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Introdução

Vivemos  numa sociedade dividida em classes  onde  uma  minoria
controla e explora o trabalho produzido pela maioria. E a classe trabalha-
dora vive esmagada, sofrendo todo tipo de humilhaçaHo e sofrimento para
garantir a sua subsiste5ncia e a riqueza da classe dominante. Esta constata-
çaHo e=  noto= ria assim como e=  igualmente conhecido o papel que a educaçaHo
tem para o acomodamento e petrificaçaHo desta condiçaHo desigual em que
se encontram as mulheres e os homens do nosso tempo. 

Mas a educaçaHo tambe=m pode ser uma importante ferramenta no
combate a este estado de coisas que citamos acima e no= s somos educadores
que acreditamos neste seu potencial revoluciona= rio. Para isso, nos dedica-
mos a apresentar neste trabalho algumas consideraçoH es a respeito do papel
da EducaçaHo Popular na luta de classes, e contamos aqui como e quais saHo
as experie5ncias concretas onde estamos inseridos. 

Nesse sentido, este capí=tulo almeja ser um espaço de ana= lise das po-
siçoH es ideolo= gicas no campo da educaçaHo e o processo de conscie5ncia das
açoH es concretas dos trabalhadores, ou uma porta de dia= logo dentro desta
trincheira especí=fica da luta por uma sociedade emancipada.

Breves  apontamentos  sobre  Educação  Popular,  cons-
ciência  de  classe  e  perspectivas  emancipatórias  da
classe trabalhadora

A EducaçaHo Popular e=  um produto histo= rico das lutas da classe tra-
balhadora. Concretamente, ela e=  o resultado contradito= rio dos esforços da
classe produtora da riqueza social na direçaHo de sua inserçaHo na ordem, de
sua sobrevive5ncia dentro da ordem, mas tambe=m de sua conscientizaçaHo
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para a luta revoluciona= ria e emancipato= ria e, portanto,  parte de sua luta
contra a ordem. Conforme assinalou ConceiçaHo Paludo, em “EducaçaHo po-
pular como resiste5ncia e emancipaçaHo humana” (2015, p. 220),

A ConcepçaHo de EducaçaHo Popular (EP) como campo de conhecimen-
to e como pra= tica educativa se constituiu em exercí=cio permanente de
crí=tica ao sistema societa= rio vigente, assim como de contra–hegemo-
nia ao padraHo de sociabilidade por ele difundida. Construí=da nos pro-
cessos de luta e resiste5ncia das classes populares, e=  formulada e vivi-
da, na Ame=rica Latina, enquanto [sic] uma concepçaHo educativa que
vincula explicitamente a educaçaHo e a polí=tica, na busca de contribuir
para a construçaHo de processos de resiste5ncia e para a emancipaçaHo
humana, o que requer uma ordem societa= ria que naHo seja a regida
pelo capital.

No entanto, para que a EducaçaHo Popular possa contribuir para a
emancipaçaHo da classe trabalhadora, para a libertaçaHo de suas filhas e seus
filhos, ela deve qualifica= –la teo= rica e cientificamente a partir de uma pers-
pectiva de classe e visando o revolucionamento histo= rico–pra= tico dessa or-
dem social que amesquinha, aliena, oprime, explora, violenta e desumaniza
nossa  classe.  Uma  educaçaHo  verdadeiramente  popular,  feita  pela  classe,
desde a classe, com a classe e para a classe, deve, portanto, buscar uma for-
maçaHo crí=tica, polí=tica e classista, sem a qual ela redunda em instrumento
de apassivamento, cooptaçaHo, conformaçaHo e amoldamento. Para isso, deve
preparar a classe trabalhadora para a leitura de obras cla= ssicas sem perder
de vista seu senso comum, mas sem tambe=m romantiza= –lo; deve contribuir
para a alfabetizaçaHo e o ingresso de nossa classe na educaçaHo formal e pu= -
blica, mas sem abandonar a perspectiva da construçaHo de uma educaçaHo
auto5 noma; deve lutar ao lado daquelas e daqueles que se opoH em aN s contrar-
reformas educacionais, mas sem deixar de lado a defesa da necessidade de
superaçaHo do capitalismo em cada enfrentamento das lutas de classes.

Nesse sentido, naHo pode haver isençaHo nem neutralidade na Educa-
çaHo Popular. Porque a EducaçaHo Popular naHo e=  “todas e todos pela Educa-
çaHo”. Antes, e=  a classe trabalhadora, u= nica classe verdadeiramente popular,
em seu processo histo= rico de autoeducaçaHo e autoemancipaçaHo.

Numa sociedade desigual, em que os seres humanos estaHo divididos
em si mesmos, partidos entre si e apartados, igualmente, em relaçaHo aN  natu-
reza,  a EducaçaHo Popular deve ser aquela educaçaHo que toma partido;  a
educaçaHo da nossa classe entendida como pra= xis.
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Uma educaçaHo  verdadeiramente popular deve,  portanto,  ser uma
educaçaHo de classe: educaçaHo revoluciona= ria de classe e educaçaHo da classe
revoluciona= ria. Deve possuir a intençaHo de formar os sujeitos histo= ricos ca-
pacitados aN  transformaçaHo  radical  da sociedade,  oferecendo–lhes as “pe-
dras” ou as “peças” necessa= rias para tal transformaçaHo. Deve, portanto, tra-
balhar no sentido da emancipaçaHo humana; da emancipaçaHo naHo apenas
polí=tica, “cidadaH ”, “inclusiva”, “democra= tica”, mas da emancipaçaHo plena e,
portanto, da superaçaHo do modo capitalista de produçaHo e reproduçaHo soci-
al da vida humana.

