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Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-nos 
tornando-nos animais deveras especiais: inventamos  
a possibilidade de nos libertar na medida em que nos 

tornamos capazes de nos perceber como seres inconclusos,  
limitados, condicionados, históricos. Percebendo, 

sobretudo, também, que a pura percepção da inconclusão, 
da limitação, da possibilidade, não basta. É preciso juntar a ela a 

luta política, pela transformação do mundo. A libertação 
dos indivíduos só ganha profunda significação quando se  

alcança a transformação da sociedade. 
                                      (FREIRE, 2002, p. 100) 
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RESUMO 

 

 

O tema desta pesquisa, de cunho qualitativo, centra-se na política educacional, de 

modo especial, sobre a pertinência do desenvolvimento de uma ideologia a ser 

desencadeadora de um currículo específico, voltado à educação pública e popular. 

O currículo escolar da escola burguesa é marcado pela ideologia hegemônica, que 

procura esconder a luta de classes sob a égide da neutralidade científica. Assim, 

esta pesquisa coloca-se em contraposição ao movimento denominado de “Escola 

sem Partido”. O problema que norteia a presente investigação refere-se ao 

reconhecimento da existência de uma ideologia própria das classes populares e 

busca compreender suas marcas e características, bem como a legimitação de tal 

ideologia por meio dos currículos contra-hegemônicos a serem implementados nas 

escolas públicas e populares. O estudo parte do pressuposto de que existe uma 

ideologia popular construída nas experiências cotidianas de exploração e opressão 

das classes subalternas, geradoras de revoltas. Contudo, ao se estabelecer no 

senso comum, essa ideologia, por si só, não é capaz de gerar uma consciência de 

classe. Por essa razão, ressalta-se a importância de sua problematização no 

currículo da escola pública e popular. Nesse contexto, o objetivo central desta 

pesquisa é contribuir com a elaboração de um currículo escolar transformador. Em 

face do exposto, buscou-se realizar uma revisão bibliográfica a partir das 

contribuições teóricas de Antonio Gramsci e Paulo Freire, sobre as temáticas 

ideologia popular e currículo escolar, utilizando como fundamento para esse debate 

as concepções do marxista francês Alain Badiou. A investigação contou, também, 

com uma pesquisa de campo, na qual foram realizadas quatro entrevistas 

semiabertas com renomados intelectuais brasileiros: Gaudêncio Frigotto, José 

Eustáquio Romão, Luiz Antonio Cunha e Claudio de Oliveira Ribeiro. O estudo 

possibilitou confirmar a hipótese ora apresentada e inferir, portanto, que uma escola 

pública e popular não pode ser viabilizada seguindo o mesmo currículo e valores da 

escola burguesa.  

Palavras-chave: Ideologia popular. Currículo contra-hegemônico. Escola pública e 

popular. Revolução cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

The theme of this research, of qualitative nature, focuses on educational policy, in a 

special way, on the relevance of the development of an ideology to be unchained of a 

specific curriculum, geared to public and popular education. The school curriculum of 

the middleclass school is marked by hegemonic ideology, that tries to hide the class 

struggle under the aegis of scientific neutrality. Thus, this research puts itself in 

opposition to the movement called "Escola sem Partido". The question that guides 

this research refers to the recognition of the existence of the working classes own 

ideology and tries to understand their aspects and features, as well as the 

legitimation of such ideology through the counter-hegemonic curriculum to be 

implemented in public and popular schools. The study assumes that there is a 

popular ideology built on the everyday experiences of exploitation and oppression of 

the lower classes, revolts generators. However, when establishing the common 

sense, that ideology, in itself, is not able to generate a class consciousness. For this 

reason, it is emphasized the importance of its questioning in the popular and public 

school curriculum. In this context, the central objective of this research is to 

contribute to the development of a transformative curriculum. Considering the above, 

it was tried to conduct a literature review from the theoretical contributions of Antonio 

Gramsci and Paulo Freire, on the themes popular ideology and school curriculum, 

using as a basis for this debate the ideas of the French Marxist Alain Badiou. The 

research counted, too, with a field research in which there have been four semi-open 

interviews with renowned Brazilian intellectuals: Gaudêncio Frigotto, José Eustáquio 

Romão, Luiz Antonio Cunha and Claudio de Oliveira Ribeiro. The study made it 

possible to confirm the hypothesis presented here and infer, therefore, that a public 

and popular school can not be made possible following the same curriculum and 

values of middleclass school. 

 

Key words: Popular Ideology. Counter-hegemonic curriculum. Public and popular 

school. Cultural revolution. 
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“PRA INICIAR O DIÁLOGO” 

[...] Portanto, reviver sua temporalidade é a premissa necessária 
para verificar a sua capacidade de falar também a nós. Historicizar 

não é relativizar e muito menos neutralizar. Quanto mais se 
historiciza, tanto mais se multiplicam e se enriquecem as 

perspectivas de leituras [...] (VACCA, 2012, p. 38) 
 

     A primeira reflexão, à qual me lanço neste momento inicial de 

apresentação desta tese de doutorado, volta-se à necessidade de pensar nos reais 

motivos que me moveram a pesquisar em Antonio Gramsci e Paulo Freire sobre a 

existência de uma ideologia própria das classes populares como potencializadora 

para a construção de uma hegemonia revolucionária visando o inédito viável1, bem 

como problematizar a importância de tal ideologia nos currículos escolares contra-

hegemônicos. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que uma das marcas fundamentais do 

intelectual orgânico refere-se ao desenvolvimento de um olhar sensível para a 

organização social e, mais especialmente, à necessária leitura crítica e apurada 

sobre a sociedade como um todo, considerando, principalmente, a perspectiva de 

identidade com a classe social que esse intelectual orgânico representa. “[...] 

Gramsci denuncia a incapacidade dos dirigentes socialistas, mesmo os 

„revolucionários‟ de se ligarem organicamente às massas e estancarem o avanço 

reacionário”. (VACCA, 2012, p. 21, grifos do autor) 

Existem elementos específicos nas experiências sociais vividas que 

possibilitam a constituição de intelectuais orgânicos, como é o caso de Gramsci e 

Freire. Vale citar, como exemplo, o desenvolvimento de uma sensibilidade aguçada, 

que lhes permitiu denunciar a destituição do humano e anunciar o inédito viável. 

Como desconsiderar o contexto do cristianismo popular presente na Itália e 

especialmente na região meridional e, particularmente, na Sardenha, local de 

nascimento de Gramsci? Como ignorar a presença do comunitarismo popular 

católico no nordeste brasileiro, região fértil em movimentos como o de Canudos?  

                                                           
1
 O conceito de Inédito Viável é apresentado por Paulo Freire nas obras Pedagogia do Oprimido e 

Pedagogia da Esperança e procura representar uma projeção temporal (utopia) de uma sociedade 
justa e sem opressão, mas viável na medida em que não se trata de um mero otimismo ingênuo, mas 
de uma perspectiva científica, fundada na historicidade. 
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De outro lado, há também a contribuição que a linguística representou na vida 

desses autores. Por meio da análise do discurso, os autores procuraram identificar 

nas classes populares as concepções de mundo, ainda não conscientes e, em 

grande parte, acríticas, destacando, assim, as influências diversas e contraditórias, 

colocadas pelo meio social e cultural. 

Etimologicamente o mundo (kosmos) caracteriza-se como ordem, como 

harmonia. Nessa perspectiva, a linguagem é a forma humana de ordenamento do 

pensamento, logo, da constituição do(s) mundo(s). Gramsci e Freire, ao se 

preocuparem com a linguagem, buscaram descobrir as diferentes representações do 

mundo, sobretudo, as da classe social oprimida, “desautorizada”, destituída da 

palavra. 

E em que momento esta tese começou a ser gestada? Seguindo um percurso 

semelhante ao construído para esta pesquisa, procurei olhar para minha vida e 

minha constituição enquanto sujeito social, evitando subjetivismos e historicismos, 

identificando, aspectos de ideologia de classe em meu contexto formativo.   

 

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a 
sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e 
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas 
oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. (MARX, 2008, 
[18522], p. 19) 

 

Assim, a intenção neste trabalho é realizar um processo reflexivo dialético, 

afinal, conforme afirmou Paulo Freire em uma de suas obras, Pedagogia do 

Oprimido, não se pode pensar em objetividade sem subjetividade. Dessa forma, não 

pretendo neste texto cair em subjetivismos, objetivismos, psicologismos, negando a 

história, por meio de uma ingenuidade simplista. Contudo, é preciso refletir sobre os 

seres humanos como produtores da realidade, mas que também são produzidos e, 

em grande medida, condicionados por ela, de modo que a consciência se constitua 

como uma tarefa histórica. 

Minha escolarização básica se efetivou durante os anos 1970, fortemente 

marcada por uma abordagem pedagógica tecnicista e por um currículo escolar com 

marcas ideológicas meritocráticas. Vivíamos, no Brasil, o período da ditadura militar 

                                                           
2
 Ano original da obra. 
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e a educação à qual tive acesso fora do espaço escolar me ajudou a abrir 

horizontes.   

Meu pai, de origem camponesa, migrou com dezessete anos do interior para 

a cidade de São Paulo no final da década de 1940, trabalhando como operário em 

indústrias de móveis. Católico, fundamentou os seus valores em um cristianismo 

popular. Segundo ele, isso fez com que percebesse a importância de voltar para a 

escola, como um jovem adulto, retomando a sua escolarização interrompida na 

infância, como ocorria com a maior parte das crianças filhas de lavradores e 

operários. Dessa forma, conseguiu realizar, no ensino comercial, uma formação 

técnica. Sua história de vida, associada à sua militância católica, o despertou, como 

um dos tantos brasileiros, para um posicionamento contrário ao da ditadura militar. 

Durante a minha infância e juventude eu participava de longos diálogos com 

meu pai sobre a necessidade da construção de um mundo melhor, por meio de um 

sistema político democrático, no qual as pessoas não fossem silenciadas em suas 

ideias e lutas. É verdade que esses diálogos eram voltados, muitas vezes, para 

reflexões mágicas e até mesmo folclóricas, fundamentadas por certo senso comum. 

Não chega, portanto, a conceber o mundo sensível como a totalidade 
da atividade sensível viva dos indivíduos que o constituem, e 
quando, por exemplo, observa um grupo de homens famintos, 
cansados, tuberculosos, em vez de homens saudáveis, é obrigado a 
refugiar-se na “concepção superior das coisas” e na compensação 
ideal no interior do gênero. (MARX; ENGELS, 2006, p. 34, grifos dos 
autores) 

Por sua vez, minha mãe, com a mesma origem de meu pai, teve uma curta 

escolarização, tendo trabalhado nos anos 1950 como operária em São Paulo. Como 

meu pai, colocava-se contrária à ditadura militar estabelecida no Brasil a partir de 

1964, mas demonstrava-se mais temerosa do que ele em manifestar-se 

abertamente. Não raras vezes, eu a via chorando pelos cantos com medo de 

represálias ao posicionamento político, claramente assumido pelo meu pai e pelo 

meu irmão mais velho. 

A utopia de justiça social e liberdade, nutrida pelos meus pais, centrava-se em 

uma perspectiva cristã-católica, o que os diferenciava do meu irmão, sete anos mais 

velho do que eu, que buscava informações sobre o marxismo. 
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Uma cena que marcou meu imaginário, o qual já nem sei mais o quanto de 

“realidade” possui, era a de acompanhar meu pai, a um “local distante”, talvez o 

bairro de São Miguel Paulista, na capital de São Paulo. Íamos buscar livros que 

chegavam de Cuba para o meu irmão mais velho e lembro-me que meu pai retirava 

o estepe do carro e os colocava por baixo do pneu. Isso me criava uma profunda 

curiosidade sobre os livros. 

Com quatorze anos, já no Ensino Médio, comecei a despertar para a história, 

pois estudei com uma professora que procurava romper com a abordagem 

pedagógica vigente, permitindo-me associar as questões formativas vividas fora da 

escola com os conteúdos escolares. Nesse período, passei a participar de um grupo 

de teatro amador ligado ao Partido Comunista do Brasil3, mantenedor do jornal 

“Tribuna Operária”. Esse fato fez com que me aproximasse da teoria marxista, bem 

como de uma maior afinidade com a leitura de mundo do meu irmão mais velho, 

mas, ao mesmo tempo, distanciou-me da perspectiva de meu pai. 

Tal encantamento pela história justifica-se pelo fato de esses estudos me 

ajudarem a compreender o que eu ouvia nos diálogos do meu pai e nos debates 

aflorados entre ele e meu irmão, bem como a entender o medo e a ansiedade  

manifestados por minha mãe. Posso afirmar que os desafios da vida, de ordem 

subjetiva e objetiva, colocaram-me nos caminhos da história. 

Assim, cursei bacharelado e licenciatura em História no início dos anos de 

1980, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O departamento de História 

dessa universidade também seguia uma abordagem marxista. À época, para além 

de uma aproximação com esse viés político-literário, pude aprofundar minhas 

reflexões e leituras. 

Em 1985, comecei a lecionar na rede pública de educação, em escolas na 

periferia da cidade de São Paulo. Sentia-me confiante nas reflexões sobre as 

temáticas da história, mas profundamente inseguro em relação à minha didática. 

Mantinha um bom relacionamento com as crianças e adolescentes, o que se 

constituía como um elemento facilitador das relações pedagógicas, mas percebia 

                                                           
3
 Fundado em 1962, o PC do B permaneceu na clandestinidade de 1964 a 1985.  Aproximava-se da 

ideologia Maoista (Comunismo Chinês) e teve como sua principal literatura o jornal denominado 
Tribuna Operária. 
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que boa parte do meu fazer era intuitivo, uma vez que nas disciplinas da licenciatura 

as questões didáticas e metodológicas do ensino de História pouco foram 

trabalhadas. 

O curso de História na PUC-SP é um curso de bacharelado, voltado à 

formação do pesquisador em história. Para alunos que, como eu, desejavam 

lecionar na educação básica, era necessário realizar dois anos de licenciatura em 

horário diverso do bacharelado. O problema se estabelecia à medida que os 

currículos dos cursos não dialogavam, proporcionando formações estanques. 

Sentindo-me desafiado pela realidade da prática docente, desejoso de um 

aprofundamento das minhas reflexões como professor, decidi retornar para a 

universidade e cursar licenciatura em Pedagogia.  Já estávamos no início dos anos 

1990 e a educação básica, de forma especial e, também, o Ensino Superior, 

começavam a sentir os efeitos das políticas neoliberais na educação. 

Minha formação inicial da graduação e minha história de vida colocaram-me 

como um opositor às marcas neoliberais que avançavam sobre os currículos 

escolares, entre elas a discussão da qualidade total e da mercantilização do ensino. 

Foi nesse contexto e no curso de Pedagogia, que me aproximei da abordagem 

epistemológica desenvolvida por Paulo Freire. 

Desse modo, eu realizava, mais uma vez, uma revisão da minha leitura de 

mundo. Começava a romper com uma visão mais economicista do marxismo 

voltando-me a uma aproximação de análises culturais sem negar as relações 

estruturais, embora, naquele momento pouco conhecesse sobre Gramsci. 

Despertava-me para uma revisita ao “cristianismo militante”, profundamente ligado à 

transformação social, encarando a educação como um ato político. 

Associado a isso, participava do movimento sindical dos professores, na luta 

pelo reconhecimento da profissionalização docente, na luta pela dignidade do 

trabalhador-professor, procurando, no entanto, um caminho que não se constituísse 

em um corporativismo alienante e que não descontextualizasse a dimensão política 

da educação. 

O permanente diálogo entre o meu fazer docente e a história, enquanto 

ciência do meu encantamento, e entre a pedagogia, como uma ciência mais 

pragmática, fazia com que eu problematizasse minhas ações como professor, 
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despertando-me para o processo de aprendizado vivido pelos meus alunos. Nesse 

contexto, a pesquisa foi se constituindo como um desafio para o aprimoramento da 

minha prática docente. 

Em 2001, a cidade de São Paulo passou a ser administrada pelo Partido dos 

Trabalhadores, do qual eu havia me aproximado no final dos anos de 1980. Dessa 

maneira, em 2003, assumi o cargo de Coordenador de Educação da Subprefeitura 

dos bairros de Vila Prudente e Sapopemba, experimentando o processo de 

implantação e implementação de políticas públicas em um nível macroestrutural.  

