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Introdução   

O objetivo deste trabalho é traçar um breve panorama sobre o lugar da Educação 

Popular no Brasil contemporâneo, pensando seus desafios e potencialidades, em um período 

da história em que seu conceito passa por uma profunda indeterminação, seguindo uma 

tendência que orienta a própria política nacional. Diante da afirmação da exceção como regra 

geral e da ambigüidade dos sujeitos políticos coletivos, a Educação Popular hoje parece estar 

mais vinculada às ONGs e ao próprio ensino público dirigido às classes populares do que a 

um instrumento de luta social em suas mãos, como foi o caso nas décadas de 1960 e 1970. 

Seguindo a teorização de Francisco de Oliveira (In: OLIVEIRA E RIZEK, 2007), que 

recupera a proposta do marxismo crítico de Walter Benjamin, entendemos a exceção como a 

forma histórica de governabilidade na sociedade brasileira periférica, que segue ao momento 

de indeterminação profunda, de diluição dos sujeitos políticos e da própria política- subjugada 

aos ditames do mercado mundial. O aprofundamento da indeterminação a partir do 

desmanche das linhas de continuidade entre interesses, representação e classes, teria 

provocado a vitória política e cultural do neoliberalismo. 

Pensamos ainda que a instauração desta forma de governabilidade na qual a escassez é 

apresentada como normalidade - sendo a condição a que está exposta a maioria da população 

brasileira - exige dos dominadores de plantão a colocação em prática de uma proposta 

pedagógica que torne a exceção natural; que forme indivíduos e coletividade insensíveis aos 

reflexos da destruição orquestrada pelo sistema mercantil na atualidade. Sendo assim, nesse 

‘momento de perigo’, no sentido benjaminiano do termo, em que a história mostra sua 

verdadeira face, mediante os efeitos nocivos da atual crise do capital, somos obrigados a sair 

dessa “visão confortável e preguiçosa da história como progresso ininterrupto” (LÖWY, 

2005. p: 65) e pensar na construção das condições de resistência a este panorama. 

Portanto, dedicar-nos-emos, neste breve ensaio a pensar o conceito de Educação 

Popular frente à formação (des)humana que é dirigida às classes oprimidas, melhor dizendo, à 

imensa massa sobrante que habita os territórios segregados no Brasil. Entendendo esta (de) 
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formação humana como uma pedagogia de guerra, destinada a forjar neste imenso coletivo, 

desde a infância, verdadeiros soldados prontos para morrer na guerra que se instalara nas 

principais metrópoles do país; para aceitação do extermínio massivo; para a normalização do 

estado de exceção como regra geral.  

Tal proposta pedagógica tem como método a longa exposição, dos sujeitos que habitam 

os territórios segregados, a uma sucessão de experiências traumáticas, na expectativa de que a 

energia desencadeada sobre eles no momento do trauma possa ocultar, mesmo que 

temporariamente, a memória da dor e da opressão sofridas. Em outras palavras, a perpetuação 

da incapacidade de rememorar a opressão vivida é o objetivo esperado por esse projeto 

político-pedagógico, que tem como componente curricular a ideologia do progresso, a visão 

linear da história, o tempo vazio de significado e contradições e como metodologia a violência 

objetiva da fome, da guerra, do extermínio, associada a uma violência subjetiva que se revela 

em forma de imagens, sons, odores evidenciados - pelos opressores de plantão - para causar 

pânico e manter em estado de letargia essa imensa massa sobrante gerada pelo sistema social 

em fase de dissolução. Trata-se, portanto, de narrar a desgraça, a morte, a destruição total de 

forma lúdica e aceitável, isto é, de tornar as condições e os  limites inimagináveis de 

destruição a nossa experiência diária (SANTOS In: LOBO, 2010). Nesta perspectiva, as 

reflexões sobre a atualidade da Educação Popular não podem desconhecer que essa realidade 

trágica corresponde ao desenvolvimento histórico da forma mercantil.   