Essa intençaHo, no entanto, naHo deve ser compreendida como mero
ato da vontade, destacado de um contexto histo= rico concreto. Antes, deve
ser  compreendida  como  resposta  teo= rica  e  pra= tica  aN s  particularidades
histo= ricas de nossa formaçaHo social latino–americana e aos acontecimen-
tos que redundaram em nossa condiçaHo  de  depende5ncia  e  subdesenvolvi-
mento.

Alia= s, naHo seria um exagero dizer que, na Ame=rica Latina, o espí=rito
que anima a EducaçaHo Popular liga–se, historicamente, aN s lutas dos povos
nativos contra a viole5ncia e a barba= rie da exploraçaHo colonial. Afinal, como
nos recorda Paludo (2015, p. 223),

Na Ame=rica Latina, o movimento de consolidaçaHo da ordem burguesa
foi acompanhado da resiste5ncia das populaçoH es empobrecidas: criol-
los, que se destacaram na liderança, negros, mestiços, brancos das ca-
madas mais pobres e indí=genas. Nas lutas anteriores aN s da indepen-
de5ncia, pode–se lembrar da revolta dos í=ndios descendentes dos in-
cas, liderada por Tu= pac Amaru, no Peru, ocorrida no se=culo XVÍ; e de
Zumbi dos Palmares, brasileiro, que se manteve durante todo o se=cu-
lo XVÍÍ.  No perí=odo das lutas pela independe5ncia, no se=culo XVÍÍÍ  e
iní=cio do XÍX, destacam–se Simo= n Bolivar (1783–1830), venezuelano,
e Jose=  de San Martí=n (1778–1850), argentino. No perí=odo po= s–inde-
pende5ncia, houve tambe=m revoluçoH es, como a mexicana, em 1910, li-
derada por Zapata; a boliviana, em 1952; a cubana, em 1959, e a nica-
raguense, nas de=cadas de1960–1970.

No Brasil, encontramos vestí=gios da EducaçaHo Popular ja=  nas ativi-
dades agitativas e formativas do movimento anarcossindicalista. Encontra-
mos tais vestí=gios, tambe=m, nas atividades formativas e organizativas das
Ligas Camponesas, na primeira metade do se=culo XX (PALUDO, 2001).

A consolidaçaHo da EducaçaHo Popular brasileira, contudo, e=  um feno5 -
meno tardio. Conforma-se, segundo Paludo (2015, p. 225), 
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[…] entre 1930 e 1960,  perí=odo considerado desenvolvimentista,  e
apo= s a onda de ditaduras, que ocorreram entre 1960 e 1980, nos pro-
cessos de redemocratizaçaHo das sociedades latino-americanas. 

Nesse perí=odo, de acordo com as observaçoH es da autora (2015, p.
228) 

As expressoH es povo sujeito de sua histo= ria, autonomia, conscientiza-
çaH o, organizaçaHo, protagonismo popular, luta e transformaçaHo indica-
vam a orientaçaHo das pra= ticas, assim como o “fazer com”, trabalhado
conceitualmente como pra= xis e por vezes como o movimento perma-
nente entre pra= tica–teoria–pra= tica, ver–julgar–agir ou açaHo–reflexaHo–
açaH o, era considerado a lo= gica metodolo= gica, permeada pela relaçaHo
entre os saberes populares e o conhecimento historicamente acumu-
lado, pela sistematizaçaHo, pela pesquisa–açaHo participante e pelo dia= -
logo, que orientava os me=todos, te=cnicas e procedimentos, incluindo
os processos avaliativos, dos mu= ltiplos processos e pra= ticas educati-
vas que se instauraram na Ame=rica Latina.

Com efeito, a EducaçaHo Popular acompanhou o processo de moder-
nizaçaHo conservadora que marcou o desenvolvimento do capitalismo brasi-
leiro.  Numa sociedade capitalista  perife=rica  e  dependente  como a  nossa
(FERNANDES,  2009),  em  que  o  papel  do  Estado  e  da  EducaçaHo  pu= blica
como instrumentos de reproduçaHo e manutençaHo da ordem saHo inequí=vo-
cos, a EducaçaHo Popular cumpriu, desde cedo, o papel de denu= ncia, resis-
te5ncia e luta.

Essa experie5ncia histo= rica da classe trabalhadora, que assumiu os
contornos de um verdadeiro movimento social e popular,  encontrou sua
ma=xima expressaHo teo= rica na pedagogia freireana e sua maior expressaHo
polí=tico–organizativa no Movimento de Cultura Popular (MCP) e nos Cen-
tros Populares de Cultura (CPC), nos primeiros anos da de=cada de 1960. Es-
magada, contudo, pelo golpe burgue5s e militar de 1964, a EducaçaHo Popular
voltou aN  cena histo= rica e polí=tica apenas na segunda metade da de=cada de
1970, em grande medida a partir de inciativas de setores da Ígreja cato= lica
sob a orientaçaHo da Teologia da LibertaçaHo.

No Brasil, a EducaçaHo Popular cumpriu um papel importantí=ssimo
de formaçaHo,  mas tambe=m de agitaçaHo e organizaçaHo polí=ticas,  caracteri-
zando–se como um dos elementos que compuseram o processo de desen-
volvimento do ciclo democra= tico–popular (MARTÍNS, 2014). Este ciclo, por
sua vez, esteve inserido num processo mais amplo, latino–americano, de
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luta pela contra–hegemonia polí=tica e cultural.  Segundo Paludo (2015, p.
226),

O que parece se constituir na Ame=rica Latina,  nesse perí=odo, e=  um
movimento polí=tico e sociocultural mais amplo, mediado por recursos
financeiros  que  vinham  de  entidades  de  cooperaçaHo  internacional,
por instituiçoH es como a Ígreja, partidos polí=ticos, Centros de Educa-
çaH o Popular e escolas de formaçaHo de abrange5ncia local, regional, na-
cional e latino–americana; assim como por intelectuais, ativistas, reli-
giosos e lideranças que acabaram por conformar campos de forças
polí=ticas e culturais, naHo–homoge5neos porque constituí=do por e5nfases
e tende5ncias diferenciadas, mas contra–hegemo5 nicos, com ní=veis dife-
renciados de radicalidade, e orientados por utopias da transformaçaHo
social.