Muitos desafios se colocaram nesse período para a minha prática docente e 

de gestor educacional, entre elas, a de tomar consciência de que ter a possibilidade 

de implantar políticas públicas não era suficiente para a constituição de uma nova 

hegemonia. Foi um período de muito trabalho, de realizações, mas também, de certa 

frustração. 

Em 2005, após o fim da administração da Prefeita Marta Suplicy na cidade de 

São Paulo, senti a necessidade de refletir e pesquisar mais sobre a educação, em 

especial, sobre a experiência que eu havia vivenciado naquele período. Assim, 

retornei à universidade, dessa vez, para a realização do Mestrado em Educação na 

Universidade Metodista de São Paulo, no qual tive a oportunidade de pesquisar um 

tema voltado à política educacional, tendo como orientadora uma professora com 

um trajeto na educação muito parecido com o meu, a Professora Doutora Maria Leila 

Alves. 

Após o término do mestrado, participei em 2008 de um processo seletivo para 

o cargo de professor do curso de Pedagogia dessa mesma universidade. A decisão 

por tal participação se deu pelo fato de compreender que com a trajetória que eu 

havia percorrido até então, poderia contribuir, juntamente com os demais 

professores para a formação de docentes. Fui aprovado no referido processo e 

iniciei as atividades docentes no ensino superior, concomitantemente com o meu 

exercício na Educação Básica. 

Nesse contexto, tenho buscado manter a coerência entre aquele que 

experimenta cotidianamente a gestão na educação pública do Ensino Fundamental, 

envolvido com os desafios dessa modalidade de ensino, com a de formador e de 

pesquisador no Ensino Superior. 
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Há quatro anos, ingressei novamente na pós-graduação, desta vez, no 

Programa de Doutorado em Educação, também da Universidade Metodista de São 

Paulo, objetivando dar continuidade ao meu itinerário formativo. Compreendo que a 

pesquisa de doutorado que ora apresento, nasceu dessa trajetória formativa e de 

minha própria existência. 

A meu ver, cursar esse programa, em nível de doutorado, após uma longa 

jornada como educador de escolas públicas no município de São Paulo, representa, 

por um lado, o desafio de se estar imerso em um sistema educacional complexo, 

envolto por muitas variáveis, cuja experiência possibilita a vivência de uma práxis 

madura; por outro, a própria práxis exige que se esteja emergindo de tal realidade 

sem, contudo, deixar de estar profundamente marcado por ela, para que com rigor 

teórico e metodológico, se possa contribuir para a sua análise crítica. 

Durante a apresentação da dissertação de mestrado, no ano de 2006, 

procurei discutir em nível de política educacional, a implantação pela prefeitura do 

município de São Paulo, nos anos de 2003 e 2004, dos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs)4. Na oportunidade, essa pesquisa abordou a força contra-

hegemônica de tal projeto diante das políticas neoliberais, presentes na educação 

brasileira. 

A dissertação denominada “Centro Educacional Unificado: contraposição a 

pedagogia de lata”, ao identificar indicadores contra-hegemônicos presentes no 

referido projeto, apontou para o que tenho denominado de “currículo cidadão”, um 

currículo que procura ultrapassar o gradeamento disciplinar, presente no modelo 

idealista da escola moderna burguesa que fragmenta pensamento e ação, ciência e 

arte, conhecimento e vida.  

Reconhecendo que o currículo escolar guarda em seu bojo a disputa 
de poder entre as diferentes classes sociais e culturas, em que a 
cultura dominante impõe a sua forma de organização e vida, os 
CEUs apresentam-se como contraponto, como polos de 
desenvolvimento da comunidade. Atuar como polo de 
desenvolvimento comunitário implica promover a integração das 
experiências culturais da população, rompendo, assim, com a 
concepção capitalista presente na escola tradicional, que apresenta 
um conhecimento descontextualizado e pronto para ser consumido. 
(FASANO, 2006, p. 78) 

                                                           
4
 Projeto educacional com perspectiva integradora e interdisciplinar em que se fundamentava a 

participação popular, implantado no ano de 2003, na cidade de São Paulo, durante a gestão da 
prefeita Marta Suplicy. 
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Foi possível identificar ainda, com esse trabalho, que com o desenvolvimento 

da fase atual do capitalismo, gerador do que Bauman5 (2001) denomina de 

“modernidade líquida”, a escola tem vivido uma profunda violência simbólica6 no que 

se refere à sua identidade pública, logo, coletiva. Gramsci e Freire oferecem 

categorias de análise que permitem problematizar tal cotidiano. 

É importante mencionar que na oportunidade da apresentação da referida 

dissertação, fui desafiado pela banca examinadora7 a, futuramente, retomar essa 

discussão, aprofundando o tema centrado na relação entre currículo e ideologia. 

A tese aqui apresentada é fruto dessa trajetória de vida, percurso marcado 

por escolhas e por renúncias e, até mesmo, por condicionamentos. Descrever essa 

breve história de vida, teve por objetivo demonstrar como esse trabalho foi gestado. 

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de 
amor, um poema, uma tela, uma canção, um livro, têm por trás de si 
uma única razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, 
um gesto, um poema, um livro se acham sempre envolvidos em 
densas tramas, tocados por múltiplas razões de ser de que algumas 
estão mais próximas do ocorrido ou do criado, de que outras são 
mais visíveis enquanto razão de ser. Por isso é que a mim me 
interessou sempre muito mais a compreensão do processo em que  
e como as coisas se dão do que o produto em si. (FREIRE, 2002, 
p.18) 

O conceito de currículo cidadão está estreitamente vinculado ao de Escola 

Cidadã8, uma terminologia desenvolvida pelo Instituto Paulo Freire de São Paulo, e 

ambos estão fundamentados na concepção de uma Educação Libertadora. A partir 

de então, procurei identificar características curriculares de uma Escola Cidadã. 

A ideia e o projeto de uma Escola Cidadã nasceram, no Brasil, no 
final da década de 80 e início da década de 90, fortemente 
enraizados no movimento de educação popular e comunitária que na 

                                                           
5
 Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, tornou-se conhecido por suas análises das ligações entre 

modernidade e pós-modernidade. O autor analisa a modernidade e suas normas reguladoras, bem 
como a substituição das mesmas pela sedução do consumo na chamada sociedade líquida. 
6
 Conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu, que demonstra a existência de forças hegemônicas de 

coação dos indivíduos, levando-os a se localizar no espaço social de acordo com o discurso 
dominante. 
7
 A banca examinadora da dissertação citada foi presidida pela Professora Doutora Maria Leila Alves 

e composta pelos Professores Doutores Elydio dos Santos Neto e José Eustáquio Romão. 
8
 Expressão empregada por estudiosos da teoria desenvolvida por Paulo Freire, especialmente, 

Moacir Gadotti e José Eustáquio Romão, durante os anos 1980, que procurou influenciar as políticas 
educacionais. Conforme palavras de Freire (1997), “a Escola Cidadã é uma escola de comunidade, 
de companheirismo, que, coerente, com a liberdade, não se recusa a viver a experiência tensa da 
democracia” (INSTITUTO PAULO FREIRE, s.d.). Disponível em: 
http://ww3.paulofreire.org/programas-e-projetos/educacao-cidada/ Acesso em: 28.04.2015. 

http://ww3.paulofreire.org/programas-e-projetos/educacao-cidada/
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década de 80 se traduziu pela expressão “escola pública popular”. 
Designa-se comumente por “Escola Cidadã” uma certa concepção e 
uma certa prática da educação “para e pela cidadania”, que, sob 
diferentes denominações, são realizadas, em diversas regiões do 
país, principalmente em municipalidades onde o poder local foi 
assumido por partidos do chamado campo democrático-popular. A 
maior ambição da Escola Cidadã é contribuir na criação das 
condições para o surgimento de uma nova cidadania, como espaço 
de organização da sociedade para a defesa de direitos e a conquista 
de novos. Trata-se de formar para a gestação de um novo espaço 
público não-estatal, uma “esfera pública cidadã” (Jürgen Habermas), 
que leve a sociedade a ter voz ativa na formulação das políticas 
públicas, visando a uma mudança do Estado que temos para um 
Estado radicalmente democrático.(GADOTTI, 2003, p. 1, grifos do 
autor) 
 

Exercendo atualmente o cargo de diretor de escola de Ensino Fundamental 

observo, no interior das salas de aula e do espaço escolar, o crescimento de 

conflitos de diferentes ordens, muitas vezes, geradores de violência, centrados em 

um currículo escolar profundamente idealista e simbolicamente violento, desvelando 

a inexistência de qualquer dimensão de dialogicidade. 

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber 
e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também 
no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais 
para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, 
currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. 
O currículo corporifica relações sociais. (SILVA, 1996, p. 23) 
 

Diferente de um currículo escolar centrado na “história única”, a escola pode 

se constituir como um espaço onde as diferenças indentitárias possam emergir, pois 

a ciência e a própria vida humana se fundamentam em um movimento dialético no 

qual o currículo escolar necessita contemplar a crítica, a contradição, por meio do 

estreito vínculo entre a realidade e o conhecimento. Desse modo, não é possível 

conceber a escola, enquanto espaço público, sem o diálogo e o conflito, 

especialmente gerados pela luta de classes. O problema se estabelece quando esse 

conflito é silenciado por meio de um monólogo centrado na ideologia da classe 

social dominante9. 

                                                           
9
 O curriculista americano Henry Giroux, em seus trabalhos (1988; 1993;1999), aborda a organização 

e a atuação da escola e o papel dos profissionais que atuam nas diversas áreas educacionais, pois 
questionando a “neutralidade”, preocupa-se com o poder que escola e currículo têm, podendo 
constituir-se em ferramentas de reprodução das desigualdades sociais, de ideologias e do poder das 
classes dominantes, dependendo da forma como são utilizados. 
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Assim, conforme já mencionado, esta tese de doutoramento se propõe a 

pesquisar, a partir de Gramsci e Freire, a existência de uma ideologia própria das 

camadas populares e a importância de tal ideologia como mobilizadora de um 

currículo escolar cidadão, voltado à constituição de uma escola contra-hegemônica. 

Como fundamento mediador do diálogo construído entre a epistemologia de Gramsci 

e de Freire no que se refere à ideologia das classes populares, apresentam-se as 

reflexões do marxista maoista Alain Badiou. 

         É possível observar nas políticas públicas brasileiras voltadas à educação, 

uma profunda preocupação com a melhoria dos Indicadores de Desenvolvimento 

Educacional Brasileiro. Por sua vez, tais indicadores, desenvolvidos a partir do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa – apresentam as 

expectativas de aprendizagem definidas pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE. Em suma, a qualidade educacional avaliada 

centra-se na expectativa do desenvolvimento econômico da ordem capitalista 

globalizada. 

Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 
2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o 
monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio 
de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em 
busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois 
componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias 
de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de 
aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 
anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova 
Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a 
cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas 
para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 
6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional 
dos países desenvolvidos. (BRASIL, s/d) 

 
A perspectiva mercadológica neoliberal que marca profundamente o 

capitalismo volátil possui a grande mídia como sua aliada. Tem sido comum, a 

divulgação na mídia brasileira a partir dos dados obtidos nas avaliações externas, de 

um ranqueamento dos sistemas escolares, bem como das unidades educacionais. É 

preciso ter consciência de que qualidade educacional refere-se às políticas públicas 

neoliberais. Em geral, os ranqueamentos de escolas e sistemas procuram 
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desqualificar a educação pública, escamoteando realidades sociais e econômicas, 

bem como processos pedagógicos muito diversos entre educação pública e privada. 

Em face do exposto, a justificativa desta pesquisa volta-se à necessidade da 

construção de um currículo escolar contra-hegemônico, que possibilite a utopia da 

constituição de um novo ser humano (“novo homem”), que seja constituído a partir 

do projeto de uma sociedade socialista e, consequentemente, revolucionária. 

Taticamente, a descentralização curricular é fundamental para se contrapor 

às políticas educacionais neoliberais, que procuram por meio da construção de 

orientações curriculares nacionais e supranacionais, manter a hegemonia ideológica 

e o controle sobre o acesso e a produção do conhecimento.  As escolas, com um 

diálogo estreito e sensível com suas comunidades, poderão encontrar brechas para 

romper com o currículo excludente e fundamentado na meritocracia. 

Como pode ser observado, este estudo não adota o preceito do fim da história 

e das utopias. Esse conceito neoliberal centra-se na ideologia monolítica de um 

capitalismo triunfante, diante de outras formas de organização social. Nesse sentido, 

considerando profundamente atual, a pesquisa apresenta pensadores clássicos da 

corrente marxista como referência bibliográfica no século XXI. 

Cabe mencionar uma entrevista concedida para um jornal argentino no ano 

de 2010, na qual Alain Badiou10 afirmou ser necessário lutar pelo humanismo e por 

suas expressões supremas, entre elas a utopia de uma sociedade comunista. Em 

resposta ao apontamento de que ele é um dos poucos pensadores que ainda 

defendem “a ideia comunista” e que apresenta o comunismo como uma ilusão atual, 

o filósofo ressaltou: 

Sei muito bem que algumas tentativas que se reivindicaram 
comunistas fracassaram porque não conseguiram criar o mundo 
novo que pretendiam e terminaram provocando danos consideráveis 
e situações terríveis. Temos duas opções: ou dizemos que essa 
hipótese comunista de um mundo que não estaria regulado pela 
mercadoria, o produto, não pode ser realizada, então nos resignamos 
ao mundo tal como é; ou mantemos a hipótese comunista. Se a 
mantemos também há que conservar tal palavra. Se da experiência 

                                                           
10

 Alain Badiou, filósofo francês e militante maoista, defende o “humanismo e suas manifestações 
supremas: o ideal comunista e o amor reiventado”. Crítico das concepções dominantes presentes na 
sociedade capitalista, desvela um pensamento transformador e esperançoso quanto ao futuro da 
humanidade. Entrevista disponível em: http://www.vermelho.org.br/noticia/141439-285 Acesso em: 
10/02/2015. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/141439-285
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histórica sacamos a conclusão de que é preciso abandonar a 
palavra, isso seria um retrocesso não necessário. Podemos fazer 
nosso próprio balanço do que ocorreu no século 20 a partir da 
possibilidade de redefinir o que é o comunismo como possível porvir. 
Essa é minha escolha. Sei que se trata de um trabalho longo que 
requer muita reflexão e que será mais mundial do que antes. A 
primeira batalha consiste em manter a força e o significado dessa 
palavra. (BADIOU, 2010, p. 12) 

 
Desse modo, as ideias e concepções precisam estar contextualizadas 

historicamente, especialmente para análise dos fatos históricos e suas conjunturas, 

no entanto, é preciso considerar em uma teoria científica como a marxista, suas 

dimensões universalizantes, conseguindo, por meio da pesquisa, distinguir os 

condicionamentos históricos do valor epistemológico de uma teoria que permite uma 

análise totalizante da vida social, da arte, da cultura, da filosofia, da pedagogia. 

Aliás, essa é grande marca da ciência.    

Com tais objetivos, este estudo fundamenta-se em dois intelectuais do século 

XX, que pautaram suas reflexões e práxis na construção do “novo homem”: Antonio 

Gramsci e Paulo Freire. 

Ao citar Gramsci, Gruppi (1978) afirma que diante da consciência 

subordinada, espontânea, não criticamente unificada e não consciente do que é, o 

problema que se coloca é: 
 

[...] elaborar a própria concepção do mundo consciente, e, portanto, 
em conexão com esse trabalho do próprio cérebro, de escolher a 
própria esfera de atividade, de participar ativamente na produção da 
história do mundo, de ser guia de si mesmo e de não mais aceitar 
passivamente do exterior a marca da própria personalidade. 
(GRAMSCI apud GRUPPI, 1978, p. 67) 
 

Em similaridade reflexiva, afirma Freire (2005): 
 
Esta reflexão sobre a situacionalidade é um pensar a própria 
condição de existir. Um pensar crítico através do qual os homens se 
descobrem em “situação”. Só na medida em que esta deixa de 
parecer-lhes uma realidade espessa que o envolve, algo mais ou 
menos nublado em que e sob que se acham, um beco sem saída 
que os angustia e a captam como situação  objetivo-problemática em 
que estão, é que existe o engajamento. Da imersão em que se 
acham, emergem, capacitando-se para se inserirem na realidade que 
se vai desvelando. (p. 118, grifos do autor) 
 

Assim, a intenção é realizar estudos sobre a abordagem política desenvolvida 

por Gramsci na constituição de um movimento revolucionário favorecedor do 
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estabelecimento de uma nova ordem social. Para tanto, o olhar volta-se às 

discussões sobre hegemonia, construídas por Gramsci. A pesquisa, desse modo, 

procura, a partir da discussão sobre hegemonia, investigar a perspectiva ideológica 

encontrada em sua formulação teórica, sobretudo no que se refere ao potencial 

revolucionário presente na classe trabalhadora. 