II 

 Ao longo da década de 1960, Herbert Marcuse, em inúmeros trabalhos e debates, fala-

nos de uma tendência, nos países de capital avançado de seu tempo, à integração do 

trabalhadores, da classe oposicionista – de acordo com a teoria marxista clássica, ao sistema 

capital. Tal integração à lógica sistêmica é intermediada pelo desenvolvimento industrial e, 

consequentemente, por uma série de conquistas e concessões, como o direito à oposição, à 

liberdade de pensamento, à autonomia do movimento operário, à simples resposta capitalista 

às suas necessidades materiais e intelectuais. Pois, “nas condições de vida crescente, o não-

conformismo com o próprio sistema parece inútil” (MARCUSE, 1967; p. 24), sobretudo, 

quando o que está em jogo são as vantagens econômicas e políticas, reais ou artificiais, que 

apontavam em um horizonte próximo. 
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 Como fruto desse movimento, do progressivo desenvolvimento da técnica e da 

tecnologia na sociedade industrial, bem como de sua capacidade de responder às necessidades 

da classe oposicionista, aparentemente cega diante das conquistas e benesses que a atual 

forma social podia lhe oferecer, o que se tem é, na percepção de Marcuse (1967; p.23), “uma 

falta de liberdade confortável, suave, razoável e democrática”. Em outras palavras, diante 

das virtudes do sistema mercantil os trabalhadores, identificados com tal projeto, reduzem a 

oposição, substituindo a luta pela libertação das amarras do capital, por uma luta diária pela 

existência, reduzindo gradual e progressivamente as suas necessidades humanas de liberdade 

e felicidade.    

Quando esse ponto é atingido, a dominação – disfarçada em afluência e 
liberdade – se estende a todas as esferas da vida pública e privada, integra 
toda oposição autentica, absorve todas as alternativas. A racionalidade 
tecnológica revela o seu caráter político ao se tornar o grande veículo de 
melhor dominação, criando um universo verdadeiramente totalitário no qual 
sociedade e natureza, corpo e mente são mantidos num estado de permanente 
mobilização para defesa desse universo. (MARCUSE, 1967; p.37).   

 

 A obrigação de responder à necessidades cada vez mais intangíveis, externas e 

artificiais, faz com que os operários das décadas 1960 e 1970, nos países do centro do 

capitalismo – particularmente no Estados Unidos que é de onde Marcuse fala-, submetam a 

sua liberdade e felicidade, assim como a busca de ambas, à técnica e à produtividade do 

trabalho biológico, perpetuando simultaneamente o trabalho alienado e a manipulação de 

necessidades. Trata-se de criar o universo, melhor dizendo um campo com limites políticos, 

econômicos, sociais, etc., onde o discurso e a “disputa” se desenvolvam. Sabendo sempre que 

o nível de mudança, isto é, de reformas não alteraram a estrutura orgânica do sistema social 

em vigor.  

 Nos países centrais o sucesso dessa invenção, ou seja, da demarcação do campo onde 

se desenvolve o debate político, dos limites onde se encerram os discursos (OLIVEIRA In: 

OLIVEIRA e RIZEK, 2007), foi garantido pelos trinta pomposos e dourados anos da Era de 

Ouro (pós 2ª Guerra Mundial – meados da década de 1960), pelas virtudes do consenso 

keynesiano, que nas palavras de Paulo Arantes (2007), empurrou para a periferia a memória 

da exceção vivida no período anterior. No Brasil, um ilustre e gigantesco representante dessa 

periferia, onde a exceção longe de ser memória sempre fora a regra, o clímax, ou melhor, a 

era das invenções, manifesta-se em forma de milagre realizado durante a ditadura, que 

“promoveu uma aceleração na transformação das forças produtivas, logrando um 
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crescimento econômico que elevou a média da expansão capitalista nos últimos cinqüenta 

anos” (OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007; p. 17), comandado por uma coalizão de 

forças internas, composta pela burguesia nacional e subsidiada pelo proletariado urbano, 

recentemente alocado na indústria.   

O milagre durou pouco, porém, foi pago com uma dura penitência, tendo em vista que 

se apoiou em um profundo processo de abertura ao capital internacional e, consequentemente, 

em um pesado endividamento externo. Pois, “foi na ditadura que se formou o tripé 

desenvolvimentista empresas estatais – empresas privadas nacionais – empresas 

multinacionais” (OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007;p.20), direcionando robustas 

cifras ao pagamento da dívida externa, “subordinando a acumulação interna de capital ao 

movimento internacional do capital, retirando a centralidade das decisões internas” 

(OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007;p. 20). Trata-se, portanto, de uma economia 

nacional altamente financeirizada. Nas palavras de Francisco de Oliveira (In: OLIVEIRA E 

RIZEK, 2007; p. 25), “a ‘financeirização’do capitalismo, a forma específica da 

mundialização do capital (...), abriu as comportas dos sistemas monetários e financeiros de 

cada capitalismo nacional”. A mundialização pela dívida foi a opção dada aos países da 

periferia do sistema mercantil, juntamente com a presença marcante das empresas 

multinacionais.  