Ainda segundo a autora, foi no interior desse processo mais amplo
de contra-hegemonia polí=tica e cultural que o “Movimento de EducaçaHo Po-
pular” se conformou na direçaHo da construçaHo de fazer do povo a “expres-
saHo polí=tica de si mesmo, por meio de organizaçoH es populares auto5 nomas,
imbuí=das do desejo de construir o ‘poder popular’” (PALUDO, 2015, p. 226).
O que explica, em parte, a amplitude de suas “fontes teo= ricas”. 

Marcadamente, do ponto de vista das suas fontes teo= ricas, pode–se ci-
tar a teoria marxista; os autores latino–americanos, dentre os quais
ganham destaque Martí= e Maria= tegui e, acima de todos, Paulo Freire,
com o me=todo de alfabetizaçaHo de jovens e adultos e a formulaçaHo da
“Pedagogia do Oprimido”; as matrizes da Teologia da LibertaçaHo; do
sindicalismo; a indigenista; dos movimentos urbanos, rurais e comu-
nita= rios; do socialismo; da revoluçaHo; das artes, com o Teatro do Opri-
mido; e a da comunicaçaHo (PALUDO, 2015, p. 226).

Acontece que a EducaçaHo Popular naHo passou inco= lume aN s determi-
naçoH es  que marcaram o desenvolvimento do ciclo  democra= tico–popular.
Afinal, se e=  verdade que, entre 1970 e 1980, ela foi um instrumento decisi-
vo para a formaçaHo e a organizaçaHo de diversas trincheiras de luta da classe
trabalhadora brasileira, tais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), o Partido dos Trabalhadores (PT), a Central U� nica dos
Trabalhadores (CUT), tambe=m e=  verdade que, a partir da de=cada de 1990,
foi diversas vezes empregada como instrumento de apassivamento, coopta-
çaHo, conformaçaHo e amoldamento (ÍASÍ, 2012a, 2012b; TUMOLO, 2002).
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Por esse motivo, acreditamos que o atual esforço de “refundamen-
taçaHo” da EducaçaHo Popular (PALUDO, 2015) deve passar por uma ana= lise
crí=tica do ciclo democra= tico–popular; pelo reconhecimento de que, ao longo
desse ciclo histo= rico,  a  EducaçaHo  Popular foi  empregada,  diversas vezes,
como instrumento de efetivaçaHo do transformismo que conduziu va= rias ins-
ta5ncias de nossa classe aN  condiçaHo de meros operadores da polí=tica do “me-
nos pior”, da polí=tica do “possí=vel”; pela compreensaHo do porquê e do como
a EducaçaHo Popular funcionou como instrumento polí=tico–pedago= gico de
formaçaHo do enorme consenso em torno da ideia da democracia como “va-
lor universal”; logo, do democratismo que, em nome do respeito ao dia= logo
e aN  sabedoria popular, instituiu como pra= tica pedago= gica uma verdadeira
defere5ncia acrí=tica e populista ao senso comum de nossa classe, fomentan-
do o pragmatismo e o conformismo que animaram uma infeliz e desastrosa
polí=tica de conciliaçaHo de classes.

Em “EducaçaHo popular como resiste5ncia e emancipaçaHo humana”,
ConceiçaHo Paludo (2015, p. 233) afirmou o seguinte:

E�  esse, em traços gerais, o contexto amplo do debate instaurado de
refundamentaçaHo da concepçaHo de EP. E�  tambe=m nesse processo que
ocorre a transformaçaHo do que antes foram as estruturas de media-
çaH o impulsionadas pela Teologia da LibertaçaHo, que ha=  a transmuta-
çaH o dos Centros de EducaçaHo Popular para ONGs, que as matrizes te-
o= ricas da EducaçaHo Popular, anteriormente mencionadas, entram em
crise, que muitos dos “intelectuais orga5nicos” de outrora assumem o
idea= rio da democracia liberal, que a dimensaHo cultural ganha um des-
taque forte, nas expressoH es diferenças e diversidades, que os ví=nculos
entre a EP e a cultura distanciam–se da polí=tica, que a dimensaHo da
luta das classes organizadas perde importa5ncia, que as categorias tra-
balho e classe social perdem força na ana= lise da realidade, que a Edu-
caçaH o de Jovens e Adultos perde releva5ncia, que se rediscute o concei-
to de povo e de popular e que a necessidade do conhecimento cientí=fi-
co para as classes populares sequer e=  mencionada.

O diagno= stico de Paludo parece–nos correto, mas permanecera=  in-
suficiente se naHo o complementarmos com um radical trabalho de crí=tica do
ciclo histo= rico democra= tico–popular. Ísso porque, assim avaliamos, a Edu-
caçaHo Popular naHo podera=  contribuir para a emancipaçaHo de nossa classe
enquanto, em nome da adequaçaHo aN  “nova ordem mundial”, ao “novos tem-
pos”, ao “novo normal”, ela continuar a desprezar a luta de classes e a apos-
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tar em amplos dia= logos para a formaçaHo de amplos consensos democra= ti-
cos em amplas ca5maras setoriais.