As classes trabalhadoras, através de vários mecanismos e veículos, 

absorvem boa parte da ideologia das classes dominantes, naturalizando, em grande 

medida, as relações de exploração. No entanto, o autor reconhece que diante das 

necessidades concretas da vida, às quais as classes subalternas estão sujeitas, 

cria-se um movimento, um comportamento ideológico de luta contra tais condições, 

colocando os trabalhadores em contradição diante da ideologia de naturalização da 

exploração. 

A tarefa de toda concepção dominante (que, sendo dominante, torna-
se portanto também fé, também ideologia para as grandes massas, 
não conscientemente vivida em todos os pressupostos e em todos os 
seus aspectos) consiste em conservar a unidade ideológica de todo 
bloco social, que é cimentado e unificado precisamente por aquela 
determinada ideologia. (GRAMSCI apud GRUPPI, 1978, p. 69-70) 

 
Para Gramsci, o processo revolucionário deve ser preparado e iniciado por 

uma reforma intelectual e moral, de modo a constituir uma hegemonia própria da 

classe trabalhadora. Ao analisar a história da Europa e especialmente da Itália, 

Gramsci, a partir das reflexões de Lênin, afirma que no processo de constituição de 

uma nova hegemonia a ocorrência de uma revolução democrático-burguesa poderá 

representar avanços nas condições de vida das classes trabalhadoras. Para tanto, é 

fundamental que as classes subalternas exerçam um processo de liderança de tais 

revoluções, pois o avanço para uma sociedade socialista dependerá da hegemonia 

exercida por tais classes. 

A liderança referida por Gramsci articula-se ao conceito de “intelectual 

orgânico”, aquele(a) que contribui para a constituição da consciência da classe 

social à qual pertence. O principal objetivo da liderança deve ser contribuir para que 

a nova hegemonia avance com a capacidade de direção política, ideológica e moral, 

da classe social até então subalterna. 
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Vencida a sociedade capitalista, faz-se necessário o estabelecimento de uma 

escola revolucionária, cujo currículo seja voltado para a constituição de uma nova 

hegemonia, sendo assim, não poderá isentar-se da responsabilidade da formação 

da consciência de classe, exigindo, também, uma nova abordagem pedagógica. 

Pode-se acrescentar que, na realidade, existem ideias originais que 
não podem se tornar patrimônio das massas por causa da natureza 
dessas ideias, por não pertencerem às massas do ponto de vista de 
classe; e, ao contrário, existem ideias originais que, precisamente por 
fazerem avançar a função histórica da classe operária, podem se 
tornar patrimônio da própria classe operária e de grandes massas 
populares. Portanto, deve-se realizar uma obra política, organizativa, 
pedagógica, de difusão das novas conquistas culturais entre as 
massas. (GRUPPI, 1978, p. 78) 

Enquanto perdurar a ordem econômica capitalista, estrategicamente, a escola 

revolucionária necessitará viver um currículo escolar descentralizado, de forma que 

a cultura popular local seja tematizada. A descentralização desse currículo tem por 

objetivo se contrapor ao currículo oficial burguês. Após as transformações nas 

estruturas produtivas, o movimento revolucionário deve ter continuidade por meio da 

revolução cultural (Gramsci), que objetivará combater os valores da ideologia 

burguesa hospedados na moral dos revolucionários. Nesse segundo momento, será 

necessária uma proposta curricular centralizada, que efetive a transformação da 

mentalidade oprimida. 

De modo semelhante, Paulo Freire aponta como condição para o 

engajamento das classes populares na luta contra a opressão, o seu 

convencimento, por meio da formação da consciência crítica da realidade em que se 

encontram. O autor defende o caráter pedagógico do processo revolucionário. 

Ao apresentar essas reflexões, esta pesquisa se propõe a identificar se existe 

uma ideologia específica, segundo Gramsci e Freire, criada a partir do senso 

comum, presente nas classes subalternas, que favoreça um potencial revolucionário, 

de forma que dialeticamente possa ser valorizada na implantação para a reforma 

moral e intelectual em uma nova ideologia.  

Nos Cadernos do Cárcere, analisando a ideologia presente no materialismo 

vulgar, Gramsci (2010) afirma que enquanto as classes populares permanecem 

subjugadas, tal ideologia é de grande valor, pois sustenta a ideia de uma vitória 

futura, segundo o autor, quase que como um ato de fé. Ele considera que existe em 
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tal ideologia um finalismo apaixonado, até mesmo uma perspectiva de 

predestinação. Essa ideologia não é capaz de instaurar por si só uma nova 

hegemonia e um novo homem, mas é sensibilizadora para a abertura de uma nova 

consciência revolucionária. 

Fui momentaneamente derrotado, mas a força das coisas trabalha 
para mim em longo prazo; portanto, eu vencerei... A vontade real se 
transmuta num ato de fé, numa certa racionalidade histórica, numa 
forma empírica e primitiva de finalismo apaixonado, que aparece 
como substituto da predestinação, etc, próprias das religiões 
confessionais. (GRAMSCI, 2010, p. 106) 
 

Segundo Freire (1981), a ideologia presente nas camadas populares não se 

constitui como um todo orgânico, mas possui em seu interior elementos de 

profundas contradições. Dessa maneira, as culturas populares guardam elementos 

válidos do senso comum, bem como hospedam marcas de opressão das classes 

dominantes.   

Cabe ao educador adepto da educação libertadora, contribuir para a 

problematização da realidade dos educandos, ajudando-os a identificar o núcleo 

válido do senso comum e a desnaturalizar as dimensões de opressão na ideologia 

dominante, hospedada no interior da cultura popular, bem como ajudá-los na 

superação de tal realidade, caminhando para uma nova consciência. 

Para a identificação do núcleo válido do senso comum, segundo Freire 

(2005), é necessário que os oprimidos superem a autodesvalia, constituída 

ideologicamente e com grande contribuição dos intelectuais tradicionais. Ao 

problematizar essa realidade, desenvolvendo uma pedagogia que valoriza o diálogo 

e reconhece os membros das classes populares como portadores de cultura, a 

tendência é o aparecimento de elementos de rebeldia. A rebeldia em si, não é  

revolucionária, mas é potencializadora de tal movimento. 

Desse contexto, o problema que emerge nesta pesquisa é se existe na 

análise política gramsciana e nas reflexões pedagógicas freirianas a identificação de 

uma ideologia própria das classes populares que possam ser favorecedoras de um 

processo pedagógico voltado à constituição do inédito viável. 

A hipótese para tal questionamento é que sim. Por essa razão, Gramsci e 

Freire destacam a importância da centralização do currículo escolar a partir da 
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análise de elementos da cultura popular. Gramsci, ao criticar o idealismo dos 

intelectuais tradicionais, bem como Freire, ao propor a superação da pedagogia 

extensionista, reconhecem que a práxis pedagógica, voltada para a construção de 

“um novo homem”, só será possível por meio de uma nova hegemonia que seja 

desencadeada por uma ideologia popular e que possa ser geradora de um processo 

revolucionário. 

Os autores em questão não acreditavam em movimentos revolucionários que 

não considerassem a necessidade da constituição de uma nova consciência. Em 

outras palavras, para que esse processo seja viabilizado, é necessário partir do 

senso comum, dos elementos da cultura popular, de forma que as representações 

ideológicas do mundo tornem-se explícitas.  

 

Trata-se, portanto, de elaborar uma concepção nova, que parta do 
senso comum, não para manter-se presa ao senso comum, mas para 
criticá-lo, para depurá-lo, unificá-lo e elevá-lo àquilo que Gramsci 
chama de bom senso, que é para ele a visão crítica do mundo. 
(GRUPPI, 1978, p. 69) 

 
Gramsci não publicou muitas obras literárias no decorrer de sua vida, mas 

teve vários artigos publicados em periódicos e jornais operários. Os Cadernos do 

Cárcere constituíram-se como a obra da sua maturidade. A política é o ponto focal 

de onde este autor analisou a totalidade da vida social, os problemas da arte e da 

cultura, da filosofia e da pedagogia. 

Estudioso de Marx e Lênin e militante inicialmente do Partido Socialista 

Italiano e, posteriormente, do Partido Comunista, Gramsci colocou-se contrário à 

leitura que a Segunda Internacional Socialista vinha realizando das produções 

teóricas de Karl Marx, centrando-a em um determinismo econômico. Gramsci, 

especialmente após 1926, apresentou reflexões ligadas ao que denominou filosofia 

da práxis. Em tais discussões, afirmava que não era a economia, mas sim, a práxis 

humana o verdadeiro motor da história. Para ele só existia uma filosofia: a filosofia 

da práxis. 

Por sua vez, nos passos de Gramsci, Freire afirmava não acreditar na 

fragmentação entre o conhecimento e a realidade.  
 

Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos 
sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo 
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divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo 
contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. 
(FREIRE, 2005, p. 59) 

 
Assim, a práxis caracteriza-se como a principal preocupação da filosofia para 

Gramsci, que considera ser inadequado fragmentar pensamento e trabalho, ao 

criticar o que ocorria com as produções dos intelectuais tradicionais. Ao mesmo 

tempo em que o autor afirma não haver uma prevalência dos fatores estruturais 

sobre os superestruturais, compreende a sua interdependência.  Nesse sentido, 

para a construção de uma nova hegemonia, os elementos culturais e a educação 

não podem ser ignorados. 

Ao discutir sobre as questões voltadas à constituição e à história dos 

intelectuais, Gramsci, no Caderno do Cárcere nº 12 (1932), discute entre outras 

questões, as observações sobre as escolas e defende a necessária articulação no 

currículo escolar entre educação e trabalho: 

O conceito de equilíbrio entre ordem social e ordem natural com base 
no trabalho, na atividade teórico-prática do homem, cria os primeiros 
elementos de uma intuição do mundo liberta de toda magia e 
bruxaria, e fornece o ponto de partida, para o posterior 
desenvolvimento de uma concepção histórica, dialética, do mundo, 
para a compreensão do movimento e do devir, para a avaliação da 
soma de esforços e de sacrifícios que o presente custou ao passado 
e que o futuro custa ao presente, para a concepção da atualidade 
como síntese do passado, de todas as gerações passadas, que se 
projeta no futuro. (GRAMSCI, 2010, p. 49) 

 
A luta pela constituição de uma nova hegemonia, de uma hegemonia 

libertadora das classes populares, para Gramsci, necessita vencer o conceito 

individualista da sociedade burguesa e reguladora, estabelecendo uma nova 

consciência: a consciência de classe. 

É, portanto, fundamental para o debate sobre hegemonia e contra-

hegemonia, que esta pesquisa destaque, em consonância com esse autor, a 

perspectiva política e filosófica de sua práxis. O sentido de tal debate motiva-nos a 

olhar para a prática curricular escolar e identificar na mesma os elementos 

hegemônicos e contra-hegemônicos. 

Gramsci critica o modelo de escolarização burguesa, que segundo ele, tem 

por objetivo a acomodação e a conformação dos indivíduos em suas classes sociais, 

bem como a reprodução do modelo econômico capitalista. 
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Enquanto superestrutura, a escolarização deve partir das condições materiais 

de existência das classes sociais, de forma que, por meio da relação entre educação 

e trabalho, os alunos possam construir sua consciência de classe. Ao identificarem-

se com sua classe social esses estudantes trabalhadores podem se constituir no 

que Gramsci denomina de intelectuais orgânicos.  

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político [...] (GRAMSCI, 
2010, p. 19) 

 
O intelectual italiano critica o idealismo presente na filosofia e na escola 

burguesa, na medida em que fragmenta conhecimento e trabalho. Afirma, então, que 

todos são filósofos e que o fundamental da filosofia é a práxis. 

O autor considera que a educação não pode estar dissociada do trabalho e 

apresenta uma concepção de trabalho que não se limita à empregabilidade, mas diz 

respeito à consciência da existência material dos sujeitos, bem como a uma ação 

transformadora das condições materiais. Destaca, por meio da teoria marxista, o 

conceito de trabalho e a sua associação à concepção antropológica. 

Nesse sentido, é possível perceber um profundo vínculo da produção teórica 

realizada pelo educador brasileiro, Paulo Freire, com a teoria política construída por 

Antonio Gramsci, voltada ao movimento dialético de conservação e renovação da 

teoria marxiana. 

Freire, nas reflexões sobre a constituição de uma educação libertadora, 

sintetiza a importância da construção de uma escola cidadã capaz de vencer os 

elementos opressivos de um currículo que impede o ser humano de questionar a 

ideologia dominante (visão mágica e folclórica), do qual, em grande medida, o 

mesmo é um hospedeiro.    

Em face do exposto, para complementar a pesquisa, são apresentadas 

reflexões sobre entrevistas realizadas com quatro intelectuais brasileiros que, 

conhecedores da epistemologia freiriana, são questionados sobre o problema 

abordado nesta tese. Essas entrevistas objetivam verificar se tais intelectuais 

reconhecem no pensamento freiriano a existência de uma ideologia especificamente 
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popular e, também, investigar suas concepções a respeito da hipótese levantada 

neste estudo no que se refere à implementação da educação libertadora na atual 

conjuntura social. 

Buscando contemplar o que aqui se propõe, esta pesquisa encontra-se 

estruturada em seis capítulos, conforme são descritos a seguir.  

O capítulo 1 – Gramsci e Freire: contextos entrecruzados – apresenta 

considerações sobre as características do capitalismo em países como Itália e 

Brasil, que no início do século XX demonstraram contrastes de profunda 

desigualdade no desenvolvimento capitalista. A partir de tais contrastes, são 

discutidos dados biográficos dos dois autores, que objetivam destacar aspectos 

comuns potencializadores de uma aguçada sensibilidade para a leitura do mundo 

das classes populares buscando identificar elementos de opressão e de 

silenciamento das mesmas, diante das relações capitalistas instituídas.  

A Itália teve o seu processo de unificação efetivado a partir da segunda 

metade do século XIX, demonstrando profundos contrastes culturais e econômicos, 

marcados pelo desenvolvimento de um capitalismo tardio em relação a outros 

estados europeus.  

A esse respeito, o período denominado por Hobsbawn (1988) como a Era dos 

Impérios (1845-1914), caracterizou-se pela influência de duas revoluções, a 

francesa e a industrial, cujo processo histórico do desenvolvimento do capitalismo 

criou contrastes econômicos não apenas entre o continente europeu e as 

territorialidades nas quais se expandiu o imperialismo (África e Ásia, por exemplo), 

como no interior de alguns países europeus, como no caso da Itália. A agricultura 

continuava a empregar a maior parte da população da Itália Meridional, marcada, 

inclusive, pela expropriação da terra e do desenvolvimento da industrialização nos 

antigos reinos do norte italiano.  

No segundo período analisado por Hobsbawm (2008), a Era dos Extremos 

(1914-1991), o autor discute a constituição do mundo contemporâneo, bem como a 

sua relação com a destituição da Era dos Impérios. O século XX, ou o breve século 

XX, como afirma o autor, corresponde ao período da produção intelectual de 

Gramsci (Era das Catástrofes) e de Freire (Era do Ouro e do Desmoronamento), e 
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foi marcado pelas crises do capitalismo imperialista e suas consequências para as 

classes sociais, especialmente, para as classes populares.  

Embora não sendo de origem familiar camponesa, Antonio Gramsci e Paulo 

Freire nasceram em regiões de vulnerabilidade social, respectivamente, Itália 

Meridional (Sardenha) e nordeste brasileiro (Pernambuco). Ambos experimentaram 

situações de privações econômicas e  estiveram em permanente contato com 

elementos da cultura popular, constituindo-se como intelectuais profundamente 

comprometidos com a construção de um novo homem e de um novo mundo. 