Daí em diante (anos de 1970 e 1980), o trânsito planetário de capital volátil 

proporcionou, por um amalgama formado pela financeirização do capitalismo e trabalho 

barato das regiões periféricas e remotas do globo, à classe que o detém a capacidade de 

“extrair mais-valia no momento do uso da força de trabalho  sem o constrangimento da era 

industrial” (OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007; p. 26), haja vista que garantiu 

simultaneamente a volatilidade e virtualidade da própria classe, da linha de montagem, 

melhor dizendo do processo produtivo, bem como e principalmente do próprio capital para 

qualquer parte do planeta - em que seja possível a produção e maximização de valor sem os 

entraves da legislação ou dos movimentos oposicionistas - em um curto espaço de tempo.    

Tal é a contra-revolução de nosso tempo.  Sociabilidade plasmada na época 
do trabalho como categoria central, do trabalho fixo, previsível a longo 
prazo, base da produção fordista e do consenso welfarista, dançou. Apesar 
das eternas relações assimétrico-defasadas com a política, há poucas dúvidas 
de que o impacto sobre esta última um dia chegaria, e talvez seja este o cerne 
da indeterminação. (OLIVEIRA In; OLIVEIRA e RIZEK, 2007;p. 27) 
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 A invenção, a delimitação do trabalho como categoria central, como campo onde a 

disputa política se encerra, capaz de definir previamente a trama política e as forças de 

oposição pela função que cada uma ocupa no processo produtivo, foi aparentemente para o 

espaço, trazendo consequências trágicas para a política e principalmente para as forças de 

oposição. No Brasil, daí em diante um novo regime de acumulação primitiva, iniciado por 

Fernando Henrique Cardoso e levado às últimas consequências por Lula, privatizando as 

empresas estatais que compunham o tripé desenvolvimentista, pilhando riquezas naturais; 

expropriando e capitalizando direitos sociais, via flexibilização da legislação nacional; e uma 

desenfreada escalada de violência contra a massa sobrante que habita os territórios segregados 

e não se enquadra na nova forma de acumulação. 

As consequências para a política não poderiam ser mais devastadoras. A 
relação entre classes, interesses e representação foi para o espaço; a 
possibilidade de formação de consenso tornou-se uma quimera, mas, num 
sentido intensamente dramático, isso não é o anuncio do dissenso e não gera 
política. As relações são difusas e indeterminadas. (OLIVEIRA In: 
OLIVEIRA e RIZEK,2007; p. 38). 

 

O que pode ser melhor observado durante as eleições presidenciais de 2002, pois o 

cenário de indeterminação instalado reflete a total dissolução1 tanto dos sujeitos políticos 

quanto da própria política. Isso pode ser visto pela aproximação entre os projetos/ plataformas 

“políticas”, das três principais coalizões que disputavam o processo, dado que todos se 

comprometiam, direta ou indiretamente, em dar prosseguimento ao projeto neoliberal iniciado 

por FHC, em versões mais ou menos ortodoxas. Ainda assim, as três coalizões estavam 

obstinadas em construir um vasto campo de forças, ignorando inclusive e principalmente o 

antagonismo de interesses e posições sociais entre eles. O exemplo marcante fica expresso na 

composição da coalizão vencedora, comandada por Lula e o PT (Partido dos Trabalhadores), 

que congregava desde a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e a maioria de seus milhares 

de sindicatos e associações de classe – sendo, naquele momento, a principal central sindical 

do país-, o PCdo B (Partido Comunista do Brasil) aos setores mais conservadores do PMDB 

                                                 
1  Neste processo o PT (que ao invés de ser diluído dilui) atua como um imenso buraco negro atraindo 
para o seu interior organizações sociais múltiplas, com ideologias e objetivos diferenciados ( movimento 
sindical, movimento popular urbano, movimento popular rural, etc.), dissolvendo, em seu interior, as 
divergências, construindo um falso consenso. 
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(Partido do Movimento Democrático Brasileiro), como é o caso de José Sarney e Renan 

Calheiros, e o PL (Partido Liberal).  (OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007) 

Acreditamos que nesse momento, intermediado por Lula e o PT – figuras forjadas no 

calor das lutas sociais das décadas de 1970 e 1980 – a tendência à integração, de que falava 