Para no= s, uma EducaçaHo Popular classista e verdadeiramente com-
prometida com a emancipaçaHo humana naHo pode limitar–se ao horizonte
da “inclusaHo social” pela via do alargamento da democracia, do aumento da
educaçaHo formal, da promoçaHo do dia= logo entre as diferenças e o desenvol-
vimento de uma conscie5ncia cidadaH .

Na medida em que toda inclusaHo, nos marcos do capitalismo, e=  uma
inclusaHo subordinada e excludente, sobretudo se consideramos a condiçaHo
de depende5ncia do capitalismo brasileiro, uma EducaçaHo Popular verdadei-
ramente comprometida com a libertaçaHo de nossa classe deve estar prepa-
rada para ir ale=m da inclusaHo social na exata medida em que ousa pensar e
construir uma educaçaHo para ale=m do capitalismo.

E�  essa forma classista, anticapitalista e anti-imperialista de Educa-
çaHo Popular e, portanto, de contribuiçaHo para a construçaHo do processo de
formaçaHo da  consciência de classe, que temos buscado realizar em nossos
espaços de moradia, trabalho e luta. E�  dessa forma de EducaçaHo Popular,
portanto,  que daremos alguns exemplos na seque5ncia desse texto.  Antes,
pore=m, de passarmos a uma breve descriçaHo de algumas de nossas  expe-
riências práticas de construção de ferramentas contributivas para o processo
de emancipação da classe trabalhadora, consideramos importante assinalar
que essa perspectiva polí=tico–pedago= gica encontra–se tambe=m presente na
Universidade brasileira. Ísso porque, entre leitoras e leitores desse texto,
acreditamos que teremos, muito provavelmente, ale=m de discentes, traba-
lhadoras e trabalhadores do Ensino Superior.

De fato, a EducaçaHo Popular esta=  presente, ha=  de=cadas, em diversas
açoH es universita= rias, fazendo–se presente, de forma mais marcante, no a5m-
bito da ExtensaHo Universita= ria1.

O nascimento da ExtensaHo Universita= ria vincula–se, na Ame=rica La-
tina, ao movimento de Co= rdoba, o qual, em 1918, num mundo sob o impac-
to da RevoluçaHo Russa de 1917, ousou contestar o elitismo do sistema uni-
versita= rio  latino–americano  e  reivindicar  uma  Universidade  para  todos
(FARÍA, 2001). Assim, a ExtensaHo Universita= ria vincula–se, historicamente,
aN  exige5ncia de que a Universidade cumpra sua funçaHo social; que a Univer-

1 A Universidade brasileira deve desenvolver, coordenada e indissociavelmente, tre5 s tipos
de açaH o: o Ensino, a Pesquisa e a ExtensaH o. Com o Ensino, busca socializar o patrimo5 nio ar-
tí=stico, cientí=fico e cultural acumulado pela humanidade; com a Pesquisa, corrigir e aumen-
tar esse patrimo5 nio; com a ExtensaH o, colocar a Universidade a serviço das demandas e ne-
cessidades da sociedade (FORPROEX, 2012).
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sidade naHo seja uma propriedade privada a serviço exclusivo das elites po-
lí=tico–econo5 micas de um determinado paí=s, mas patrimo5 nio de toda coleti-
vidade; aN  exige5ncia, enfim, de que a Universidade naHo seja uma torre de
marfim, fechada sobre si mesma, mas a voz do povo e a guardiaH  da cons-
cie5ncia geral.

A ExtensaHo Universita= ria  popular, por sua vez, defende que a Uni-
versidade pu= blica cumpra sua funçaHo social sim, mas que coloque seu Ensi-
no e sua Pesquisa a serviço dos interesses materiais da classe trabalhadora,
dos interesses culturais, sociais, polí=ticos e econo5 micos da classe produtora
da riqueza social. Exige, portanto, que a Universidade seja, mais do que pu= -
blica, gratuita, laica, de qualidade e “socialmente referenciada”, voltada aN
resoluçaHo dos problemas e ao atendimento das necessidades daquela classe
social produtora da riqueza social. Trata–se, portanto, de uma crí=tica clas-
sista aos pressupostos liberais da ExtensaHo Universita= ria; de uma crí=tica aN
suposiçaHo liberal de que, ao voltar–se para a “sociedade”, em geral e abstra-
tamente, a Universidade estaria, necessariamente, colocando o Ensino e a
Pesquisa a serviço da emancipaçaHo humana e da libertaçaHo cultural, social,
polí=tica e econo5 mica das amplas maiorias populares.

Vejamos alguns exemplos de experie5ncias que te5m buscado, cada
qual dentro de seus limites e particularidades, trabalhar nesse sentido da
construçaHo de ferramentas contributivas para o processo de emancipaçaHo
da classe trabalhadora.

Algumas experiências concretas no campo da educação
e da extensão populares

Experiências com as oficinas elaboradas pelo Núcleo de Edu-
cação Popular 13 de maio2

O 13 de maio NEP – Nu= cleo de EducaçaHo Popular – realiza oficinas e
cursos de formaçaHo polí=tica desde a de=cada de 1980. Suas atividades, reali-
zadas em todas as regioH es do paí=s atrave=s de seus monitores, formam mili-
tantes sociais, sindicais e populares desde uma perspectiva classista, anti-
capitalista e anti–imperialista.

O Nu= cleo surgiu no ciclo histo= rico democra= tico–popular, embora te-
nha tomado dista5ncia das organizaçoH es  que hegemonizaram sua direçaHo
2A presente seçaH o parte da experie5ncia de Maria das Dores Mendes Pimentel (Dorinha), edu-
cadora popular formada pela 27ª turma do Nu= cleo de EducaçaH o Popular 13 de maio.
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polí=tico–ideolo= gica conforme tais organizaçoH es avançavam em seu proces-
so de transformismo e degeneraçaHo (ÍASÍ, 2012a, 2012b; TUMOLO, 2002).
Fundado em 13 de maio de 1982, apropriou–se do conjunto das experie5n-
cias histo= ricas de EducaçaHo Popular e tem buscado supera=–las a partir de
uma crí=tica diale= tica do me=todo freireano e de sua pedagogia do oprimido
(ÍASÍ, 2011; LOBO, 2009; SÍLVA, 2006).

