses da classe domi-
nante na medida que se propõe a construção de uma sociedade de classes de
abundância para todos. Esta classe, segundo P. Freire, é "biot /lice" quer dizer
ami~a ~a vi~a: Assim podemos caracterizar a Educação Popular como uma Edu:
caçao libertéria, uma Educação para vida.

_Se os objeti~os dos dois projetos de Educação são antagônicos, suas práti-
cas sa~ também ,dl~metralmente opostas. Gostaríamos de apontar, só brevemen-
te, tres. caracten strcas do processo de Ed ucação Formal: seu caráter abstrato
c?mpetltivo ~ a.utoritário. Consideramo-Io abstrato na medida em que os conhe:
Cimentos, principalmente os conhecimentos sobre o homem, são passados ao alu-
~~ e~ forma de princrpios. datas, referências, etc. Nada é falado sobre a expe-
nencla"con~ret~ .d?, ~Iuno, s~as .Iut~s, seu meio social. Deixa-se para o aluno apli-
car o recertuano a sua propna situação. Acreditamos não precisar nos esten-
der sobre o caráter competitivo e autoritário. Basta lembrar a resposta de um

(6) V. I. LENIN. O Estado e a Revoluçaõ - Em V. I. Lenin Obras Escolhidas. Ed. Alfa-
Omega, 1980 vol. 2 - págs.219-305.

(7) PAULO FREIRE. Pedagogiado Oprimido. Rio de Janeiro; Paze Terra 1983.
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adolescente - a um inquérito sobre os tipos de justiça. Perguntado se era justo
que 2 alunos que estudaram muito juntos, um por ser mais rápido tirar nota 10,
quanto o outro que só respondeu 7 perguntas tirar nota 7, ele respondeu achar
justo. Perguntado sobre o por quê respondeu textualmente, "se a escola não des-
se notas não seria mais escola". lncnvel como a prática faz a cabeça! Já a Educa-
ção Popular caracteriza-se por parti, do concreto, ser c/assista e ser democrática.
Pela primeira característica referimo-nos à concepção dialética da Educação Po-
pular, que coloca como axioma o fato de que a prática social é a fonte dos co-
nhecimentos. "Partir da prática social supõe basear-se nos elementos objetivos
que surgem na vida cotidiana de um grupo ou segmento da sociedade: os elemen-
tos provenie-rtes de sua prática produtiva concreta, de sua prática organizativa,
do contexto econômico-social em que se desenvolve sua atividade. Além disso,
supõe partir também dos elementos subjetivos: os conhecimentos e interpreta-
ções que este setor social já adquiriu em sua experiência". ( 8 ). Mas, partir do
concreto não implica ficar lá. A concepção dialética implica que se parta da prá-
tica concreta para realizar uma reflexão teórica sobre ela. Mas esta teoria não se
destina só a "entender" o concreto, mas a fazer da teoria um guia para a ação
concreta que visa transformar o real. A concepção dialética implica numa dinâ-
mica contínua entre a prática concreta como ponto de partida, a reflexão teóri-
ca sobre a prática concreta e a volta à prática guiada por uma reflexão prática
que, por sua vez, transforma-se num novo ponto de partida. Mas, trata-se não de
uma prática individual, mas social, coletiva. A reflexão sobre uma política social
leva a descobrir tanto os elementos comuns da situação social quanto a comuni-
dade nas perspectivas históricas. Neste sentido, não existe Educação Popular que
não tenha vertente na organização popular (9) nem que não trabalhe no desen-
volvimento da consciência de classe. Particularmente, é esse resgate duma cons-
ciência social entre as malhas da ideologia dominante que se constitui no essen-
cial da Educação Popular. Mas, esta tarefa de resgate, obviamente, repudia qual
quer outra política autoritária que venha a substituir as práticas autoritárias da
classe dominante.