Herbert Marcuse (1967), entre capital e trabalho no país atinge seu auge2. O ponto alto desse 

processo acontece em 2005, quando em meio a crise político-econômica em que o governo 

mergulhara, a burguesia nacional mostra sua ambigüidade, pois ao mesmo tempo que seus 

setores engajados na política parlamentar exigiam a saída do presidente eleito em 2002, a 

burguesia econômica compactua para preservá-lo dado o sucesso de sua política econômica 

ortodoxa. Paralelamente a aristocracia sindical se converte em megainvestidores e astutos 

administradores de fundos de pensão3(ARANTES, 2007). A convergência entre os interesses 

econômico e político, tanto da aristocracia sindical quanto da burguesia econômica, na 

manutenção da estabilidade do governo Lula reflete um esvaziamento do debate político, que 

restringe a atuação da sociedade “civil “aos arranjos locais e localizados, enquanto as 

operações políticas se tornam ‘reserva de caça’ das grandes empresas e do mercado” 

(OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007; p. 42). 

Marcuse (1967) nos fala que essa integração se dá pelo progressivo aumento da 

capacidade do sistema social em garantir, aos trabalhadores, a satisfação das suas 

necessidades. Entretanto, “a intensidade, a satisfação e até o caráter das necessidades 

humanas, acima do nível biológico, sempre foram precondicionados” (MARCUSE, 1967; p. 

26), ou seja, produzidos historicamente. Nestes termos, são superimpostas ao indivíduo e à 

coletividade um infindável número de falsas necessidades com o intuito particularista de 

reprimi-lo e perpetuar “a labuta, a agressividade, a miséria e a injustiça” (MARCUSE, 

1967; p. 26).     

                                                                        Estranhem o que não for estranho. 
                                                                      Tomem como inexplicável o habitual. 

                                                                                       Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 

                                                 
2  Cabe destacar que ao afirmar que em 2002 o processo de integração entre trabalhadores e capital tenha 
atingido seu auge no país, com a chegada de Lula e do PT à presidência da república, não descartamos ou 
ignoramos a importância do Populismo neste processo, das alianças entre PTB e PCB durante o governo de João 
Goulart, na década de 1960, entre outras experiências vividas ao longo de todo século XX que poderíamos 
enumerar.  
3  De acordo com Paulo Arantes (2007, p. 280), “No campo popular, o capitalismo dominante empurrou 
os gestores sindicais dos grandes fundos de pensão na direção do bloco açambarcador da riqueza social, na 

condição de megainvestidores interessados  em políticas de juros e de securitização da dívida pública, Lei de 

responsabilidade fiscal incluída”.  
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                                                                             Tratem de achar um remédio para o abuso. 
                                                                                                            Mas não esqueçam 

                                                                                             de que o abuso é sempre a regra.  

                                                                                      (Bertolt Brecht. A exceção e a 

regra). 

O interessante no cenário nacional é que após 25 anos (desde 1980) de estagnação e 

desindustrialização (ARANTES, 2007), de privatização das empresas estatais, do progressivo 

aumento do desemprego4, da flexibilização e precarização do trabalho – da dissolução da 

relação salarial (OLIVEIRA, 2008), o estado de exceção permanente parece ditar os marcos 

em que as respostas às necessidades se movem, não somente às falsas e artificiais, mas 

também e principalmente às biológicas e vitais. Pois, a visível incompatibilidade entre as 

necessidades e sua satisfação expõe cotidianamente a maioria da população do país a uma 

situação traumática de conviver com a exceção com regra geral (MARCUSE, 1981).  

 Considerando-se o fato de que as necessidades humanas são historicamente 

construídas, sejam elas reais ou artificiais, a virtude do sistema mercantil em sua versão 

periférica reside em sua capacidade de condicionar os indivíduos e a coletividade à exceção 

permanente (BENJAMIN, 1994) como necessidade, em outras palavras, em estabelecer como 

parâmetro existencial para a massa da população oprimida a fome, o desemprego, a 

insegurança. Trata-se de orientar a vida não à busca do prazer, da felicidade, da liberdade, 

mas a minimização do desprazer, da infelicidade, da opressão (MARCUSE, 1981). 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que 
vivemos é na verdade a regra geral (BENJAMIN, 1994; p. 226). 
O subdesenvolvimento finalmente é a exceção sobre os oprimidos: o 
mutirão é a auto construção como exceção da cidade, o trabalho 
informal como exceção da mercadoria, o patrimonialismo como 
exceção da concorrência entre os capitais, a coerção estatal como 
exceção da acumulação privada (OLIVEIRA, 2008; p. 131).  