Em linhas gerais,  as oficinas do  13 de maio criticam o paradigma
“pra= tica–teoria–pra= tica”, assinalando as diferenças entre o me= todo de ex-
posiçaHo e ensino e o me= todo de investigaçaHo e pesquisa e,  consequente-
mente, chamando atençaHo para a importância da mediação teórica no pro-
cesso de crí=tica do senso comum e da ideologia.

As oficinas do  13 de maio observam que o conhecimento comum,
existente em todos os grupos sociais, precisa, sim, ser considerado no pro-
cesso pedago= gico, mas naHo para que seja acolhido acrí=tica e condescenden-
temente. Existe um saber em no= s que nos permite viver a vida cotidiana. No
entanto, esse saber comum, esse senso comum, que nos permite viver nos-
sa vida cotidiana sem maiores questoH es, consiste num mosaico bizarro e
disforme que naHo  nos  serve para sairmos do atoleiro que nos metemos
como classe. Daí=  a necessidade de que, embora o consideremos, critique-
mos o senso comum a partir da teoria. Afinal, conforme apontava Gramsci,
se, por um lado, somos todas e todos filo= sofas e filo= sofos e, portanto, temos,
todas e todos, uma determinada interpretaçaHo da realidade e da histo= ria,
somos, por outro lado, sempre conformistas de algum conformismo.

Embora o dia= logo seja uma dimensaHo importante do processo peda-
go= gico e o saber popular seja uma realidade fundamental do processo de
emancipaçaHo da conscie5ncia da classe, as oficinas mostram que a teoria ne-
cessariamente “vem de fora”. Ísso naHo significa dizer que a teoria venha de
fora da classe trabalhadora, mas que a teoria naHo pode vir senaHo de fora da
vida cotidiana da classe trabalhadora: isto e= , do estudo, da pesquisa, da abs-
traçaHo e, portanto, da suspensaHo, mesmo que proviso= ria, das demandas e
particularismos que caracterizam nossa vida cotidiana.

As  oficinas  do  13  de  maio utilizam,  ainda,  a maiêutica  socrática
como te=cnica para o levantamento do senso comum. No entanto, para as ca-
maradas e os camaradas do Nu= cleo, esta arte, desenvolvida por So= crates ha=
mais de dois mil anos, possibilitaria naHo o “parto da verdade”, mas a extra-
çaHo do senso comum, daquilo que as trabalhadoras e os trabalhadores sa-
bem, pre=–condiçaHo para sua crí=tica radical.

Nesse trabalho de crí=tica ao democratismo e ao populismo de uma
determinada forma assumida pela EducaçaHo Popular, as oficinas do  13 de
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maio realizam a crí=tica de, ao menos, dois pressupostos de nossa conscie5n-
cia ordina= ria e cotidiana.

O primeiro pressuposto consiste na generalizaçaHo da lo= gica formal,
dessa forma de pensamento dominante que nos apresenta o certo e o erra-
do, o bem e o mal, como realidades separadas e independentes. Segundo
afirmam, esta lo= gica precisa tornar–se diale= tica para que possamos perce-
ber que as coisas te5m conexoH es  internas e que se metamorfoseiam, que
tudo tem a ver com tudo e que estaHo, portanto, em constante movimento;
que existe uma unidade e identidade de contra= rios; que a contradiçaHo naHo e=
um aspecto proviso= rio e acidental do real,  mas aquilo que o movimenta;
que, na histo= ria humana, ha=  negaçaHo, superaçaHo, mudanças de quantidade
para qualidade.

O segundo pressuposto e=  o idealismo que impregna nossa forma de
conceber o mundo e a histo= ria. Nas oficinas do 13 de maio, este pressuposto
precisa dar lugar a um pressuposto materialista para que superemos o mo-
ralismo e o voluntarismo em nossas ana= lises de conjuntura. Ao final das ofi-
cinas, a turma reconhece com Marx que, se e=  verdade que os seres huma-
nos fazem a histo= ria, e=  igualmente verdade que a fazem com as ferramentas
legadas pelo passado; ale=m disso, que naHo e=  a conscie5ncia que determina o
ser, mas o ser social que determina a conscie5ncia.

“Quem luta, Vive!”: a experie5ncia do Vive, Vila Ísabel Vesti-
bulares3

Os pre=–vestibulares comunita= rios desempenham um papel impor-
tantí=ssimo na disputa pela democratizaçaHo da educaçaHo  e pelo fortaleci-
mento das insta5ncias organizativas populares. Exemplo disso esta=  na histo= -
ria do Morro dos Macacos, local de atuaçaHo do VÍVE, o Vila Ísabel Vestibula-
res, desde sua formaçaHo, em 1999.

O Morro dos Macacos esta=  situado no tradicional bairro de Vila Ísa-
bel, terra do samba, da boemia, de Noel Rosa, Martinho da Vila, Mart’na= lia e
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Embora tenha sua iden-
tidade geogra= fica ocultada (PÍCCOLO, 2009), o Morro viu surgir, por cima
da antiga Favela do Esqueleto, a atual UERJ. NaHo apenas contemplou sua
construçaHo, como desceu para construí=–la.