Grisoni e Maggiori (1973), ao analisarem as primeiras motivações de revolta 

contra a lógica capitalista, manifestadas por Gramsci ainda na infância, afirmam que 

as mesmas foram motivadas pela situação de miséria e de abandono da Sardenha. 

Numa carta à mulher, Gramsci conta como tinha nascido, na sua 
infância, aquele instinto de revolta contra os ricos que oprimiam a 
Sardenha, e como essa revolta o impelira a lutar pela independência 
nacional da sua ilha: “ao mar, os continentais! Quantas vezes não 
repeti essas palavras!”11 (p. 77) 

 
Tal indignação encontra-se igualmente presente em Freire, diante das 

experiências observadas no contexto social do nordeste brasileiro e são sintetizadas 

por ele da seguinte forma: 

Que excelência é essa que registra nas estatísticas, mornamente os 
milhões de crianças que chegam ao mundo e não ficam e, quando 
ficam, partem cedo, ainda crianças e, se mais resistentes, 
conseguem permanecer, logo do mundo se despedem. [...] Que 
excelência é essa que, no Nordeste brasileiro, convive com uma 
exacerbação tal da miséria que parece mais ficção: meninas, 
meninos, mulheres, homens, disputando com cachorros famintos, 
tragicamente, animalescamente, detritos dos grandes aterros de lixo, 
na periferia das cidades, para comer. [...]. Que excelência é essa que 
parece não ver meninos barrigudos, comidos de vermes [...] 
cinquenta e dois por cento da população do Recife favelada, vítima 
fácil das intempéries, das doenças que abatem sem dificuldades os 
corpos enfraquecidos [...]. Que excelência é essa que não se comove 
com o extermínio de meninas e meninos nos grandes centros 
urbanos brasileiros; que "proíbe" que 8 milhões de crianças 
populares se escolarizem, que "expulsa" das escolas grande parte 
das que conseguem entrar. (FREIRE, 2002, p.95-96, grifos do autor) 

     

Nas reflexões sobre a Questão Meridional, Gramsci (1987) demonstra como o 

projeto excludente do sistema capitalista italiano articulou a exploração industrial 

                                                           
11

 Gramsci a Iulca Schucht, Viena, em 06/04/1924. 
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com a manutenção do “atraso” dos camponeses do sul e demonstra que os 

problemas sociais italianos precisam ser compreendidos a partir de uma perspectiva 

histórica. Considerando essa análise como uma marca de universalidade do modo 

de produção capitalista, nesse capítulo tal aspecto é aprofundado, buscando 

demonstrar similaridades com o projeto capitalista, também experimentado no Brasil. 

As discussões apresentadas no capítulo de abertura do presente trabalho 

procuram contextualizar o leitor sobre a realidade sócio-histórica de Antonio Gramsci 

e de Paulo Freire, evidenciando a historicidade dos mesmos na constituição das 

identidades revolucionárias, bem como a importância da formação na área da 

linguística de ambos, como facilitadora na compreensão da relevância da cultura e 

da palavra autêntica, vinculada à realidade para um verdadeiro processo 

revolucionário. 

Esse capítulo finaliza-se com a apresentação de apontamentos reflexivos 

sobre recortes da cultura popular no sul da Itália e no nordeste brasileiro. Para tanto, 

são utilizadas como referências a obra literária italiana “Pai Patrão”, do sardo Gavino 

Ledda, e a obra “A Guerra do Fim do Mundo” de Mário Vargas Llosa, sobre a Guerra 

de Canudos. 

O capítulo 2 – Comunitarismo e Revolta: embrião para uma ideologia 

revolucionária – apresenta uma reflexão sobre o conceito de ideologia das classes 

sociais, com ênfase a esse conceito nas classes populares a partir da compreensão 

de que todas as classes sociais possuem ideologias específicas e por elas são 

movidas.  

Nesse sentido, são desenvolvidas conceituações fundamentais presentes na 

teoria marxiana e que estão imbricadas na compreensão do conceito de ideologia e, 

para tanto, a perspectiva de ideologia de classes fundamenta-se em Alain Badiou 

(1976), cujo pensamento inspirou-se em Louis Althusser, embora não tenha se 

restringido a ele, apresentando, inclusive, críticas ao conceito althusseriano sobre 

ideologia. O autor afirma ser necessário, para a construção da práxis 

transformadora, desenvolver especial atenção para o “acontecimento”, buscando 

uma articulação entre a ruptura e o pensamento prático. 

Badiou (1976) destaca que a história é marcada por interrupções que devem 

ser entendidas a partir de uma perspectiva dialética, cujos acontecimentos são 
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recortes privilegiados para a referida análise. A história é por si revolucionária e 

guarda aspectos de violência, criação, destruição e procura. Nesse sentido, 

investigar esses aspectos nas expressões do cotidiano e dos acontecimentos 

permite a identificação de elementos ideológicos favorecedores do movimento 

revolucionário. 

Vale mencionar, nesse contexto, a perspectiva do reconhecimento do 

pensamento prático das camadas populares, expresso na ideologia de uma vida 

comunitarista, e o possível distanciamento do individualismo alienante, propagado 

pelos valores burgueses, que se materializa nos acontecimentos cotidianos. 

Na análise dos acontecimentos e das ideologias culturais é possível identificar 

elementos unificadores dos oprimidos, entre os quais Badiou destacou o 

comunitarismo. 

No capítulo 3 – Gramsci e a Nova Hegemonia – o estudo se debruça sobre 

alguns textos de Antonio Gramsci apontando aproximações e distanciamentos em 

relação à discussão apresentada por Badiou no que se refere à ideologia específica 

das classes populares. 

A perspectiva pedagógica apresentada especialmente por Gramsci, a partir 

dos Cadernos do Cárcere nºs 6 e 12,  é aqui problematizada buscando identificar o 

papel da cultura popular nos currículos escolares. 

Gramsci (2010) afirma que as classes subalternas são invadidas, ocupadas, 

pela concepção de mundo das classes dominantes e compreende que para a 

viabilização de tal projeto as classes dominantes utilizam diferentes canais, entre 

eles, a escola.  O autor discute que um currículo escolar fragmentado entre ensino 

profissional e propedêutico contribui para tal intento. Dessa crítica resulta a sua 

proposta sobre a construção da “Escola Única”. 

Por outro lado, o intelectual italiano também ressalta que as necessidades 

efetivas das classes subalternas são geradoras de marcas culturais próprias, que se 

colocam em contradição com a ideologia dominante. Sobre isso, Gruppi (1978) 

menciona: 

Mas, se as classes subalternas são dominadas por uma ideologia 
que as atinge através de mil canais, sob a ação das classes 
dominantes, o fato é que as necessidades efetivas, as 
reivindicações, inclusive relativamente espontâneas, das classes 
subalternas impulsionam tais classes a ações, a lutas e movimentos, 
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a um comportamento mais geral que entra em contradição com a 
concepção do mundo na qual elas foram educadas. Gramsci 
pergunta onde está a filosofia real, tendo em vista a ocorrência dessa 
ruptura entre a concepção (que de resto não é criticamente unificada) 
e a ação?  (p. 68-69, parênteses do autor) 
 

É possível compreender, a partir desta afirmação, a existência de uma 

proximidade entre o conceito gramsciano, de que a filosofia de uma pessoa esteja 

na política, com o debate de Badiou sobre a relevância do acontecimento e, nesse 

sentido, da política. 

A relevância de um currículo escolar que se volte à cultura popular, 

problematizando os elementos ideológicos potencialmente revolucionários e 

diferenciando-os dos elementos folclóricos e ideológicos das classes dominantes, 

também presentes no cotidiano e identificáveis nos acontecimentos, deve construir o 

interesse da metodologia pedagógica revolucionária.   

Para Gramsci (2010), a cultura possui especial importância como centro do 

currículo escolar, uma vez que possibilita identificar o modo específico de pensar e 

de sentir das classes populares, superando através do pensamento científico a 

alienação e a fragmentação, levando a recusa da ideologia das classes dominantes. 

O capítulo 4 – Paulo Freire e o Inédito Viável – procura apresentar aspectos 

da epistemologia freireana e suas aproximações e distanciamentos quanto ao 

pensamento de Gramsci. 

Diferente de Gramsci, que apresentou discussões sobre a educação, mas não 

tendo a mesma como seu principal foco reflexivo, Freire centrou suas reflexões 

sobre os fundamentos de uma práxis pedagógica libertadora. 

De acordo com Freire (2005), reconhecer o ser humano em sua historicidade 

como produtor de cultura é um dos princípios da pedagogia da libertação. Como 

Gramsci, Freire negou qualquer determinismo histórico e afirmou ser a história uma 

possibilidade. Um movimento revolucionário não será decorrente do esgotamento 

das relações de exploração do trabalho, mas deverá ser formulado e implantado 

pelas classes subalternas. 

A pedagogia do oprimido é um dos instrumentos para a descoberta crítica da 

necessidade de “um novo ser humano”, de um “novo mundo”, que deve romper com 
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a aderência do oprimido à ideologia do opressor. Para tanto, é necessária a 

constituição de uma prática pedagógica que o ajude a desvelar os elementos de 

opressão presentes nas classes sociais. 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 
produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. 
Se os homens são os produtores dessa realidade e se esta, na 
inversão da práxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a 
realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa de homens. (FREIRE, 
2005, p. 41) 

 
Para os dois autores, a revolução possui um caráter eminentemente 

pedagógico e, nesse sentido, a escola se constitui como espaço privilegiado para a 

construção de uma nova hegemonia. Se por um lado, a escola do sistema capitalista 

é um dos canais de divulgação da ideologia dominante, por outro, será, por meio de 

suas contradições e de suas brechas, um dos instrumentos possíveis para a 

transformação. 

A educação libertadora é a que desenvolve uma prática pedagógica voltada à 

superação da alienação. Dessa maneira, é por meio da práxis que o diálogo entre o 

senso comum e o conhecimento científico ganha espaço privilegiado. A práxis deve 

buscar a reflexão dos seres humanos sobre o mundo, objetivando transformá-lo. 

Um conceito importante desenvolvido por Freire (2005), presente também 

nesse capítulo, é o de dialogicidade. Segundo o autor, o diálogo é mais do que uma 

metodologia, ele vincula-se à epistemologia. Esse conceito em Freire está associado 

à dialética, ou seja, a palavra verdadeira é criadora do mundo, na medida em que 

não ocorre desvinculada da realidade e de suas contradições.   

O educador-político necessita conhecer as condições estruturais em que o 

pensamento e a linguagem do povo, dialeticamente, se constituem. Nesse sentido, a 

investigação sobre a cultura popular e a identificação dos diferentes elementos 

ideológicos se fazem necessárias: “Quanto mais assumam os homens uma postura 

ativa na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam  a sua tomada de 

consciência em torno da realidade  e, explicitando  sua temática significativa, se 

apropriam dela.” (FREIRE, 2005, p.114) 

Assim como Gramsci, Freire defende que uma educação contra-hegemônica 

deve contribuir para uma revolução cultural, centrada em um esforço sério e 



 
33 

profundo de conscientização. Daí a necessidade de se vencer o verbalismo e a 

palavra oca, por meio das práxis, em que a classe trabalhadora se assuma como 

sujeito da história.  

Currículo escolar: ideologia e poder é o título do capítulo 5.  Após a análise da 

epistemologia de Antonio Gramsci e Paulo Freire, em que se procura identificar a 

pertinência da afirmação da existência de uma ideologia potencialmente 

revolucionária, nutrida no seio das camadas populares, discute-se o sentido de 

fundamentar o currículo da escola pública e popular em tal ideologia.  

O currículo escolar não é neutro, pois não existe neutralidade científica. A 

escola, enquanto aparelho ideológico de hegemonia, tem no currículo escolar o seu 

principal canal de propagação ideológica, visando à manutenção da ideologia das 

classes dominantes.  

A escola voltada à transformação social deve centrar o seu currículo na 

filosofia da práxis. Nesse sentido, a ideologia das classes populares precisa ser 

potencializada nos currículos escolares de modo a contribuir para revestir de 

historicidade a compreensão de mundo das camadas subalternas, objetivando a 

construção da consciência de classe. 

O último capítulo apresenta reflexões a partir de dados coletados em quatro 

entrevistas semiabertas. Conforme mencionado, este estudo procura estabelecer, 

por meio de uma revisão bibliográfica, um diálogo teórico entre Antonio Gramsci, 

Paulo Freire, a partir do conceito de ideologia das classes populares desenvolvido 

por Alain Badiou. As entrevistas aqui apresentadas têm, portanto, a intenção de 

complementar as construções teóricas realizadas a partir desse diálogo. 

Refletindo sobre o sentido da utilização de entrevistas na pesquisa em 

educação, Szymanski (2002) afirma: 

Esse instrumento tem sido empregado em pesquisas qualitativas 
como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de 
tópicos complexos demais para serem investigados por instrumentos 
fechados num formato padronizado. Lakatos (1993) inclui como 
conteúdos a serem investigados fatos, opiniões sobre fatos, 
sentimentos, planos de ações, condutas atuais ou do passado, 
motivos conscientes para opiniões e sentimentos. Minayo (1996, 
p.108) refere-se aos dados obtidos pela entrevista dividindo-os entre 
os de natureza objetiva – fatos “concretos”, “objetivos” – que podem 
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ser obtidos por outros meios – e os de natureza subjetiva, como 
atitudes, valores, opiniões, que só podem ser obtidos com a 
contribuição dos atores sociais envolvidos. (p. 10, grifos da autora) 

 

É oportuno mencionar que a escolha dos entrevistados ocorreu com base nos 

seguintes critérios: primeiro, considerando a identificação da compreensão, em suas 

produções teóricas, das epistemologias desenvolvidas por Gramsci e Freire;  

segundo, tendo em vista a vivência da práxis junto aos movimentos sociais, 

fundamentados na pedagogia libertadora, especialmente os ligados à comunidades 

de base.  

A pesquisa qualitativa que ora se apresenta, fundamenta-se no 

reconhecimento do autor desta pesquisa sobre a complexidade dos fenômenos 

sociais e que, por isso, procura combinar os procedimentos metodológicos de 

revisão bibliográfica com a pesquisa de campo. O que chama a atenção é a 

representatividade dos sujeitos entrevistados, diante do conhecimento que este 

trabalho se propõe a construir. 

No momento em que a percepção social transita pela consciência 
individual, ela passa por uma triagem, é modelada e reelaborada, 
segundo os valores do entrevistado (subjetividade), reinscrevendo-
se, ao mesmo tempo, no social, em virtude da situação de interação 
com o pesquisador e da experiência empírica de rememorar. A 
mobilização da subjetividade na construção das representações 
sociais, portanto, não se opõe à objetividade ou à realidade, mas é 
um momento da construção da realidade; as práticas sociais estão 
permanentemente conectadas e impregnadas pelas representações 
[...] (BRANDÃO, 2002, p. 41) 

 
A utilização de entrevistas como instrumento de pesquisa, deve-se a dois 

objetivos: o primeiro busca compartilhar do conhecimento dos participantes da 

pesquisa a propósito da temática aqui apresentada, especialmente, no sentido de 

investigá-los sobre a possibilidade de aproximação das teorias construídas por 

Gramsci e Freire quanto ao que Alain Badiou denomina de ideologia das camadas 

populares; o segundo objetivo refere-se à compreensão dos entrevistados em 

relação à importância da escuta sensível para as questões e identidades populares, 

problematizando-as e identificando na cultura popular os “germes” de transformação 

social, voltados a uma estratégia que possa viabilizar um currículo escolar contra-

hegemônico.  
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Segundo Gatti12 (2002), o que caracteriza a entrevista em uma pesquisa 

qualitativa são as trocas intersubjetivas. Para a autora: “são propostos 

procedimentos ao longo da entrevista, na forma de expressão da compreensão, de 

sínteses parciais, de questões de esclarecimento, de aprofundamento, e no segundo 

momento da entrevista, a devolução.” (p. 7) 

Nas considerações finais, o estudo busca retomar o problema e os 

questionamentos que dele emergem, a hipótese da pesquisa, e ainda, os dados 

levantados na revisão bibliográfica. Procura também, realizar uma síntese das 

informações e reflexões dos entrevistados apresentando os principais aspectos 

evidenciados no decorrer do trabalho. 