  

Assim sendo, diferentemente da integração dos trabalhadores ao capital levada a cabo 

nos países centrais, ao longo da Era de ouro do capital, onde os trabalhadores eram integrados 

devido ao aumento da capacidade da forma social sistêmica em prover suas necessidades 

crescentes, como defende Herbert Marcuse (1967), a integração dos trabalhadores ao capital 

                                                 
4 Taxa de desemprego em 2002, segundo Francisco de Oliveira (In: OLIVEIRA e RIZEK,2007) era de 
aproximadamente 8%. Ainda segundo o sociólogo (OLIVEIRA, 2008), em abril de 2003 só na Grande São 
Paulo, esta mesma taxa chegara a casa dos 20%.   
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na periferia se sustenta na satisfação de necessidades orientadas para uma trajetória 

descendente, isto é, em minimizar a dor, o sofrimento e o desprazer. Sendo a sua 

manifestação sintomática recente, o programa bolsa família como o exemplo perfeito de 

integração dos trabalhadores pela exceção.  

Diferentemente de uma aristocracia sindical que adere voluntariamente a tal projeto, 

pois vê nele a possibilidade de um aumento progressivo da acumulação de capital via fundos 

de pensão ou pela ocupação de cargos públicos, a massa sobrante em seu conjunto é 

compelida à aderência, pelo duradouro processo pedagógico de que falamos no início, que 

reduz os parâmetros de felicidade e liberdade à minimização do sofrimento e a ausência de 

encarceramento. Assim sendo, é necessário que tratemos a exceção em toda sua complexidade 

e profundidade, pois é perfeitamente aceitável que se prefira lidar diariamente com Unidades 

de Polícia Pacificadora do que com policiais e traficantes despejando projeteis de 7.62 ou 5.56 

mm sobre suas cabeças; que se reivindique os empregos gerados pelas obras do Plano de 

Aceleração do Crescimento ao desemprego massivo. De certo modo eu não gostaria de tratar 

esse processo como mera cooptação, mas como um momento de sucesso da pedagogia de 

guerra que depois de um longo período de exposição dos indivíduos a escassez, à fome, à 

violência, à ausência de moradia, à ausência de emprego, instituiu como parâmetro de 

felicidade uma série de medidas paliativas, como se cada problema exigisse apenas um 

tratamento sintomático proporcionado: pelo PAC, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), 

PRONASCI (Programa Nacional de Segurança com Cidadania), UPPs (Unidades de Policia 

Pacificadora), ProJovem, ProUni (Programa Universidade Para Todos), etc.       

III 

 A década de 1990, marcada já pelo fim de linha, ou seja, pelo aborto da ilusão de um 

desenvolvimento econômico atrelado à redemocratização política nos confins de qualquer 

periferia, troca as esperanças numa modernização retardatária pelo aceite do desmanche 

neoliberal, caracterizado pela quebra do tripé nacional-desenvolvimentista calcado nas 

empresas estatais, empresas privadas nacionais e multinacionais (OLIVEIRA In: OLIVEIRA 

e RIZEK,2007). Tal desmanche se materializa na financeirização da economia, na 

desindustrialização, na regressão dos direitos sociais e na criminalização da pobreza e dos 

movimentos sociais. Sujeitos coletivos esvaziados, partidos políticos de esquerda pautados 

pela lógica parlamentar do Estado neoliberal. As classes populares fetichizadas pela indústria 

cultural colocam outras demandas sociais, restringindo a democracia ao aumento da 
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capacidade de consumir bens materiais e culturais de massa. O cotidiano das classes populares 

e seus dilemas não se colocam na ordem do dia, são invisíveis e quando muito aparecem como 

feixes de luz nos obscuros projetos assistencialistas e eleitoreiros.  

 

 Pensar a atualidade da Educação Popular no Brasil exige uma reflexão acerca da  

profunda indeterminação em que estão imersos, tanto os sujeitos que a realizam quanto o 

próprio conceito. Em primeiro lugar, trata-se de uma indeterminação dos sujeitos políticos, 

como dissemos nas paginas anteriores, diluídos na contemporaneidade pela crise da sociedade 

do trabalho, que durante o Estado de Bem-Estar Social polarizou a luta política entre 

trabalhadores e capitalistas.  