A experiência da Educação Popular deve abir um espaço para a prática de-
mocrática. Falando com psicólogos, gostaríamos de explicitar melhor o que en-
tendemos por uma postura educacional democrática para que não seja confundida
com práticas não-diretivas. Essa postura deve se afastar de dois extremos; de um
lado, aqueles que acreditam que o povo nada sabe e por isso deve ser "esclareci-
do" sobre seus interesses e como lutar por eles. De outro lado, aqueles que acre-
ditam que o povo tudo sabe e que não se deve interferir para não atropelar o pro-
cesso "natural", "espontâneo", de conscientização. Entendemos que estas duas
posturas são incorretas. A alternativa entre o discurso (que mantém a domina-

(8) OSCAR JARA. Concepção Dialética da Educação Popular. CEPIS. Texto de Apoio 2,
maio 1985.

(9) ROMUALDO DIAS. Construindo a Organização Popular. CEPIS. Texto de Apoio 3,
1985.
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ção) e o simples escutar o povo é o Diálogo. Pelo diálogo, entendido como a con-
trução conjunta entre trabalhadores e educadores dos conceitos em discussão,
constrói-se a base de emanicipação dos trabalhadores.

3.0 A PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO POPULAR

Toca-nos falar agora, especificamente, da atuação do Psicólogo no âmbito
da Educação Popular. Mas~ imagino que, durante esta conversa, muitos dos psi-
cólogos aqui presentes que evidentemente não se identificam com nenhum dos
blocos sociais aqui descritos, se perguntam: e, onde nos situamos? Não temos
tempo para aprofundar a teoria das classes sociais, mas afirmamos que a exis-
tência de duas classes fundamentais não nega a existência de outras classes e/
ou frações de classe específica a cada sociedade. Acontece que estas classes, por
não participarem diretamente da produção dos bens (nem possuem, nem podem
possuir, um projeto próprio para a sociedade total. Mas, na prática, é evidente
que o projeto dos psicólogos, enquanto fração de classe, está ligado ao projeto da
classe dominante, tanto no que se refere à Psicologia como ciência, cuja
evidente função ideológica não pode ser tratada aqui, quanto no que concerne à
sua prática que, como profissão liberal, ou se dirige às classes superiores clínicas
particulares) ou aplica sua prática no sentido de aumentar a eficiência do sistema
(psicólogos industriais, escolares, etc.) Mesmo assim, este tipo de opção conscien-
te ou inconsciente de uma fração de classe, por uma ou outra das duas classes
fundamentais, é fenômeno bastante complexo que depende tanto da conjuntura
sócio-econômica de cada sociedade, quanto do desenvolvimento da consciência
política da fração de classe. ~ interessante o exemplo dos professores universitá-
rios que, se no irncio dos anos 70 (profissionalização dos professores, "milagre
econômico", repressão, etc.), mantiveram-se afastados das lutas populares da
época, hoje (arrocho salarial, abertura, crise das universidades, etc.) têm formado
seu próprio movimento e entrado na luta das causas populares.

Sejam quais forem estes mecanismos de opção, gostaria de colocar, breve-
mente, a partir de minha própria experiência, duas entre as diversas maneiras pelas
quais a Psicologia pode se colocar a serviço do projeto das Classes Trabalhadoras. A
primeira maneira é a de colaborar no processo de Educação Popular. No meu ca-
so, fui convidado em 1982 a colaborar como Assessor junto ao CENTRU (Cen-
tro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural). O CENTRU foi criado - em
1980 por um grupo de sindicalistas que voltaram ao pars em 1979, após a anis-
tia. A partir da experiência amarga das lutas passadas, o grupo decidira criar um
centro de apoio ao movimento sindical rural, cuja característica principal seria o
trabalho de educação e formação sindical. Além desta peculiaridade, a outra ca-
racterística do CENTRU é o fato de só filiar trabalhadores corno sócios efetivos
e de ser dirigido, única e exclusivamente por trabalhadores. O CENTRU realiza o
lema: "O educador do trabalhador é o próprio trabalhador't.É nesta entidade, co-
mo sócio colaborador, que participamos, trabalhando na elaboração da metodo-
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I 'a educacional do CENTRU. Iniciamos nossos seminários de base utilizando
ogl . ibillintrurnento a "pirâmide social", na medida que este esquema pOSSI I rtacomo .' dia discussão do sistema capitalista, das classes sociais e:..como decorre,ncla, a ~s-
cussão dos instrumentos de luta para sua nanstormação. Se o cont,:udo da dis-
cussão e a formulação dos problemas estavam corretos,a FORMA nao estava. Na
medida que nós apresentávamos a pirâmide já pronta, os trabalhadores tinham
dificuldades em entendê-Ia.