3A presente seçaH o parte da experie5ncia de Taisa FalcaH o, professora da rede estadual de edu-
caçaH o do Rio de Janeiro e integrante do coletivo de educadoras que militam no Vive desde
2012.
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O  Morro  dos  Macacos  naHo  viu,  pore=m,  imediatamente  apo= s  sua
inauguraçaHo, a inclusaHo de suas filhas e seus filhos, suas netas e seus netos.
Ísso porque a exclusaHo da classe trabalhadora no que diz respeito ao acesso
ao ensino superior e=  um dos traços da dina5mica de cidade partida do Rio de
Janeiro, em que a parcela da sociedade que produz sua riqueza econo5 mica e
cultural e=  excluí=da de seu usufruto.

No seio dessa fissura social, fundou–se, no Morro da Mangueira, em
13 de agosto de 1990, a AssociaçaHo Mangueira Vestibulares (AMV). A AMV
foi um dos primeiros pre=–vestibulares comunita= rios do Rio de Janeiro. Íde-
alizada por Nivaldo dos Santos, professor do Cole=gio Estadual Professor Er-
nesto Faria, contou com a ajuda de outros professores e professoras e for-
neceu as bases para a fundaçaHo do Vive.

A AMV visava preparar moradoras e moradores da Mangueira e ad-
jace5ncias para o vestibular da UERJ, mas tambe=m possuí=a, entre seus objeti-
vos, o fortalecimento dos movimentos sociais da regiaHo e a formaçaHo de li-
deranças comunita= rias. Ao longo das de=cadas de 1990 e 2000, foi um dos
pre=–vestibulares mais conhecidos no entorno da Mangueira e na cidade do
Rio de Janeiro. Dentre os motivos, a ampla ligaçaHo com outros movimentos
sociais e sua inserçaHo nas lutas sociais. Na sede da AMV eram realizados
cursos, semina= rios, manifestaçoH es, exibiçaHo de filmes e peças de teatro, em
parceria com movimentos sociais, polí=ticos e culturais, tais como: Associa-
çaHo Cultural Jose=  Martí=; AssociaçaHo Popular Cultura e EducaçaHo (APOCE);
AssociaçaHo Triagem Vestibulares (ATREVE); Centro Cultural Cartola; Cen-
tro de Estudos e AçoH es Solida= rias da Mare=  (CEASM); Centro de Cultura Pro-
leta= ria (CCP); Companhia dos Comuns; Companhia Ensaio Aberto; Compa-
nhia  Marginal;  CÍNEMANOSSO;  Coletivo  13  de  Maio;  CRÍOLA;  Estamos
Aqui; Fo= rum de Educadores Populares; Fo= rum de Meio Ambiente do Traba-
lhador; Fo= rum de Pre=s Comunita= rios; Grupo Atoba= ; Grupo Delas; Grupo Es-
taçaHo; Grupo Ta=  Na Rua; Grupo Tortura Nunca Mais; Laborato= rio de Polí=ti-
cas Pu= blicas da UERJ (LPP–UERJ);  LUTARMADA; Mangueira Comunidade
em Atividade (MCA); Movimento Consulta Popular; Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST); Novame=rica; Nova Brasí=lia Vestibulares;
OcupaçaHo Chiquinha Gonzaga; OcupaçaHo Manoel Congo; OcupaçaHo Quilom-
bo das Guerreiras; Pre=  Comunita= rio de Oswaldo Cruz; Pre=  para Trabalhado-
res (ligado ao SindPD); Pre=  Vestibular para Negros e Carentes (PVNC).

O movimento cresceu e passou a naHo caber mais em apenas uma
sala de aula. E�  a partir de entaHo que começou a ser discutida pelos mem-
bros da AMV a ideia de criar novos pre=–vestibulares com a mesma filosofia.
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E daí= surgiu a ideia da criaçaHo de um novo pre=–vestibular em Vila Ísabel, no
Morro dos Macacos, com as mesmas caracterí=sticas da AMV.

A escolha do Morro dos Macacos deu–se porque havia muitos estu-
dantes na AMV que viviam em Vila Ísabel, sendo que um deles, Carlos Al-
berto de Lima, foi o responsa=vel por estreitar os laços entre os militantes
da AMV e a entaHo FUNLAR (FundaçaHo Municipal Lar Escola Francisco de
Paula), atual SMPD (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficie5ncia).

Foi a partir daí= que o Vive, Vila Ísabel Vestibulares, foi fundado, pas-
sando a funcionar  nas depende5ncias  da instituiçaHo,  onde permanece ate=
hoje. O Vila Ísabel Vestibulares e=  criado, assim, a partir da necessidade de
romper com a ordem vigente da classe dominante,  colocando jovens po-
bres, negras e negros, dentro dos espaços pu= blicos e acade5micos, investin-
do em uma formaçaHo completa, visando naHo apenas o ingresso na Universi-
dade, mas tambe=m sua formaçaHo cidadaH  e, mais do que isso, sua formaçaHo
numa perspectiva revoluciona= ria visando a formaçaHo de sujeitos compro-
metidos com a superaçaHo da sociedade capitalista.

O VÍVE e=  definido por seus integrantes como um movimento social
que atua na a= rea da educaçaHo, como outros que surgiram no Rio de Janeiro,
no fim da de=cada 1990, e que tem como funçaHo a luta por uma Universidade
que seja, de fato, pu= blica, gratuita, de qualidade e emancipadora.

O financiamento do VÍVE ocorre de forma auto5 noma, naHo havendo
quaisquer formas de obtençaHo de subsí=dio pu= blico ou de empresas priva-
das. Os alunos pagam uma mensalidade mí=nima de 20 reais, que saHo rever-
tidos em compra de materiais de uso dia= rio para os mesmos, ale=m do di-
nheiro tambe=m ser empregado quando ha=  atividades extraclasse que ne-
cessitem de custeio. O corpo docente e de coordenaçaHo naHo recebe nenhu-
ma remuneraçaHo, sendo a atuaçaHo no pre=–vestibular uma tarefa militante.