 

 A dissolução do tripé desenvolvimentista, sobretudo, a partir da privatização das 

empresas estatais (empresas de telefonia, uma parte considerável da Petrobras, em presas de 

energia elétrica e mineração), por Fernando Henrique Cardoso, colocou em uma situação 

delicada as associações e sindicatos que haviam se desenvolvido e tinham vida orgânica no 

interior dessas estruturas, pois agora todas as discussões e reivindicações deveriam ser 

dirigidas às multinacionais preocupadas única e exclusivamente com a maximização das taxas 

de lucro, tendo total liberdade.  

 

Reforma da carreira dos funcionários públicos, pesados ajustes de salários, 
uma às vezes sutil e muitas vezes declarada modificação o estatuto do 
trabalho, que buscava desregulamentá-lo e deixar ao mercado a resolução de 
litígios e contratos, emoldurando num discurso que apropriava antigos temas 
das reformas, anulando o dissenso, privatizando a fala e destruindo a 
política, o período FHC completou a sua promessa de superar a era Vargas 
(OLIVEIRA In: OLIVEIRA e RIZEK, 2007;p. 31). 
     
 

 A financeirização da economia e a automação limitaram gradual e progressivamente a 

utilização de trabalho vivo no processo produtivo, reduzindo os postos fixos de trabalho e, 

consequentemente o número de trabalhadores empregados e organizados em associações de 

classe, detonando, por exemplo, a força dos sindicatos (OLIVEIRA In; OLIVEIRA e RIZEK, 

2007). “Através desse desmanche a sociedade brasileira se desconfigurou, sem que 

soubéssemos sequer apontar quais os sinais de uma nova configuração”(SANTOS In: 

OLIVEIRA e RIZEK, 2007, P.293), anulando com isso a polarização da luta histórica entre 

trabalhadores e patrões. Considerando que, dadas algumas particularidades, até a década de 
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1980 o conceito de Educação Popular esteve atrelado a essa polarização, torna-se mais 

perceptível a origem dessa indeterminação conceitual.   

 

 Nos anos de 1990, há um deslocamento das experiências de educação popular. Com o 

esvaziamento das lutas sociais, muitos militantes sociais tornam-se assessores de organizações 

não-governamentais, atuando nos processos de educação popular enquanto cursos de 

formação política ou de formação cidadã, muitas vezes desvinculados de um sujeito coletivo 

em luta. O militante social na condição de assessor poderá realizar um trabalho voluntário ou 

até ganhar uma ajuda de custos oriunda de recursos vinculados aos projetos de tais 

organizações com o Estado, com empresas privadas nacionais ou com organizações 

governamentais ou não-governamentais de outros países.  

 Principalmente a partir da década de 1990 fica evidente a articulação entre trabalho 

voluntário, participação cidadã e ação solidária a fim de realizar o inquestionável objetivo de 

promover a defesa dos direitos humanos. Este discurso atravessa o campo governamental e 

não governamental, incluindo a esfera privada, sempre no sentido de criar ações e espaços 

criativos que fortaleçam a abstrata e fragmentada sociedade civil. O termo parceria como num 

passe de mágica dá a liga a conjuntos sociais tão diversos a fim de resolver todos os 

problemas postos por esta adversa realidade de crise social, que aparece sem origem e sem 

causa histórica. No bojo deste discurso, o voluntário passa a ser definido como aquele cidadão 

participativo e solidário que doa seu tempo e seu trabalho para as boas causas sociais.  

 Arantes (2004) destrincha todo este discurso ideológico indo a fundo nos novos 

mecanismos do capital que mesclam interesses estatais e privados, como forma de adequação 

aos imperativos do lucro e do livre mercado. Segundo Arantes, a retraída histórica do 

socialismo como força moral defensora da vida humana contra o capital possibilitou a 

apropriação de seu vocabulário (direitos, cidadania, participação) pelo discurso oficial de  

conservadores e de progressistas engajados na implementação do novo modelo neoliberal. Tal 

processo provocou uma intensa inversão do sentido das palavras de modo a impossibilitar 

uma demarcação clara da luta política e das classes sociais em conflito na sociedade mercantil. 