Cabe ressaltar, por fim, que nas ciências humanas o sujeito e o objeto da 

pesquisa estão em permanente interação e, por vezes, é inevitável a parcialidade do 

pesquisador. Todavia, o estudo buscou utilizar procedimentos éticos que poderão 

ser confrontados pelo leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Bernadete Gatti é pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas exercendo a função de 
superintendente de Educação e Pesquisa. O trecho citado foi retirado da apresentação do livro “A 
entrevista na Pesquisa em Educação: a prática reflexiva”, organizado por Heloisa Szymanski, em 
2002. 
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1 GRAMSCI E FREIRE: CONTEXTOS ENTRECRUZADOS 

 

Afinal, a história não é como uma linha de ônibus 
em que todos – passageiros, motorista e cobrador – 

são substituídos quando chega ao ponto final.  
(ERIC HOBSBAWM, 1988, p. 19) 

 
A proposta para este capítulo é partir de um breve relato analítico do período 

histórico vivido por Antonio Gramsci e Paulo Freire, em razão da compreensão de  

que o ser humano é produto e produtor da história. Eric Hobsbawm (1988) afirmou 

que refletir sobre um tempo histórico passado é de fundamental importância, pois 

embora as pessoas de hoje não possam mais viver nesse tempo, isso não significa 

que o tempo estudado não viva mais nelas. 

As produções intelectuais de Gramsci e Freire situam-se na primeira metade 

e na segunda metade do século XX, respectivamente. Refletem os diferentes 

contextos vividos por eles, bem como o tempo histórico que neles vivia. Coloca-se o 

desafio de contextualizar a práxis de tais pensadores a partir de situações concretas 

de suas existências.  

[...] Cada formação social é única, não só pelos elementos estruturais 
que lhes modelam a constituição, como pelos traços conjunturais, 
complexo emaranhado para onde confluem as determinações mais 
gerais e as mais particulares, que frequentemente só adquirem 
importância para a análise e ação [...] (GRUPPI, 1978, p. VII) 

 
Ao fundamentarem suas reflexões em teorias marxianas e marxistas13, 

Gramsci e Freire não constroem dogmas religiosos em suas análises sociais, mas 

uma análise crítica, complexa e sensível do mundo capitalista e das suas produções, 

propondo a sua superação. Para além de uma análise cientificista, apresentam uma 

filosofia da práxis que visa superar as relações de dominação estabelecidas pelo 

modo de produção capitalista. Dessa forma, enquanto perdurar a estrutura 

econômico-social capitalista, a práxis marxista mantém sua viabilidade. 

O problema de saber se ao pensamento pode ser atribuído uma 
verdade objetiva não é um problema teórico, mas sim prático. É na 
práxis que o homem deve provar a verdade, isto é, a realidade e o 
poder, o caráter imanente do pensamento. A disputa sobre a 

                                                           
13

 Denomina-se de teoria marxiana as teses desenvolvidas por Karl Marx e teoria marxista os estudos 
realizados por outros teóricos, a partir dos textos desenvolvidos por Marx. 
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realidade ou a irrealidade do pensamento, isolado da práxis, é uma 
questão puramente escolástica. (MARX apud GRUPPI, 1978, p. 123) 

 

Gramsci e Freire distanciam-se do idealismo, bem como do empirismo ao 

valorizarem a filosofia da práxis. Não existe uma verdade absoluta independente dos 

sujeitos cognoscentes, ou ainda, o conhecimento não é um mero reflexo do real. O 

conhecimento não é prévio e isolado da materialidade e dos seus problemas. Ambos 

defendem que o conhecimento humano é resultado da interação entre o sujeito e o 

objeto. Essa compreensão se aproxima da teoria marxiana. 

Não se procura, com este trabalho, recuperar a história dos séculos XIX e XX, 

pois tal intento seria de grande presunção para qualquer historiador, especialmente 

para esta tese e seu autor. Como afirma Hobsbawm (1988) o passado é 

irrecuperável. O que se deseja é apontar alguns elementos históricos dos períodos 

denominados por Hobsbawm como “A Era dos Impérios” e “A Era dos Extremos”14 

que ajudem a contextualizar a práxis dos pensadores de base desta pesquisa. 

A segunda metade do século XIX e o século XX caracterizam-se pela 

sedimentação das relações de produção capitalista, bem como pelas dimensões 

superestruturais ligadas à sociedade burguesa, baseadas na ideologia liberal. 

Contudo, foi também durante o século XX que emergiram os primeiros paradigmas 

de Estados Socialistas. 

Mas, por outro lado, a Era dos Impérios é marcada e dominada por 
essas contradições. Foi uma era de paz sem paralelo no mundo 
ocidental, que gerou uma era de guerras mundiais igualmente sem 
paralelos. Apesar das aparências, foi uma era de estabilidade social 
crescente dentro das zonas de economias industriais desenvolvidas, 
que forneceram os pequenos grupos de homens que, com uma 
facilidade que raiava a insolência, conseguiram conquistar e dominar 
vastos impérios; mas uma era que gerou, inevitavelmente, em sua 
periferia, as forças combinadas da rebelião e da revolução que as 
tragariam. (HOBSBAWM, 1988, p. 24) 

       

Gramsci e Freire são frutos da periferia. As relações de produção do 

capitalismo industrial sustentam-se na exploração do capital sobre o trabalho, bem 

como o capital se reproduz a partir de tal exploração. Ao criar as condições materiais 

de exploração sobre trabalho, o desenvolvimento capitalista organiza-se no 

                                                           
14

 O historiador Eric Hobsbawn escreveu entre outras, duas obras denominadas A Era dos Impérios 
(1875 – 1914) e A Era dos Extremos (1914-1991). Em tais produções o historiador em pauta procurou 
analisar fatos que caracterizaram os momentos históricos do final do século XIX e o século XX. 
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paradigma centro-periferia. E o que é o centro e o que é a periferia? Essa divisão se 

estabelece de acordo com a hegemonia do poder econômico, social e político. 

A segunda etapa da revolução industrial, geradora do imperialismo e das 

consequentes disputas geopolíticas que se seguiram no século XX, dividiu as 

relações sociais de produção a partir dos seus estágios de desenvolvimento 

tecnológicos, criando uma profunda desigualdade ao acesso dos bens produzidos. 

É importante destacar que as relações centro-periferia, no sistema capitalista 

não se restringem às relações externas dos Estados Nacionais e/ou Blocos 

Econômicos, mas também no interior dos próprios Estados. A necessidade de 

mercados sempre crescentes para seus produtos impeliram a burguesia à conquista 

de todo o globo terrestre. “Ela precisa estabelecer-se, explorar e criar vínculos em 

todos os lugares”. (MARX; ENGELS, 1987, p. 14) 

Gruppi (1978) afirma ser necessária a compreensão histórica da formação 

capitalista como “coisa viva”, ou seja, identificar na vida cotidiana ou, nas palavras 

de Baudiou (2009), nos acontecimentos as manifestações concretas de tal sistema, 

entre elas as dimensões ideológicas que legitimam as classes sociais.      

Ideologicamente as sociedades burguesas, fundamentadas no liberalismo, 

com princípios defendidos desde a Revolução Francesa, declaram os indivíduos 

legalmente livres e iguais. Contudo, as desigualdades geradas pelo modo de 

produção capitalista impelem a hierarquização social das pessoas, agrupadas em 

classes. 

[...] Os ricos e poderosos não só eram mais ricos e influentes 
politicamente, como podiam exercer uma coerção extralegal 
considerável, como bem sabia qualquer habitante de áreas como no 
interior do sul da Itália e das Américas, sem falar dos negros 
americanos [...] (HOBSBAWM, 1988, p. 44) 

 

Outra tipologia presente no modo de produção capitalista trata-se da relação 

de interdependência entre as áreas industrializadas e o mundo rural. Identifica-se a 

presença de certo colonialismo ao qual as áreas industriais submetem as regiões 

agrárias. Destaca-se que tal submissão não se efetiva sem a concordância dos 

mantenedores da estrutura latifundiária. 
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O desenvolvimento econômico desigual, criador da dualidade entre centro e 

periferia, também se ancora em um desenvolvimento cultural desigual. O atraso de 

regiões rurais como no sul da Itália, bem como no nordeste brasileiro é condição 

para o desenvolvimento do capitalismo das áreas industrializadas. 

Gramsci (1987), ao analisar as relações entre a Itália Meridional (agrária) e a 

região norte da península (industrializada), afirmou que a desigualdade cultural foi 

geradora de diferentes intelectuais com profundos reflexos nas relações com o 

Estado. Segundo o autor, no sul havia o que ele denominou de intelectuais 

tradicionais, com papel mediador entre as camadas populares e o Estado; no norte, 

intelectuais modernos, como elementos de articulação entre a massa operária e a 

classe capitalista. 

No texto Alguns temas da questão meridional (1926), parte integrante do livro 

“A questão meridional” o autor afirma: 

Em todos os países o estrato dos intelectuais foi radicalmente 
modificado pelo desenvolvimento do capitalismo. O velho tipo de 
intelectual era o elemento organizativo de uma sociedade de base 
predominantemente camponesa e artesanal; para organizar o 
Estado, o comércio, a classe dominante criava um tipo particular de 
intelectual. A indústria introduziu um novo tipo de intelectual: o 
organizador técnico, o especialista da ciência aplicada [...]. Ao 
contrário, em lugares em que a agricultura ainda exerce um papel 
notável ou mesmo predominante, continua prevalecendo o velho tipo, 
que fornece a maior parte do pessoal estatal e exerce também 
localmente, na aldeia ou no burgo rural, a função intermediária entre 
o camponês e a administração em geral. (GRAMSCI, 1987, p. 155) 

       
No Brasil, as marcas da economia das regiões periféricas foram sempre 

evidentes. No início do governo republicano, final do século XIX e início do XX, a 

economia brasileira estava sedimentada em uma produção agrícola extensiva de 

larga escala, destinada à exportação. 

O desenvolvimento capitalista evidenciado pela Europa na denominada Era 

dos Impérios envolveu diretamente as regiões periféricas como o Brasil, seja na 

composição dos mercados consumidores, seja no fornecimento de matérias-primas. 

 

Sendo uma grande plantação de produtos tropicais, o Brasil estava 
intimamente integrado nas economias europeias, das quais 
dependia. Não constituía, portanto, um sistema autônomo, sendo 
simples prolongamento de outros maiores. (FURTADO, 1963, p.120) 
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Problemas de diferentes ordens levaram ao enfraquecimento do Império 

Brasileiro. É importante destacar a crise política, centrada no desejo de maior 

participação nas decisões nacionais por parte da burguesia cafeeira e da nova 

classe média urbana do sudeste, que questionava a centralidade imperial em 

contrapartida ao desejo de maior autonomia para províncias, entre elas a de São 

Paulo. Por sua vez, os militares que buscavam ascensão e projeção social viam no 

apoio à nova burguesia uma possibilidade.  

A República Brasileira foi resultante de um golpe militar com a ajuda dos 

intelectuais do tipo tradicional, que construíram um sistema político que procurou 

afastar a participação popular da vida pública do país. 

A dependência econômica brasileira dos mercados externos, como 

fornecedora de matérias-primas, mantinha o país em profunda vulnerabilidade 

social, além da incapacidade do novo sistema em atender as expectativas dos 

diferentes setores sociais.  

As transformações das relações de trabalho mostraram-se muito frágeis após 

o fim do trabalho escravo. 

O trabalhador livre não estará, como o escravo, prêso (sic) a seu 
empregador e obrigado, por isso, a sofrer passivamente todas as 
vicissitudes da exploração do seu trabalho [...] O processo para 
chegar a êste (sic) fim e que mais se difundiu no Brasil será o de 
reter o trabalhador por dívidas [...] (PRADO JR., 1973, p. 213) 

 
O nordeste brasileiro, região de nascimento e do início da formação 

intelectual de Paulo Freire, constituiu-se como uma zona agrária açucareira voltada 

à exportação. Os grandes latifúndios marcaram a história agrária da região da zona 

da mata nordestina e região litorânea.  

Segundo Furtado (1963), foi desde o final do século XVII e início do XVIII, 

quando a economia colonial brasileira começou a sofrer uma forte concorrência em 

relação aos produtos tropicais, que a região nordestina do Brasil passou a enfrentar 

crises  decorrentes da perda do mercado externo para o açúcar brasileiro. Tal crise 

se intensificou no século XIX com o fim do trabalho escravo. A partir de então, a 

produção açucareira voltou-se ao mercado interno. Como unidades produtivas os 

engenhos foram substituídos pelas nascentes usinas açucareiras. 
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Com a crise internacional do capitalismo, em 1929, e a queda da produção 

cafeeira no sudeste brasileiro, houve uma intensa redução interna do consumo de 

açúcar, que segundo Prado Jr. (1973), levou o nordeste a conviver com uma 

situação econômica e social catastrófica. 

[...] Contudo, após uns poucos anos, em meados da década de 1920, 
nos quais se pareceu ter deixado para trás a guerra e a perturbação 
pós-guerra, a economia mundial mergulhou na maior e mais 
dramática crise que conhecera desde a Revolução Industrial [...] 
(HOBSBAWM, 2008, p. 43) 

 

 A desigualdade econômica e a vulnerabilidade social, presentes na história 

do nordeste brasileiro, marcaram a constituição do pensamento freiriano. 

As consequências do desenvolvimento do capitalismo desde as revoluções 

burguesas (1789-1848) até a constituição dos impérios (1875-1914)15, foram 

efetivamente sentidas no século XX. A desvalia da vida, percebida nos grandes 

conflitos mundiais, a fome e a miséria impostas para as regiões periféricas do globo, 

encerraram o referido século, nas palavras de Hobsbawm (2008), com a  

predominância de uma ideologia centrada no individualismo absolutamente associal. 

Essa sociedade, formada por um conjunto de indivíduos 
egocentrados sem outra conexão entre si, em busca apenas da 
própria satisfação (o lucro, o prazer ou seja lá o que for), estava 
sempre implícita na teoria capitalista. Desde a Era da Revolução, 
observadores de todos os matizes ideológicos previram a 
consequente desintegração dos velhos laços sociais na prática e 
acompanharam o seu desenvolvimento. (HOBSBAWM, 2008, p. 25, 
parênteses do autor) 

 
Com o objetivo de direcionar o olhar sobre o contexto sociopolítico vivido por 

Antonio Gramsci, faz-se necessário apresentar algumas informações sobre a história 

da Itália e a construção da identidade nacional italiana, a partir do “Risorgimento”16. 

A Península Itálica tem a sua história marcada por muitos movimentos 

migratórios e, consequentemente, por uma vasta e diversa influência cultural. Muitas 

razões são apontadas por estudiosos da história italiana para justificar tais 

movimentos, que necessitam ser analisados considerando aspectos geopolíticos, 

                                                           
15

 A periodização utilizada refere-se às definições de Eric Hobsbawm.  
16

 Denomina-se “Risorgimento” o movimento de unificação italiana e de constituição do Reino da 
Itália, implantado a partir de 1861 e que teve como uma das suas lideranças Giuseppe Garibaldi. 
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bem como as dimensões estruturais das economias dos povos invadidos e 

invasores, nos diferentes momentos da história. 

Bertonha (2005) afirma que era muito difícil, até o final do século XIX, definir o 

que significava ser italiano. A Península Itálica caracterizava-se por uma profunda 

fragmentação política e cultural. Inúmeros dialetos eram falados na Itália no 

momento de sua unificação, situação que embora tenha persistido após o 

Risorgimento até os dias atuais, a necessidade da constituição de uma identidade 

nacional levou à difusão de uma língua comum. 

Ao mesmo tempo, o italiano pode ser considerado uma língua jovem, 
já que apenas a partir do século XIX difundiu-se para além da sua 
forma original florentina e superou os numerosos dialetos que 
dominavam a península itálica [...]. Na verdade, a própria escolha do 
florentino como língua franca das elites italianas e, depois, como 
base do italiano moderno não foi isenta de discussão e controvérsias, 
só superadas pela própria força da literatura [...] (p. 240) 

 
A linguagem, enquanto elemento constitutivo do pensamento humano, não se 

aparta da cultura e da identidade sócio-histórica de determinado povo e grupo social. 