Ha= , ainda, uma parceria com outros movimentos sociais, como o 13
de Maio – NEP, o MST, Quilombo das Guerreiras, Aldeia MaracanaH , entre ou-
tros.  Essas  parcerias  trazem  uma  oportunidade  de  aprofundamento  de
questoH es como relaçaHo capital–trabalho, educaçaHo popular, reforma agra= -
ria, agronego= cio, questaHo indí=gena e a realidade das favelas.

Entre as atividades que faziam parte da rotina da AMV e que, hoje,
seguem como parte dos trabalhos militantes do VÍVE, estaHo: o curso “Como
Funciona a Sociedade”, em parceria com o 13 de Maio, com o objetivo de
debater o modo de funcionamento da sociedade capitalista, a exploraçaHo da
força de trabalho e suas conseque5ncias para a classe trabalhadora; uma vi-
sita ao assentamento do MST “Terra Prometida”, em Caxias, onde ocorre
uma aula coletiva, explicitando a conquista de terras, a importa5ncia da re-
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forma agra= ria, meios de cultivos e questoH es ambientais; um aulaHo na Flo-
resta da Tijuca, onde saHo discutidas formaçaHo geogra= fica, clima, biodiversi-
dade, ecossistema e intervençaHo humana no ambiente.

A experiência do Grupo de Extensão Popular Ignacio Martín–
Baró4

O Grupo de ExtensaHo Popular Ígnacio Martí=n–Baro=  (GEP–ÍMB) e=  um
projeto de ExtensaHo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Íni-
ciado em meados de 2018, o projeto consiste numa sí=ntese da experie5ncia
de seu coordenador na conduçaHo de oficinas de formaçaHo polí=tico–cultural
e de sua experie5ncia na coordenaçaHo, entre 2015 e 2018, de um projeto de
extensaHo e cultura da Universidade Federal de Goia= s voltado a estudantes
de baixa renda e provenientes da rede pu= blica de ensino ba= sico: o “Comuni-
dade Faz Arte”.

O projeto orienta–se pela perspectiva psicossociolo= gica desenvolvi-
da por Ígnacio Martin–Baro=  (1942–1989).  Martin–Baro=  foi  um psico= logo
social profundamente comprometido com a libertaçaHo das maiorias popu-
lares latino–americanas. Entre as tarefas a serem realizadas por uma psico-
logia  voltada  para a emancipaçaHo  dos povos  latino–americanos,  Martí=n–
Baro=  destacou a recuperaçaHo da memo= ria histo= rica de suas lutas, o fortale-
cimento de suas insta5ncias organizativas, o estudo sistema= tico de suas for-
mas de conscie5ncia, a ana= lise de suas organizaçoH es como instrumento de li-
bertaçaHo histo= rica, a potencializaçaHo das virtudes populares, a conscie5ncia
e a desideologizaçaHo da experie5ncia cotidiana (MARTÍ�N–BARO� , 1983/1985,
1989).

Em linhas gerais, o GEP–ÍMB orienta–se pela metodologia da educa-
çaHo popular (ÍASÍ, 2011; PALUDO, 2001). Nesse sentido, busca naHo apenas
colocar as atividades de formaçaHo a serviço dos interesses das amplas mai-
orias populares, mas tambe=m considerar o senso comum e o saber popular
como elementos importantes no processo de conscientizaçaHo.

Na UFRJ, o projeto vincula–se ao programa articulado de EducaçaHo
Pu= blica, FormaçaHo Permanente e EducaçaHo Popular, na medida em que pre-
tende articular o conhecimento produzido nas universidades com as pra= ti-
cas transformadoras dos movimentos sociais e outras iniciativas auto–or-
4A presente seçaHo parte da experie5ncia de Filipe Boechat, psico= logo, educador popular for-
mado pela 28ª turma do Nu= cleo de EducaçaH o Popular 13 de maio, professor do Ínstituto de
Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de ExtensaH o
Popular Ígnacio Martí=n–Baro= .
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ganizadas. O projeto consiste, ainda, em açaHo curricular, com o propo= sito de
contribuir para a formaçaHo crí=tica do corpo discente da UFRJ.

O GEP–ÍMB esta=  voltado para o atendimento da demanda por for-
maçaHo  polí=tico–cultural  de  movimentos  sociais,  organizaçoH es  sindicais  e
grupos comunita= rios engajados em processos de luta por direitos civis, po-
lí=ticos e sociais. SaHo tambe=m objetivos do GEP–ÍMB o resgate da memo= ria
histo= rica das lutas sociais e populares; o estudo sistema= tico das formas de
conscie5ncia popular; a promoçaHo da desideologizaçaHo da experie5ncia coti-
diana; a valorizaçaHo e a potenciaçaHo das virtudes populares; a ana= lise das
organizaçoH es  populares  como  instrumento  de  libertaçaHo  histo= rica;  o  fo-
mento aN  formaçaHo  teo= rica  e  polí=tica  consistente,  que permita  a  reflexaHo
crí=tica  sobre  processos  grupais  e  sobre  extensaHo  popular;  o  desenvolvi-
mento, nas e nos extensionistas envolvidos com o projeto, de capacidades,
compete5ncias e aptidoH es que lhes permita o manejo de processos grupais; o
estabelecimento de parcerias com movimentos sociais, organizaçoH es sindi-
cais e grupos comunita= rios engajados em processos de luta por direitos ci-
vis, polí=ticos e sociais; a produçaHo de conhecimentos teo= ricos e praxiolo= gi-
cos a partir da reflexaHo sobre os processos de manejo e intervençaHo psicos-
social desenvolvidos pelo Grupo; a contribuiçaHo para a formaçaHo crí=tica de
estudantes de graduaçaHo e po= s–graduaçaHo; o apoio aN s disciplinas de gradu-
açaHo em Psicologia; a realizaçaHo de pesquisas e publicaçoH es a partir das ex-
perie5ncias pra= ticas de intervençaHo.