“Daí o vácuo ideológico em que foi precipitada a luta das classes e das nações pela riqueza 

capitalista, devolvendo-nos ao “espantoso deslizamento semântico” que arrastou consigo os 

derradeiros fragmentos do discurso anti-sistema”(ARANTES, 2004, p.189).  
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 No que diz respeito ao universo ideológico o que vemos é uma retórica alienante de 

um equilíbrio quase que natural entre Estado, sociedade civil e mercado. Portanto, é a partir 

deste processo de reestruturação das funções do Estado, que o trabalho voluntário se torna 

uma das exigências do processo que envolve empresas-cidadãs e as ONG´s (geradas ou não 

no seio do Estado), aparecendo como uma contrapartida das respectivas responsabilidades, 

social e ética, frente a uma sociedade civil carente de “direitos de cidadania”. Na verdade, 

uma sociedade civil cada vez mais retalhada e disputada para fins privados e políticos. O que 

se verifica é uma certa conjugação entre trabalho voluntário e lógica mercantil, o que 

ironicamente é classificado como (...) a utopia da autoabsorção narcísica própria do 

confronto concorrencial se resolvendo milagrosamente na coreografia da solidariedade(...) 

(ARANTES, 2004, p.181).  

 Deste modo, não surpreende a proliferação de ONG's vinculadas ao Estado e às 

empresas privadas nas periferias das cidades, tendo como foco de ação a educação popular, 

uma educação que se apresenta como paliativo da precariedade da escola pública. Mesmo com 

a decadência do processo histórico no que tange a formação dos sujeitos coletivos, existe nos 

anos de 1990 ONG's e instituições filantrópicas vinculadas à Igreja Católica e aos 

Movimentos Sociais que mantém no horizonte a luta social e política, bem como o 

fortalecimento do sujeito coletivo. 

Considerações finais. 

 Este, sem sombra de dúvida, é um momento complicado para a Educação Popular, 

enquanto instrumento de luta social das classes populares, sobretudo, pelo fato de que a 

invenção, a delimitação do campo em que ela se realiza parece se desfazer como um castelo 

de cartas, ou seja, as organizações tradicionais (a UNE – União Nacional dos Estudantes – que 

atuou com os CPCs Centros Populares de Cultura na década de 1960 -, por exemplo) que 

amparavam seu desenvolvimento em um período anterior da história nos parecem integradas à 

ordem do capital.  

 Em contrapartida, um imenso desafio se apresenta em seu horizonte, de abandonar, 

como dito no início, essa visão confortável e preguiçosa da história de progresso como 

condição inevitável, como se tivéssemos um encontro marcado com o futuro, ao mesmo 

tempo urge a necessidade de rompermos a relação dogmática que temos com o passado, pois 

essa relação tem tirado desse ilustre passado todo o seu brilho e material explosivo, anulando 
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a sua capacidade de contribuir com a explosão do contínuo histórico (BENJAMIN, 1994). A 

idéia de futuro como algo maravilhoso nos impede de perceber que no instante exato do 

encontro, ele se apresentou com algo extremamente destrutivo, violando o corpo - imprimindo 

sobre ele uma imensa jornada de trabalho – e desfigurando a alma, arrancando dela toda 

magia de um novo possível, apresentando como horizonte uma idéia mórbida de continuidade. 

Continuidade da fome, das epidemias, da guerra cosmopolita, da exceção generalizada. 

 Um contexto planetário de guerra, de catástrofes sociais e ambientais assolam a 

humanidade. Na periferia do globo habita uma multidão segregada e sitiada pelas forças 

armadas do estado cosmopolita que administra a guerra (ARANTES, 2007). Essa 

administração não se resume somente ao gerenciamento, mas também, e principalmente, à sua 

moralidade, tendo em vista que esta não é uma guerra como todas as outras, seu objetivo é a 

liberdade e a paz mundial. É claro que esta paz não se estende aos palestinos sitiados por 

Israel, aos insurgentes iraquianos contrários à ocupação estadunidense de seu país, aos 

imigrantes latinos nos Estados Unidos e muito menos aos favelados cariocas ou paulistas, 

dado que a liberdade do mundo depende de seu ostensivo controle armado. A essa massa 

sitiada é direcionada uma formação que deforma o indivíduo, que imprime em cada um, 

individual e coletivamente, a necessidade de sobreviver em meio a guerra, subjugando o 

instinto primitivo de liberdade e busca do prazer.           