O estudo de uma língua atrela-se à compreensão da razão e das representações 

simbólicas próprias de tais grupos. A língua falada é viva, inacabada e não possui 

neutralidade.  

A definição da língua florentina para constituição da língua italiana, 

representou no Risorgimento a hegemonia do modelo socioeconômico do norte 

italiano em relação ao “silenciamento” do sul. Gramsci não se opunha à constituição 

de uma língua nacional italiana, ao contrário; no entanto, resistia à apropriação de tal 

linguagem realizada pela burguesia, como forma de controle e de seleção cultural. 

Se é verdade que tôda (sic) linguagem contém os elementos de uma 
concepção do mundo e de uma cultura, será igualmente verdade 
que, a partir da linguagem de cada um, é possível julgar da maior ou 
menor complexidade da sua concepção do mundo. Quem fala 
sòmente (sic) o dialeto e compreende a língua nacional em grau 
diversos, participa necessàriamente (sic) de uma intuição do mundo 
mais ou menos restrita e provinciana, fossilizada, anacrônica em 
relação às grandes correntes de pensamento que dominam a história 
mundial.  Seus interêsses (sic) serão restritos, mais ou menos 
corporativos ou economicistas, não universais. Se nem sempre é 
possível aprender outras línguas estrangeiras a fim de colocar-se em 
contato com vidas culturais diversas, deve-se pelo menos conhecer 
bem a língua nacional. Uma grande cultura pode traduzir-se na 
língua de outra grande cultura, isto é, uma grande língua nacional 
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historicamente (sic) rica e complexa pode traduzir qualquer outra 
grande cultura, ou seja, ser expressão mundial. Mas, com um dialeto, 
não é possível fazer a mesma coisa. (GRAMSCI, 1978, p.13) 

 
Nos Cadernos do Cárcere, Gramsci (2010) afirma que ele próprio necessitou 

superar sua maneira sarda, “paroquial” de ler e compreender o mundo, buscando 

uma perspectiva nacional. No entanto, tal ampliação não tirou de dentro de si as 

experiências e influências da cultura sarda, mas possibilitou que ele pudesse 

emergir de tal cultura e realizar uma reflexão crítica sobre ela. 

A ideologia veiculada pelo capitalismo nascente italiano, que impregnava 

também o pensamento do operariado do norte da Itália, fazia-os crer na 

incapacidade intelectual dos meridionais como responsável pelo atraso de tal região. 

 

É do conhecimento de todos – escreverá – qual foi a ideologia 
difundida de forma capilar por propagandistas da burguesia entre as 
massas do norte: - O Mezzogiorno17 é a bala de chumbo que impede 
um progresso rápido do desenvolvimento civil da Itália; os do sul são 
seres biologicamente inferiores, semibárbaros ou bárbaros 
completos, por destino natural. Se o Mezzogiorno é atrasado, a culpa 
não é do sistema capitalista  ou de qualquer outra causa histórica, 
mas da natureza que fez dos meridionais sujeitos preguiçosos, 
incapazes, criminosos, bárbaros, amenizando essa sorte madrasta 
com a explosão puramente individual de grandes gênios, que são 
como palmeiras solitárias em um árido e estério deserto. O Partido 
Socialista foi, em grande parte, o veículo dessa ideologia burguesa 
no seio do proletariado nortista. (GRAMSCI apud FIORI, 1979, p. 99) 

 
Desde o início de século XIX era possível se observar um aumento do 

processo de industrialização em países como a Inglaterra e a França, no entanto, a 

burguesia dos reinos que compuseram a Itália, sentindo-se alijada de tal processo, 

identificou que era necessário desencadear um movimento de centralização política, 

objetivando participar do desenvolvimento de tal etapa do capitalismo. No entanto, 

existia um problema real que se centrava na inexistência de força suficiente de tal 

burguesia para promover a referida centralização. Com esse objetivo construiu-se 

uma aliança entre a burguesia e a nobreza, em apoio ao estabelecimento de um 

governo monárquico. Em tal acordo o novo Estado Italiano não deveria promover 

mudanças estruturais, mas apoiar o projeto de industrialização da burguesia italiana. 

 

                                                           
17

 Terminologia que identifica o território anteriormente ocupado pelo Reino das Duas Sicílias, ou 
seja, o sul da Itália. 
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Por mais profundas e evidentes que fossem as diferenças 
econômicas entre os dois setores do mundo, é difícil descrevê-las em 
duas palavras; também não é fácil sintetizar as diferenças políticas 
entre elas. Existia claramente um modelo geral referencial das 
instituições e estrutura adequadas a um país “avançado”, com 
algumas variações locais. Esse país deveria ser um Estado territorial 
mais ou menos homogêneo, internacionalmente soberano, com 
extensão suficiente para proporcionar a base de um desenvolvimento 
econômico nacional; deveria dispor de um corpo único de instituições 
políticas e jurídicas de tipo amplamente liberal e representativo [...] 
(HOBSBAWM, 1988, p. 41, grifos do autor) 

 
A unificação italiana representou um movimento liberal burguês com 

profundas marcas ideológicas, que procurou se constituir de um Estado-Nação que 

pudesse se colocar em igualdade com outros Estados Nacionais já formados na 

Europa e que se lançavam na conquista imperialista de novos mercados. Diversos 

nacionalismos se colocaram em disputa nesse processo. 

 A unificação colocou em íntimo contato duas partes da península. A 
centralização bestial confundiu suas exigências e necessidades, e o 
efeito foi a emigração de todo o dinheiro líquido do sul para o norte, 
com o fim de encontrar rendimentos maiores e mais imediatos na 
indústria, bem como a emigração dos homens para o exterior, a fim 
de encontrar o trabalho que faltava no próprio país. (GRAMSCI, 
1987, p. 62) 

 
No livro “A Questão Meridional” (1987), Gramsci apresenta uma análise sobre 

as relações capitalistas entre o norte e o sul da Itália, por meio de uma ótica que se 

amadurece no decorrer dos anos. Essa obra foi composta por artigos escritos por 

ele no período de dez anos, de 1916 a 1926. Inicialmente a sua compreensão sobre 

as relações entre o sul e o norte da Itália se constituía de forma genérica, pouco 

estruturada e que o aproximava dos movimentos separatistas da Sardenha. Com 

sua práxis política, logo, com o seu aprofundamento teórico, acabou por desvelar o 

projeto nacional do capitalismo italiano que estabeleceu a interdependência entre o 

sul e o norte da Itália. 

O sul da Itália constituiu-se nas relações capitalistas internas do Estado 

Nacional Italiano como uma região de exploração por meio de uma aliança entre os 

industriais do norte e os grandes proprietários rurais. Objetivando o desenvolvimento 

da industrialização do norte da Itália o governo central do Estado Italiano, 

estabeleceu uma política econômica protecionista através de tarifas alfandegárias 

que protegiam a indústria italiana, no entanto, tal protecionismo impediu a 
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modernização da produção agrícola, mantendo no sul os latifúndios e as relações 

servis de produção. 

Gramsci (1987), oriundo do sul, como jovem sardo, descreve da seguinte 

forma a sua territorialidade: 

A nova Itália encontrara em condições absolutamente antitéticas os 
dois troncos da península, meridional e setentrional, que se reuniam 
depois de mais de mil anos. A invasão longobarda rompera 
definitivamente a unidade criada por Roma; no Norte, as Comunas  
haviam dado um impulso especial à história, enquanto no Sul o reino 
dos Svevo, dos Angió, da Espanha e dos Bourbon lhe deram um 
outro impulso. Em uma parte a tradição de uma certa autonomia 
criara uma burguesia audaz e cheia de iniciativas; e existia uma 
organização econômica similar à dos outros Estados da Europa, 
propícia ao ulterior desenvolvimento do capitalismo e da indústria. Na 
outra, as administrações paternalistas da Espanha e dos Bourbon 
nada criara: a burguesia não existia, a agricultura era primitiva e não 
era sequer suficiente para abastecer o mercado local, não havia 
estradas, nem portos, nem utilização das poucas águas da região, 
pela sua especial conformação geológica. (p. 62)  

 
A questão meridional, para Gramsci, não deveria ser tratada apartada de um 

projeto nacional para a construção de uma nova hegemonia das classes 

trabalhadoras, ou seja, de um projeto nacional que deveria culminar na ditadura do 

proletariado. Nesse sentido, considerava um equívoco tratar, por exemplo, o 

problema dos latifúndios do sul da Itália através da defesa da reforma agrária. Dividir 

a terra entre agricultores pobres, imersos em profunda ignorância, significaria 

apenas um reformismo sem resultados. Era necessário criar empresas estatais 

agrárias, administradas por um governo popular, em que por meio da mecanização 

do campo e do domínio de tecnologias, essas terras se tornassem efetivamente 

produtivas e seus resultados pudessem ser socializados com os trabalhadores. 

Com tal objetivo, concebia um papel estratégico a ser assumido pelos 

operários das indústrias do norte da Itália. Esses operários necessitavam romper 

com movimentos sindicais coorporativos e lutar para a viabilização de uma 

capacidade diretiva que criasse as bases sociais para um governo comunista.  

O proletariado pode se tornar classe dirigente e dominante na 
medida em que conseguir criar um sistema de alianças de classes 
que lhes permita mobilizar contra o capitalismo e o Estado burguês a 
maioria da população trabalhadora; o que significa na Itália, que pode 
fazê-lo na medida em que consegue obter consenso das amplas 
massas camponesas. (GRAMSCI, 1987, p. 58) 
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Os camponeses meridionais, vivendo em um contexto tão excludente e 

embrutecido, experimentavam um permanente estado de revolta, mas como uma 

massa disforme, não se via enquanto classe social e, consequentemente, não 

construíam projetos centralizados capazes de gerar transformações estruturais e 

políticas.  

Embora presente no Mezzogiorno, durante e após o Risorgimento italiano, a 

resistência camponesa apresentava-se de forma pouco articulada e movida por 

reivindicações pontuais. Esses movimentos de resistência, conhecidos como 

“brigantaggio”18, ou banditismo,  era composto fundamentalmente por agricultores, 

pastores e fugitivos que lutavam em oposição a situações como a privação das 

terras devolutas, o serviço militar obrigatório, as taxações, enfim, contra formas de 

exploração, mas não contra a estrutura de exploração em si. 

A psicologia dos camponeses era, em tais condições, algo que não 
podia ser verificado; os sentimentos reais permaneciam ocultos, 
implicados e confundidos num sistema de defesa contra as 
explorações, meramente egoísta, sem continuidade lógica, 
manifestado em muita dissimulação e servilismo fingido. A luta de 
classe se confundia com o banditismo, com a ameaça, com o 
incêndio dos bosques, com a soltura do gado, com o rapto de 
crianças e mulheres, com o assalto a prefeitura: era uma forma de 
terrorismo elementar, sem consequências estáveis e eficazes. 
(GRAMSCI, 1987, p. 70) 

O contexto socioeconômico do sul da Itália, a infância e a juventude de 

Gramsci, ocorrida na Sardenha, colocaram-no em contato com a vida e cultura 

camponesa apesar de ele possuir uma origem familiar que o diferenciava daquele 

meio. Filho de pais alfabetizados, cujas famílias não eram desprovidas 

economicamente, viveu um ambiente doméstico com um repertório diferenciado em 

relação à população que o cercava. A mãe de Gramsci, Peppina Marcias, estudou 

até o terceiro ano primário, o que para uma mulher naquela época e contexto, era 

sinal de grande distinção. (FIORI, 1979) 

A família Gramsci conheceu as dores da pobreza em 1898, quando 

Francesco Gramsci, pai de Antonio Gramsci, cartorário, acusado de peculato, em 

razão de perseguição política, foi preso, ficando Peppina Marcias e os filhos quase 

sem nenhuma renda. 

                                                           
18

 Denominação atribuída pelas forças hegemôncias aos movimentos desarticulados de resistência 
camponesa, típicas do sul da Itália, especialmente durante o Risorgimento e pós-Risorgimento. 
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Mulher de grande caráter, combativa e ainda cheia de energia (tinha 
37 anos quando o marido foi preso), enfrentou a situação com 
grande força de vontade. Desfazendo-se de uma parte da terra 
herdada dos pais, conseguiu constituir um fundo, ainda que modesto, 
para pagar os advogados e atender as necessidades da família. 
Além disso, dava pensão a um veterinário, doutor Vittore Nessi.  
Mas, sobretudo, trabalhava. (FIORI,1979, p. 22, parênteses do autor) 
  

A formação intelectual de Gramsci foi um processo marcado por difíceis 

situações e rupturas, estabelecidas por diferentes fatores, desde questões ligadas à 

sua saúde, a dificuldades financeiras e ao cárcere, espaço de grande sofrimento, 

mas também, de produção teórica.   

Com quinze anos, após um período de interrupção de estudos em razão das 

dificuldades econômicas vividas pela família, retornou para a escola, em uma 

pequena aldeia da Sardenha, Santu Lussurgiu, distante de Ghilarza, local de 

moradia da sua família, o que o aproximou ainda mais da cultura camponesa. 

“Morava no bairro de Sa Murighessa, na pensão de uma camponesa, Giulia Obinu, 

mulher de meia idade que fora empregada do médico da aldeia.” (FIORI,1979, p. 50) 

Conforme já mencionado, foi a realidade da Sardenha e das dificuldades 

vividas na região meridional da Itália que despertou suas reflexões políticas e seu 

envolvimento militante. Em 1910, estudando o último ano da escola média escreveu 

uma redação intitulada “Oprimidos e opressores”, na qual destacou a importância da 

luta pela libertação contra as situações de opressão. Nessa escrita, ele se referia à 

opressão que identificava na Sardenha em relação ao Estado Unificado Italiano. 

Apresentava ainda uma visão limitada sobre o problema e próxima da defesa do 

movimento separatista da ilha. 

É realmente maravilhosa a luta que a humanidade trava há tempos 
imemoráveis: luta incessante, com a qual busca desfazer e romper 
todos os vínculos que o desejo de domínio de um só, de uma classe 
ou mesmo de todo um povo tenta lhe impor. É esta uma epopeia que 
teve inúmeros heróis e que foi escrita pelos historiadores de todo o 
mundo. O homem, que em certo momento se sente forte, com a 
consciência da própria responsabilidade e do próprio valor, não  que 
nenhum outro lhe imponha sua vontade e pretenda controlar as suas 
ações e seu pensamento [...] (GRAMSCI, 2004, p. 43) 

 
Um dos grandes estudiosos de Gramsci no Brasil e que realizou a tradução 

de grande parte da sua obra para o português, Carlos Nelson Coutinho19, divide a 

produção teórica do autor em seis períodos: 1) de 1910 a 1919, no qual se trata de 

                                                           
19

 Considerações realizadas na Introdução da obra de Gramsci “Escritos políticos”, em 2004. 
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escritos sobre vários temas do jovem Gramsci, ainda com muitas marcas idealistas, 

apesar de ele já ser um estudioso de Karl Marx; 2) de 1919 a 1920, em que como 

membro do partido socialista, defende os conselhos de fábrica como colegiados 

operários, potencialmente revolucionários, devendo adotar o papel que os sovietes 

assumiram na Revolução Russa; 3) de 1921 a 1922, período em que já tendo 

aderido ao Partido Comunista Italiano, observa-se a preocupação de Gramsci em 

caracterizar teórica e politicamente o fascismo; 4) de 1922 a 1923, quando,  após a 

sua permanência em Moscou, são identificadas em sua produção, as influências 

leninistas para as suas concepções políticas. Já aparecem, nessa fase, 

preocupações voltadas à hegemonia, melhor apresentada posteriormente, nos 

Cadernos do Cárcere; 5) de 1924 a 1926, período em que consegue discutir com 

maior profundidade a questão meridional, por meio do texto: “Alguns temas da 

questão meridional”; 6) o último período, pós 1926, foi o do cárcere, em que Gramsci 

apresenta a sua grande contribuição intelectual: “Cadernos do Cárcere”.  

Gramsci deixou a Sardenha com vinte anos, para estudar Filologia na 

Faculdade de Letras da Universidade de Turim, demonstrando grande interesse 

pelas questões da linguagem. Foram os estudos sobre a linguagem e a literatura 

associados a uma aguçada observação e sensibilidade que propiciaram a Antonio 

Gramsci suas reflexões sobre o conceito de intelectual e seus diferentes papeis. 