A Equipe Executora do Grupo de ExtensaHo Popular Ígnacio Martí=n–
Baro=  e=  formada por um grupo interdisciplinar e multiprofissional. Dela fa-
zem parte psico= logas e psico= logos, mas tambe=m assistentes sociais, jorna-
listas, historiadoras e historiadores, entre outras profissoH es.

O projeto possui uma estrutura organizativa baseada em Grupos de
Trabalho relativamente auto5 nomos em relaçaHo aN  CoordenaçaHo Geral. A Co-
ordenaçaHo Geral esta=  encarregada de manter a unidade entre os Grupos de
Trabalho e entre o projeto e as exige5ncias colocadas pela Pro= –Reitoria de
ExtensaHo da UFRJ. Os Grupos de Trabalhos, por sua vez, saHo tre5s: um GT de
FormaçaHo, um GT de MobilizaçaHo e um GT de ComunicaçaHo.

O GT de FormaçaHo e=  responsa=vel, a princí=pio, pelas seguintes ativi-
dades formativas: oficinas de formaçaHo polí=tico–cultural, grupos de estudo
(divididos em quatro eixos: Ontologia do ser social; Crí=tica da Economia Po-
lí=tica; FormaçaHo Social brasileira; Psicologia Social Crí=tica), ale=m de pales-
tras com convidadas e convidados. O GT de MobilizaçaHo e=  responsa=vel pela
organizaçaHo e a realizaçaHo de intervençoH es gra= ficas diversas, como oficinas
de grafite, oficinas de este5ncil, oficinas de poster lambe–lambe, oficinas de

86



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

serigrafia,  cine–debates. Ale=m disso,  oficinas de mobilizaçaHo baseadas na
metodologia do Teatro do Oprimido (teatro fo= rum e outras metodologias),
ale=m de performances e oficinas de fotografia. O GT de ComunicaçaHo, por
sua vez,  concentra seus esforços na produçaHo audiovisual.  NaHo obstante,
tambe=m se encarrega da elaboraçaHo de materiais impressos, como adesi-
vos, cartilhas, camisas, prospectos etc. Por fim, cabe a esse GT a divulgaçaHo
das atividades do Grupo em redes virtuais, ale=m da alimentaçaHo da pa=gina
oficial do Grupo e do monitoramento do endereço eletro5 nico do mesmo.

Desde sua criaçaHo, o Grupo tem buscado desenvolver açoH es em par-
ceria com coletivos e sindicatos do Rio de Janeiro. A parceria com o Sindica-
to dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro RJ) e o Sindicato de Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Ínstituto Federal do Rio de Janeiro (SÍNTÍFRJ)
resultou, ate=  agora, em duas oficinas sobre Economia Polí=tica, um curso so-
bre medicalizaçaHo da vida, um cine–debate, um grupo de estudo sobre des-
militarizaçaHo, um evento sobre militarizaçaHo da vida social e um evento so-
bre psicologia e assiste5ncia social em parceria com o Conselho Regional de
Psicologia do Rio de Janeiro. Em todas essas atividades, o Grupo emprega
recursos e instrumentos da EducaçaHo Popular e busca,  em todos os mo-
mentos, colocar a forma e o conteu= do dessas atividades na direçaHo do forta-
lecimento dos  ví=nculos de  solidariedade classista,  da  conscientizaçaHo  de
classe de seus participantes, da desideologizaçaHo de sua experie5ncia cotidi-
ana e da recuperaçaHo da memo= ria histo= rica das lutas de nossa classe.

Uma última consideração

Defendemos nesse texto, em linhas gerais, nossa concepçaHo de Edu-
caçaHo Popular. Sabemos, no entanto, que saHo muitas as pra= ticas recobertas
por esse nome e que o debate em torno de sua significaçaHo encontra–se em
aberto.

De fato, quando atentamos para as diversas experie5ncias de Educa-
çaHo Popular e para os diversos grupos, nu= cleos e coletivos que se lançam aN
sua realizaçaHo, fica evidente 

[...] que o debate em torno dos seus fundamentos teo= ricos e metodo-
lo= gicos encontra–se em curso e que ha=  o esforço de um conjunto de
educadores populares nessa direçaHo, mas que ainda e=  bastante limita-
do o alcance teo= rico de tal refundamentaçaHo (PALUDO, 2015, p. 234).
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Em nossa opiniaHo, isso se deve, em parte, ao fato de que a EducaçaHo
Popular e=  uma realidade viva. Deve–se, certamente,  ao fato de que ela e=
aquilo que fazemos, trabalhadoras e trabalhadores, em nossos esforços co-
tidianos de resiste5ncia e de luta contra essa ordem social que nos aliena,
amesquinha, violenta e desumaniza. Mas, segundo nos parece, isso se deve,
igualmente, ao fato de que o significado e o destino da EducaçaHo Popular
brasileira encontram–se ligados, umbilicalmente, ao significado e ao desti-
no do u= ltimo ciclo vivido pela nossa classe: o ciclo histo= rico democra= tico e
popular.

O fim do ciclo histo= rico democra= tico–popular marca o fim de uma
determinada experie5ncia  de  EducaçaHo  Popular.  Daí=  porque  o  debate  em
torno de seu significado permaneça em aberto e seu alcance teo= rico ainda
seja demasiado limitado.
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