 Nestes termos, ao que nos parece a Educação Popular ao visualizar a luz vermelha de 

uma década perdida à sua frente, estacionou. Tomada pela cegueira que contaminou seus 

históricos condutores não consegue sair do lugar5. O que não significa que seu nome não seja 

lançado aos quatro ventos das salas de aula superlotadas das ONGs ou escolas públicas de 

todo país, mas que nestes espaços o seu significado enquanto instrumento de libertação e 

emancipação, como conexão orgânica entre teoria e prática nos e para os processos de luta 

social parece se esvair, como na imagem de um militante que, após inúmeras batalhas 

travadas, a gravidade dos ferimentos o levam a sangrar, porém, o bravo guerreiro, 

visivelmente desfalecido, resiste a morte.  

 A indeterminação pela qual passa o conceito de Educação Popular diante da 

indeterminação política, da dissolução dos sujeitos políticos históricos instituídos pelo 

marxismo legal, sindicatos e partidos políticos tradicionais – administradores de centros 

                                                 
5  Analogia à obra de Saramago, “O ensaio sobre a cegueira”. Ver Saramago (1995). 



 13  

sociais, ONGs ou fundos de pensão-, ao que nos parece é fruto da incompreensão de que ela 

há muito tempo se desprendeu dessa forma de organização, migrando para movimentos 

sociais que organizam despossuídos de todo tipo, sem-terra, sem-teto, sem-trabalho.  

 Portanto, manter o conceito de Educação Popular como algo indeterminado, como 

algo difuso, como uma atribuição das escolas públicas ou das ONGs, é uma estratégia política 

daqueles que reivindicam a posição de representantes históricos dos oprimidos. Em 

contraposição, a recuperação do potencial político deste conceito é um desafio a ser travado 

por quem o faz existir na prática cotidiana, no processo de construção de uma nova sociedade, 

embaixo da lona preta, nos prédios ocupados, nas assembléias de trabalhadores 

desempregados espalhados por todo país6.  

 Neste sentido, como conclusão inicial ao que me parece a Educação Popular vive na 

contemporaneidade o que a economia política que se pretendia crítica vivera em períodos 

anteriores. Deixe-me explicar melhor, no debate que Marx estabelece com Proudhon, em ‘A 

Miséria da Filosofia’, ele reconhece a validade da sua contribuição para a compreensão da 

forma social sistêmica, assim como, na maioria de sua obras, reconhece a contribuição dos 

economistas da economia política clássica, especificamente David Ricardo e Adam Smith. 

Entretanto, o cerne da questão de Marx a Proudhon é que se os marcos da sua reflexão são 

instituídos pela economia política, pelas suas formas fetichistas, nestes termos, a possibilidade 

de transformação se dará dentro limites previamente definidos. Nas palavras de LuKács 

(2003; p. 87), 

Essa ilusão fetichista, cuja função consiste em ocultar a realidade e envolver 
todos os fenômenos  da sociedade capitalista, não se limita a mascarar seu 
caráter histórico, isto é, transitório. Mais exatamente, essa ocultação se torna 
possível somente pelo fato de que todas as formas de objetividade, nas quais 
o mundo aparece necessária e imediatamente ao homem na sociedade 
capitalista, ocultam igualmente, em primeiro lugar, a categorias econômicas, 
sua essência profunda, como forma de objetividade, como categorias de 
relações entre os homens; as formas de objetividade aparecem como coisas e 
relações entre coisas. 
 

 O que significa que a simples explicação, compreensão e descrição de seu 

desenvolvimento histórico, como fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista são 

insuficientes, considerando que estão amparados por categorias eternas e imutáveis instituídas 

pelos teóricos e ideólogos da sociedade existente. Olhar a realidade por essa lente é algo, no 
                                                 
6 Sobre os sujeitos da Educação Popular no Brasil contemporâneo. Ver Lobo e Santos (2009).  
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mínimo problemático, pois ao invés da realidade o que se vê são apenas as categorias, idéias e 

pensamentos que a dizem representar. Nestes termos, cabe-nos avaliar se aquilo que temos 

como Educação Popular, hoje, é indeterminado simplesmente por existir uma mera confusão 

conceitual, ou se esse conceito ofusca as inúmeras relações sociais travadas em torno dele, isto 

é, será que o debate que temos travado quando nos referimos à Educação Popular, em sua 

grande maioria, não está condicionado às categorias, idéias e pensamentos instituídos pela 

forma social existente (reorganizada na virada do século XX/XXI)? Caso a resposta seja 

positiva, assim como Marx, ou Lukács,  proponho é que deixemos as categorias, fortalecendo 

a compreensão da realidade concreta onde os escombros da economia, da política, da cultura e 

da subjetividade humana apresentam limites e possibilidades de transformação das relações 

humana.        
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