Para o autor, a Itália não constituiu uma literatura nacional e popular, na 

medida em que a sua produção literária não atingia a todos e muito menos 

conseguia representar a “alma” popular. Faltava aos escritores uma real 

compreensão e aproximação dos contextos populares, da linguagem enquanto 

representação do mundo e da razão própria de determinada classe social. 

Gramsci pergunta a respeito de Manzoni: “Por que Manzoni não é 
verdadeiramente popular, embora seja estudado em todas as 
escolas? Isso resulta da sua atitude psicológica em face dos 
personagens individuais de origem popular. Essa atitude é 
nitidamente de casta, embora em sua forma religiosa católica”. “Os 
personagens populares de Manzoni não têm vida interior, não têm 
personalidade moral profunda [...]”. “A atitude de Manzoni diante das 
pessoas do povo é a atitude da igreja em face das camadas 
populares, uma atitude de condescendente benevolência, não de 
identificação humana” (GRUPPI, 1978, p. 85) 
 

Para a construção de uma nova hegemonia, será necessário mudar a 

tradicional relação entre cultura e a massa popular, por meio de um diálogo entre a 
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cultura de massa e a cultura tradicional, na ampliação da concepção de mundo. 

Como realizar tal papel, sem a compreensão do “espírito” popular? Nesse sentido, a 

linguagem tem um lugar privilegiado.  Em carta escrita no cárcere, direcionado ao 

amigo Berti, datada de 8 de agosto de 1927, Gramsci (2005a) afirma:  

[...] Se tivesse a possibilidade, acumularia centenas e milhares de 
fichas sobre vários temas de psicologia popular difusa. Por exemplo: 
como nasceu o mito do “rolo compressor” russo de 1914; nesses 
romances se encontram centenas de sugestões a propósito, o que 
significaria que existia todo um sistema de crenças e temores 
enraizados nas massas populares e que, em 1914, os governos 
impuseram o que se poderia chamar de suas próprias campanhas 
nacionalistas de agitação. Do mesmo modo encontram-se centenas 
de sugestões sobre o ódio popular francês contra a Inglaterra, ligado 
à tradição camponesa da Guerra dos Cem Anos, do suplício de 
Joana D‟Arc e, depois, às guerras e ao exílio de Napoleão. (p. 176, 
grifos do autor) 

 
A linguagem não é construída no vazio, uma vez que se efetiva em realidades 

concretas; é permeada por relações de poder e possui características diferenciadas 

que determinam a intensidade dos contatos culturais e a possibilidade de as 

pessoas trocarem suas diferentes experiências e, nesse movimento e nas relações 

de poder decorrentes, de revelarem e de construírem suas concepções de mundo. 

Para a efetivação do processo revolucionário é necessário que se constitua a 

consciência de classe que deverá passar, necessariamente, por uma, como 

denomina Gramsci, “Revolução Cultural”.  Assume, assim, especial importância uma 

comunicação compreensiva, em que a nova mensagem cultural possa atingir 

efetivamente as classes subalternas. O papel dos professores revolucionários 

deverá ser daqueles que, para além de compreenderem a linguagem popular, 

deverão fazer-se compreender por ela. 

É necessário ter em vista, contudo, que a relação pode dar-se em 
meios sociais heterogêneos – um, do professor; outro, do aluno –, e 
que, nessa circunstância, tudo aquilo que chega a um grupo cultural 
e politicamente subordinado sofre processos sucessivos de 
integração–reinterpretação, nos quais os valores novos são 
assimilados depois de confrontados com a tábua de valores própria 
do grupo subordinado [...]. O que significa que o núcleo hegemônico 
será obrigado, para fazer-se entender, a amoldar-se, no afã de 
amoldá-los, não só ao repertório dos simples, mas também a (sic) 
seu universo de pensamento. A nova mensagem cultural só será 
entendida quando nela houver algo que o receptor possa 
compreender e apreender: assim, é o grande número que no ato da 
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comunicação imporá seu repertório, isto é, seu universo de discurso 
e pensamento à mensagem. (FERREIRA, 1986, p. 88-89) 

 
A produção intelectual de Antonio Gramsci não se constituiu desarticulada de 

sua luta política. Coerente com a leitura de mundo a partir do materialismo histórico 

dialético, bem como da sua militância inicialmente no Partido Socialista e, 

posteriormente, no Partido Comunista Italiano, considerava a religiosidade como 

uma perspectiva folclórica a ser superada.  

Para Gramsci, a Revolução Cultural a ser instituída pelo movimento 

revolucionário deveria contribuir para a superação de explicações folclóricas do 

mundo. No entanto, estrategicamente, considerava fundamental que os 

revolucionários compreendessem como as camadas populares, impregnadas por 

perspectivas religiosas, estabeleciam sentidos e intervinham no meio social. 

Como italiano e, especificamente, um meridional, os elementos religiosos, 

sobretudo o catolicismo, não lhes eram estranhos.  Sua família foi marcada por 

influências e simbolismos católicos. 

As nossas famílias – conta o cavaleiro Nicolino Tunis, alfaiate até 
quando as forças lhes permitiram, e agora aposentado – eram 
amigas. O senhor Ceccilo e papai, oficial de justiça da pretoria, viam-
se com frequência, e a senhora Peppina era considerada em nossa 
casa como uma pessoa da família. Ela havia batizado uma das 
minhas irmãs, também chamada Peppina em homenagem à 
madrinha. Quando Nino (Antonio) Gramsci foi batizado eu tinha dez 
anos. Lembro-me bem da alegria daquele dia. Trouxeram muitos 
doces de Ghilarza e muita gente veio para fazer a festa ao pequeno 
[...] (FIORI, 1979, p. 17) 

 
Ao refletir sobre o papel dos intelectuais, tema que será retomado no capítulo 

3 desta pesquisa, Gramsci afirma que o catolicismo presente na Itália Meridional, 

não foi do tipo clerical, mas uma espécie de catolicismo popular.  Diante do fato de 

os padres serem identificados pelos camponeses como alguém que além de 

explorá-los nas questões agrária, ainda eram vistos como submetidos “às paixões 

comuns”, acabaram desenvolvendo um misticismo que permeava elementos do 

catolicismo e do paganismo. Nesse aspecto, Gramsci lembra um ditado popular 

comum no sul da Itália: “O padre é padre no altar; fora é um homem como outro 

qualquer.” (GRAMSCI, 1987, p. 156)  

Em sua luta política, Gramsci não defendeu o anticlericalismo, como ocorria 

com parcela dos membros do partido socialista italiano. Compreendia que para a 
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constituição de uma nova hegemonia, como ação tática, seria necessário identificar 

entre os católicos, os grupos mais progressistas e que poderiam apoiar projetos para 

a constituição de uma nova ordem social. Um exemplo de tal preocupação se 

efetiva, quando, durante a Primeira Guerra Mundial, Gramsci defende o apoio de um 

grupo católico na defesa do posicionamento de neutralidade da Itália em relação à 

guerra. 

Compreender o misticismo popular, como o mesmo é apropriado e significado 

pelas camadas subalternas, investigar o senso comum na leitura de mundo de tal 

classe social, de forma que seus elementos ideológicos sejam identificados e 

problematizados, torna-se uma estratégia fundamental para a sua superação e 

consciência de classe. 

Recordando sua infância, em uma das Cartas do Cárcere, escrita para sua 

irmã Teresina, em 16 de novembro de 1931, Gramsci se lembra de sua tia Grazia, 

pessoa que ajudou sua mãe a educá-lo e comenta a interpretação que a mesma 

criou a partir da escuta em latim da oração cristã do Pai Nosso: 

Tia Grazia acreditava que havia existido uma certa Dona Bisódia, 
mulher muito piedosa. Tão piedosa, que o seu nome vinha sempre 
repetido no Pai-Nosso. Era a dona nobis bodie, que ela, juntamente 
com outras mulheres, entendia Dona Bisódia, que personificava uma 
dama dos tempos antigos, quando todos iam à igreja e havia um 
pouco de religião neste mundo. Poder-se-ia escrever uma novela 
sobre essa Dona Bisódia imaginária, que era vista como um modelo. 
Quantas vezes tia Grazia não terá dito a Grazietta ou a Emma: Ah, 
você não é mesmo como Dona Bisódia! (GRAMSCI, 2005b, p. 120) 

 
Esse catolicismo popular, não clerical, não estava presente apenas no sul da 

Itália, mas apresentava-se como característica das áreas periféricas, especialmente 

rurais, como no caso do nordeste brasileiro. Como pensar a cultura nordestina no 

Brasil, ignorando os movimentos sociorreligiosos? 

Tais movimentos, cujos estudos podem ser realizados por meio da área da 

linguagem e suas relações com a teoria política, principalmente em sua dimensão 

ideológica, são significativos quando se procura compreender representações 

objetivas e subjetivas presentes nas classes populares. 

Juazeiro marcou presença em outro trabalho de Lanternari (1960), 
pouco utilizado aqui no Brasil. O autor procura elencar uma série de 
movimentos africanos, asiáticos e americanos, incluindo nesse rol os 
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movimentos messiânicos neobrasileiros, em que aparecem Padre 
Cícero e o Monge José Maria, cabeça-chave do movimento do 
Contestado (1912 -1916). O centro de interesse do livro está nas 
religiões dos povos que vivem em condições coloniais e 
semicoloniais e, apesar de evidenciar elementos propriamente 
religiosos, possui uma entonação marcadamente ideológica, ao 
enxergar, nas formas de opressão exógenas e endógenas (leia-se: 
exploração econômica, a desorganização sociocultural, etc), os 
motivos para a eclosão de movimentos de “liberdade e salvação” 
(MONTEIRO, 2010, p. 96, grifos e parênteses do autor) 

 
Existem distinções conceituais, a partir da forma como se materializam os 

movimentos de cunho sociorreligiosos, entre eles, o messianismo, o milenarismo e o 

catolicismo popular. O movimento messiânico tem como principal liderança uma 

pessoa, revestida de uma mística e de um carisma, com dons individuais, que 

profetiza e estabelece uma ação salvítica para um grupo social ou comunidade. O 

milenarismo, profundamente vinculado a um tempo vindouro (milênio), anuncia a 

espera de um mundo melhor. O catolicismo popular, por sua vez, muito atrelado à 

cultura rural, mas não exclusivo a ela, representa uma releitura e reinterpretação, 

por meio das experiências de vida das camadas populares, do catolicismo 

eclesiástico. Ocorre no catolicismo popular um sincretismo de elementos culturais. 

Como pode ser observado, existe uma inter-relação entre esses movimentos 

sociorreligiosos. 

[...] podemos averiguar que o catolicismo popular já pressupõe 
mistura, combinação, interposição de religiosidades, etnias, crenças 
e as mais diversas devoções, tanto geográfica, quanto 
historicamente. Não há por que duvidar de que a sua dinâmica – que 
influenciou sobremaneira os movimentos messiânico-milenaristas [...] 
(MONTEIRO, 2010, p. 105) 
 

A questão agrária no Brasil, centrada nos grandes latifúndios, excluiu a 

população rural dos bens culturais propiciados pela educação escolar e, 

consequentemente, oprimiu essa população submetendo-a à vontade dos grandes 

proprietários de terra. Por outro lado, coexistia nessa massa miserável, um 

misticismo popular, que a levava a acreditar em um “mundo de justiça vindouro”, que 

contribuía para a insatisfação com a realidade de opressão, tornando-a 

potencialmente revoltosa, mas em tal contexto, incapaz de construir uma 

consciência de classe. 

[...] O Messianismo ensinava que a solução para a falência dos 
tempos presentes estava em um líder religioso que conduziria a 
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sociedade humana para a implantação do Reino de Deus na terra 
numa espécie de retorno a um passado ideal, uma difusa Idade de 
Ouro, um longínquo Reino de Bem-Aventurança. A confiança nessa 
Idade do Ouro nos mostra como a massa rural era desprovida de 
consciência, na medida em que acreditava mais no milagre do que 
na ação humana [...] (LOPEZ, 2000, p. 40) 

 
Para Paulo Freire, assim como se pode notar em Gramsci, esse contexto não 

lhe era desconhecido. O Brasil, especialmente o nordeste brasileiro, enquanto 

espaço geográfico, que na definição de Milton Santos (2001), é sinônimo de um 

território ocupado (“território usado”), precisa ser problematizado na dialeticidade das 

relações estruturais e superestruturais e visar à superação das relações de 

opressão. 

Se a produção teórica mais densa de Antonio Gramsci foi produzida entre a 

Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por sua vez, a produção de Paulo Freire se 

efetivou na segunda metade do século XX, de modo especial, durante a chamada 

Guerra Fria20.  

O período entre 1945 até o início de 1990 foi subdividido pelo historiador Eric 

Hobsbawm (2008) em Era de Ouro e Era do Desmoronamento. Esta subdivisão 

refere-se a duas características fundamentais de cada período respectivamente: a 

Era de Ouro, correspondeu ao período em que após a Segunda Guerra Mundial, as 

nações capitalistas se reorganizaram e desenvolveram políticas econômicas de 

pungência para o reordenamento do capitalismo, além de ter passado pelo que 

Hobsbawm denominou de Revolução Cultural “liberal”; por sua vez, já nos anos de 

1980, na Era do Desmoronamento, constata-se que com a ampliação das políticas 

neoliberais iniciou-se o desmonte dos estados nacionais, bem como da própria 

União Soviética. 

Durante a Guerra Fria, o mundo viveu o paradoxo da possibilidade 

permanente de um confronto mundial sob a ameaça de uma Guerra Nuclear. De 

forma direta, o conflito entre o Bloco Capitalista e o Comunista não se efetivou, mas 

                                                           
20

 Denomina-se de Guerra Fria os constantes confrontos entre Estados Unidos e União Soviética, que 
se efetivaram de forma indireta, profundamente marcados por elementos ideológicos, no período pós 
Segunda Guerra até a simbólica queda do Muro de Berlim. No entanto, o isolamento econômico 
imposto sobre Cuba pelos Estados Unidos até hoje, também precisa ser compreendido como 
resquícios da Guerra Fria. 
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isso não significou que esse período não pudesse ser relacionado à vivência de uma 

Terceira Guerra Mundial. 

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade 
mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma 
Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar. Pois, 
como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, “a guerra consiste 
não só na batalha, ou no ato de lutar: mas num período de tempo em 
que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida” 
(Hobbes capítulo 13). (HOBSBAWM, 2008, p. 224) 

 
No contexto de luta ideológica da Guerra Fria e do controle das grandes 

potências sobre as territorialidades sob seus domínios econômicos, observa-se no 

bloco capitalista, um recrudescimento dos partidos de esquerda, bem como dos 

partidos ultranacionalistas, sob um discurso ideológico, centrado fundamentalmente 

nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

[...] A base política dos governos ocidentais da Guerra Fria ia da 
esquerda social democrata de antes da guerra à direita não 
nacionalista moderada também anterior à guerra. Aí os partidos 
ligados à Igreja Católica se mostravam úteis, pois as credenciais 
anticomunistas e conservadoras da Igreja não ficavam atrás de 
ninguém, mas seus partidos democratas-cristãos (ver capítulo 4) 
tinham tanto uma sólida folha de serviços antifascistas quanto um 
programa social (não socialista). Esses partidos desempenharam, 
assim, um papel central na política ocidental após 1945, 
temporariamente na França, mas permanentemente na Alemanha, 
Itália, Bélgica e Áustria. (HOBSBAWM, 2008, p. 236) 

 
A expansão da economia capitalista na Europa Ocidental, sob a coordenação 

norte-americana, se efetivou de forma desigual e jamais foi usufruída por toda a 

população mundial. Na América Latina, por exemplo, observou-se a permanência da 

pobreza e do atraso tecnológico.  Isso não significa dizer que tais regiões estavam 

alijadas do projeto de expansão dos mercados capitalistas, mas incluídas como 

espaços de domínio e exploração. Nesse sentido, o controle econômico, político e 

ideológico realizado sobre o Terceiro Mundo ocorreu desde “acordos” comerciais, 

até o apoio tático às intervenções militares. 