Como a pirâmide de nossa cartilha partia dos dados do Brasil, sem referên-
. ao Estado e ao próprio município, as dificuldades para entender u~ nrvet

~:iS amplo, sem ter entendido primeiro o mais restrito, começar~m a ~Icar cla-
ras. A primeira experiência de CONSTRUIR A PIRÂ~.IDE a partir das informa-
ções que os trabalhadores dispunham ocorreu no, Cann. Começamos pergunt,an-
do a cada trabalhador qual o sítio (propriedade) em que ele morava e chegava-
mos a um número determinado de propriedade. Por exemplo, 1? A p:rgunta
seguinte era: Quantos moradores têm na propri~ade em que voce mora. Da so-
ma de todos os moradores residentes nestas propriedades ch~gá~~mos a um outro
número, por exemplo, 300. Mas, como no Brasil morador Significa apenas o che-
fe da família sem contar a mulher e os filhos, perguntávamos quantas pessoas da
família trabaíhavam para o proprietário. De soma de ,todas as pessoas q~e ;r;~~-
Ihavam para o proprietário chegávamos a um outro numero, por exemp o. .

Todos estes dados iam sendo colocados na lousa:

Patrões

1.200 Traba íhadores

Com os dados fornecidos por elas, construímos a pirâmide d~q~e!e grupo.
Garantida a compreensão da construção da pirâmide e do ~eu slgnl~lcado no
âmbito mais simples, ficava mais fácil partir para o geral, ou s.eja,a partir da com-
preensão de estrutura social daquele grupo partíamos gradatlvamente para os de-
mais nrveis: Munic(pio, Estado, Pa(s. . .

Uma vez compreendida a estrutura da pirâmi?e ficava fác~1a discussão de
classes sociais. Esta discussão também partiu da realldad: conhecld~ por eles. Por
exemplo, dentro da pirâmide, onde se situavam os patroes comerclante~, peque-

édios proprietários, trabalhadores assalariados? Tendo clareza diSSO,pas-
sávarnos a discutir as relações de poder dentro da pirâmide. Qual o poder d~s pa-
trões? Neste momento os trabalhadores passavam a identificar os mecanismos
de poder, utilizados pela classe dominante:
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Traba Ihadores•
---7 Força de

traba Iho-sa lário

Justiça - Polrtica - Governo (Executivo e Legislativo) - Dinheiro - Terra.
Qual o poder dos trabalhadores? Sua organização e união? Esta resposta sala dos
trabalhadores e a importância disso é muito grande na medida que a questão da
união e organização deixava de ser um apêlo para que eles se organizassem e pas-
sava a ser uma compreensão. Eles entendiam porque deviam se organizar, e eles
mesmos chegavam a esta conclusão.

Também começava a ficar claro o para quê se organizar. Não bastava ape-
nas o trabalhador se organizar para ganhar um aumento de salário ou um pepaço
de terra. Eles começavam a perceber que a luta é muito mais ampla que isto. Era
preciso se organizar para desmontar aquela estrutura. Este método foi posterior-
mente aplicado a outros temas como sindicato, partido, etc.

Além de contribuir diretamente na formação de uma medodologia de edu-
ção popular concreta, enquanto professor universitário, tenho tentado uma se-
gunda maneira de colocar a Psicologia ao serviço do projeto da Classe Trabalha-
dora. Esta consiste em pesquisar os mecanismos psicológicos que participam do
processo de conscientização. Estamos realizando, atualmente, através de uma
metodologia participante, um conjunto de pesquisa sobre o desenvolvimento da
consciência no meio rural. Mas estas experiências fizeram parte da "comunicação
coordenada" efetuada hoje, no per íodo da manhã, por isso não as descrevemos.
Tenho consciência de ter aberto mais interrogações que dado respostas; mas tra-
ta-se de uma breve introdução para estimular o debate. Espero que minhas idéias
sirvam para este propósito.
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