Direcionando o olhar para o interior do Brasil, observa-se que desde a crise 

econômica capitalista de 1929, o modelo agrário exportador até então adotado, 

demonstrou o seu limite diante do novo ritmo que a produção capitalista tomava no 

mundo e no próprio país. A estagnação e a decadência atingiam grande parte da 

territorialidade brasileira, especialmente, a região nordeste do Brasil. 
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Ações direcionadas ao desenvolvimento de um mercado consumidor interno, 

com medidas voltadas ao estímulo da produção industrial e agrícola, passaram a 

caracterizar a fase da política brasileira pós anos 1930, que para ser viabilizada 

necessitou de um governo centralizado, superando o federalismo híbrido, 

“autonomista”, típico da República Velha.  

[...] Mas é nas indústrias manufatureiras que esta transformação 
econômica é mais sensível e profunda. A indústria nacional veio 
progressivamente substituindo com seus produtos a importação de 
quase tudo o que diz respeito aos bens de consumo corrente, 
inclusive depois da II Guerra Mundial, os bens duráveis e parte já 
significativa dos bens de produção. (PRADO JR., 1973, p. 290) 

 
O novo ordenamento da burguesia nacional, pós 1930 e, sobretudo, pós 

Segunda Guerra, foi responsável por transformações na economia brasileira 

rompendo com o modelo colonial, exclusivamente agroexportador, sem, no entanto, 

alterar questões fundamentais como a estrutura agrária, o desenvolvimento regional 

desigual e os desajustes sociais. 

Conforme mencionado neste capítulo, o fenômeno de concentração de renda 

de forma regionalizada é uma das características dos países onde o 

desenvolvimento do capitalismo se deu de forma tardia, como por exemplo, os casos 

da Itália e do Brasil. Esse fenômeno é gerador de movimentos migratórios, sejam 

externos (caso da Itália), sejam internos (caso do Brasil). 

O governo Vargas e, especialmente o período do Estado Novo, exemplifica o 

que se pode denominar de um período de modernização econômica, sem alterar, 

contudo, as relações sociais vigentes.       

Efetivamente, o progresso industrial observado no Brasil e o 
destacado papel que as atividades manufatureiras já ocupam na 
economia brasileira, se de um lado se apresentam como um grande 
passo do sentido da transformação da nossa estrutura econômica – 
e sob esse aspecto se revela como um poderoso fator de destruição 
do velho sistema colonial –, doutro lado ainda se insere nesse 
sistema, alimenta-se de suas contradições e assim lhe sofre as 
contingências. (PRADO JR., 1973, p. 323) 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, a elite intelectual brasileira 

experimentou a euforia do processo de democratização, expressa, entre outras 

formas, com o fim da censura do Estado Novo, mesmo com a clandestinidade 

imposta ao Partido Comunista Brasileiro, em 1947. 
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Na década de 1950, desenvolveram-se, na política brasileira, ações voltadas 

à modernização da economia nacional com a implantação de um modelo de 

desenvolvimento econômico, que se centrava no favorecimento do capital, apesar 

de alguns avanços trabalhistas. Associava-se a essa política econômica, uma 

ideologia de ordem nacionalista, característica de governos populistas, apesar da 

abertura do país ao capital estrangeiro durante o governo de Juscelino Kubistchek. 

Segundo Romão (2001), para a efetivação de tais governos, firmou-se 

politicamente no Brasil o que se denominou de Pacto Populista, um acordo entre os 

representantes da elite liberal brasileira (PSD) com uma frente agregadora de 

lideranças progressistas (PTB). Esse acordo 

[...] atraía o voto conservador, que via no PSD o elemento capaz de 
segurar o radicalismo do PTB; e também a massa trabalhadora 
urbana, que via no PTB o seu natural representante. [...] O acordo 
PTB/PSD inevitavelmente trouxe embutido, enquanto expressão 
partidária, a essência do populismo: reformismo com conciliação, 
mudança com acomodação, transformações com compromissos 
(LOPES apud ROMÃO21, 2001, p. XXVIII) 

 
As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas, também, pela organização de 

alguns movimentos sociais, entre eles, o das Ligas Camponesas no nordeste 

brasileiro, os movimentos de cultura popular, como os de Recife, além da criação 

pelo presidente Café Filho, em 1955, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), que agregou intelectuais progressistas (não necessariamente de esquerda), 

influenciando a constituição de políticas públicas. 

Rosas22 (2001) relata que divergências ideológicas presentes entre os 

intelectuais brasileiros marcavam discordâncias entre as propostas voltadas à 

educação e às políticas culturais do país.  Grande parte desses intelectuais não 

reconhecia na cultura popular um potencial transformador, um núcleo válido do 

senso comum. Em geral, lembra Rosas, que a linguagem utilizada pelos intelectuais 

brasileiros, mesmo progressistas, era distanciada da cultura popular. 

No tocante à transmissão da cultura estabelecida, a Universidade do 
Recife dos anos 50 dirigia-se tão somente às elites consolidadas ou 
em formação. Seu público era constituído apenas de acadêmicos. 

                                                           
21

 Considerações de Romão extraídas de Contextualização, da obra de Paulo Freire, “Educação e 
atualidade brasileira”, de 2001. 
22

 Paulo da Silveira Rosas, psicólogo, que junto com Paulo Freire e outros educadores populares, 
organizou, no início dos anos 1960, o Movimento de Cultura Popular do Recife. 
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Nada lembro de expressivo – além dos ambulatórios médicos e 
dentários e, talvez, da assistência jurídica – que representasse uma 
saída de seus muros, uma linguagem para o povo, para pessoas não 
incluídas no restrito círculo dos acadêmicos. (ROSAS23, 2001, p. LVI) 

 
O Pacto Populista foi rompido na primeira metade da década de 1960, 

principalmente durante o governo de João Goulart, cuja resistência da burguesia as 

reformas de base anunciadas por tal governo, foi desencadeadora do golpe civil-

militar de 1964. 

Neste momento, a pesquisa focaliza o olhar para a biografia de Paulo Reglus 

Freire, compreendendo-o como sujeito histórico. Nascido em Recife, no ano de 

1921, Paulo Freire era oriundo de uma família de classe média que, com a morte do 

pai, em 1934, enfrentou dificuldades financeiras.  

Eu fiz a escola primária exatamente no período mais duro da fome. 
Quando terminei o meu exame de admissão, era alto, grande, 
anguloso, feio. Já tinha esse tamanho e pesava 47 quilos. Usava 
calças curtas porque a minha mãe não tinha condições de comprar 
calça comprida. E as calças curtas, enormes, sublinhavam a altura 
do adolescente. Eu consegui fazer, Deus sabe como, o primeiro ano 
do ginásio com 16 anos. Idade com que meus colegas de geração, 
cujos pais tinham dinheiro, já estavam entrando na faculdade.  Fiz 
esse primeiro ano de ginásio em um desses colégios privados, em 
Recife; em Jaboatão só havia escola primária.  Mas a minha mãe 
não tinha condições de continuar pagando a mensalidade e, então, 
foi uma verdadeira maratona para conseguir um colégio que me 
recebesse com uma bolsa de estudos. (FREIRE apud FREIRE, A., 
1996, p. 32) 

 
Formado em Direito, Freire atuou inicialmente como professor de Língua 

Portuguesa, ocupando posteriormente as funções de Diretor e Superintendente do 

Serviço Social da Indústria – SESI (1947-1957). No ano de 1959 escreveu 

“Educação e atualidade brasileira”24, texto que representa o início da sua produção 

teórica. 

Posteriormente, os conceitos fundantes dessa obra foram melhor 

sistematizados,  sobretudo nos tempos de exílio, nos quais “Pedagogia do Oprimido” 

destaca-se como principal obra, escrita em 1968.  

                                                           
23

 Citação de Paulo Rosas extraída de Depoimento I, da obra de Paulo Freire, “Educação e atualidade 

brasileira”, de 2001. 
24

 Educação e Atualidade Brasileira foi escrita por Paulo Freire, como exigência do concurso para a 
vaga de docente da disciplina da História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de 
Pernambuco (1959). 
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Na referida tese, é possível observar influências de pensadores de diferentes 

correntes teóricas, desde o liberalismo educacional americano, representado por 

John Dewey, passando por adeptos desse pensamento no Brasil como Anísio 

Teixeira, mas incorporando, também, conceitos gramscianos como o de 

historicidade, consciência e organicidade.   

Em realidade, não nos será possível, nenhum verdadeiro 
equacionamento de nossos problemas, com vistas a soluções 
imediatas ou a longo prazo, sem nos pormos em relação de 
organicidade, como nossa contextura histórico-cultural. Relação de 
organicidade que nos ponha imersos na nossa realidade e que 
emerjamos criticamente conscientes. (FREIRE, 2001a, p. 9) 

 
Freire ressaltava que o sistema educacional brasileiro distanciava-se da 

realidade e da atualidade brasileira, pois o processo de industrialização e de 

democratização pelo qual o Brasil estava vivendo nos anos de 1950, demandava 

uma escolarização voltada para as diferentes classes sociais25, que fosse capaz de 

superar a verticalidade do sistema, de seu autoritarismo e centralismo. Trata-se aqui 

de um Paulo Freire ainda muito influenciado pelas produções do ISEB. Para justificar 

as características autoritárias do sistema educacional brasileiro, o educador buscou 

fundamentação na inexperiência democrática da sociedade brasileira. 

A seu ver, o currículo escolar era (e ainda o é) apartado da realidade nacional 

e remetia a uma prática pedagógica idealista, verbalista, centralizada em programas 

e discursos. Nesse sentido, afirmava ainda ser necessário superar a educação 

livresca, descontextualizada social e culturalmente. 

A partir de nossa convivência com problemas educacionais e sociais 
pernambucanos e não só urbanamente recifenses, fomos alongando 
as nossas preocupações, ligadas a esses problemas, ao Nordeste e 
a outras áreas do país. (FREIRE, 2001a, p. 14) 

 

O conceito de consciência caracteriza-se como uma das principais categorias 

do pensamento freiriano. Para o autor, a educação democrática deveria, 

metodologicamente, voltar-se a uma ação dialógica que possibilitasse centralizar o 

currículo escolar na análise do contexto histórico-cultural dos educandos, não 

                                                           
25

 A discussão sobre a necessidade de construção de um sistema educacional nacional, não dualista, 
que atendesse as diferentes classes sociais, foi inicialmente apresentado por Anísio Teixeira, na obra 
“Educação não é pivilégio”, publicada em 1957. 
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separando esse currículo da vida das comunidades escolares, visando o que 

denominou de organicidade educacional. (FREIRE, 2001a) 

Influenciado pela política desenvolvimentista dos anos 1950, Freire discutia a 

importância de o currículo escolar direcionar-se para uma formação técnica que não 

desconsiderasse a historicidade humana. O objetivo final de tal processo era a 

constituição da consciência crítica, que correspondia, segundo ele, à vivência de 

uma responsabilidade social e política. Em outras palavras, era necessário deixar 

uma postura de passividade e assumir uma posição proativa.  A esse respeito, 

Souza (2010) descreve que: 

Alguns desses princípios são: a ação dialógica, como matriz de uma 
educação democrática e da própria democracia enquanto forma de 
vida; a relação de organicidade da educação com o contexto 
histórico-cultural; a duplicidade de planos instrumentais da educação: 
preparo técnico e senso de perspectiva histórica; a importância do 
desenvolvimento da infraestrutura para o desenvolvimento da 
consciência do homem, de um estágio de interesses quase restrito a 
formas vegetativas de vida (consciência intransitiva) a um estágio de 
preocupações mais abrangentes, porém ainda ingênuas (consciência 
transitivo-ingênua); e a importância da educação, de um trabalho 
formador, para o desenvolvimento dessa consciência ingênua para 
uma consciência crítica, que se caracteriza pela profundidade  na 
interpretação dos problemas (consciência transitivo-critica). (SOUZA, 
2010, p. 42, grifos e parênteses da autora)  

 
Em 1958, ocorreu no Rio de Janeiro o II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos e Paulo Freire teve especial destaque à medida que questionava os 

participantes do congresso sobre qual o sentido de se alfabetizar adultos. Afirmava 

que a alfabetização de adultos deveria ajudar os alfabetizandos a “ler” criticamente o 

mundo. Para tanto, esse esforço necessitava dialogar com a cultura popular, com a 

cultura dos alfabetizandos. 

Segundo Paulo Rosas26, no início dos anos 1960, diante de fatos históricos, 

inclusive da própria Revolução Cubana, identifica-se em alguns intelectuais 

progressistas brasileiros, entre eles, Paulo Freire, uma realocação ideológica da 

visão liberal progressista para uma aproximação com o ideário nacionalista-

reformista, mais tendente às posições de esquerda. 
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 Considerações de Paulo Rosas extraídas de Depoimento I, da obra de Paulo Freire, “Educação e 

atualidade brasileira”, de 2001. 
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A experiência de alfabetização de adultos, coordenada por Paulo Freire, na 

cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, representou o rompimento 

com uma equivocada concepção de alfabetização, presente nas políticas públicas, 

que tratava o analfabetismo como uma doença que precisava ser extirpada. Era 

comum, entre os que se dedicavam a pensar a educação de adultos, que essa 

modalidade de ensino deveria voltar-se a uma transposição didática de conteúdos 

escolares normalmente trabalhados com as crianças. 

O pensamento de Paulo Freire – a sua teoria do conhecimento – 
deve ser entendido no contexto em que surgiu – o Nordeste brasileiro 
– onde, no início da década de 1960, metade dos seus 30 milhões de 
habitantes vivia na cultura do silêncio, como ele dizia, isto é, eram 
analfabetos. Era preciso dar-lhes a palavra para que “transitassem”  
para a participação na construção de um Brasil que fosse dono do 
seu próprio destino e que superasse o colonialismo. (GADOTTI, 
1996, p. 70, grifos do autor) 

 
Desse modo, pode-se afirmar que o processo de alfabetização, segundo 

Freire, deve remeter à libertação das diferentes formas de opressão vividas pelas 

classes populares e não deve estar restrito à decodificação da palavra oca, mas 

movido pela leitura do mundo que dá significado à palavra. Com tal compreensão, a 

cultura popular se constitui como a grande motivadora da alfabetização. 

Metodologicamente, Paulo Freire propunha a formação de um “Círculo de 

Cultura”, cujo objetivo era a investigação do universo vocabular dos educandos, 

movidos pela dialogicidade sobre a leitura de mundo dos participantes e a 

decodificação das representações de tal leitura.  O coordenador desse círculo, por 

sua vez, escolhia dentre as palavras dos educandos as que possuíam maior riqueza 

fonética. Vale ressaltar que o resultado da experiência em Angicos foi a 

alfabetização de trezentas pessoas em um período de quarenta horas.   

No governo de João Goulart, Freire assumiu o cargo de Coordenador da 

Comissão de Cultura Popular (1963), ligada ao Ministério da Educação, cujo objetivo 

era fomentar novas experiências educativas associadas à educação popular, sendo 

criado, a seguir, o Programa Nacional de Alfabetização, que tinha como princípio o 

método Paulo Freire. No entanto, o Golpe Civil-Militar Brasileiro, ocorrido em 1964, 

interrompeu as reformas de base do governo Goulart, entre elas, a de educação 

para a libertação. Freire foi preso e, posteriormente, exilado.  
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“Paulo Freire foi exilado pelo golpe militar de 1964, porque a Campanha 

Nacional de Alfabetização no governo de João Goulart estava conscientizando 

imensas massas populares que incomodavam as elites conservadoras brasileiras.” 

(GADOTTI, 1996, p. 72). O educador permaneceu no exílio de 1964 a 1980. Durante 

esse período morou nos seguintes países: Bolívia, Chile, Estados Unidos e Suiça.  

No Chile, escreveu sua principal obra: “Pedagogia do Oprimido” (1968). Foi 

ainda no exílio que, como membro do Conselho Mundial de Igrejas, Paulo Freire 

participou da organização de projetos educacionais, principalmente nos países 

recém-libertos do colonialismo27, bem como pôde aprofundar suas reflexões a partir 

dos desdobramentos dos conceitos apresentados nessa obra, procurando sempre 

contextualizar o momento histórico em que escrevia. 

Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, 
tomei distância do Brasil, comecei a compreender-me melhor [...]. Foi 
exatamente ficando longe dele, preocupado com ele, que me 
perguntei sobre ele. E, ao meu perguntar sobre ele, me perguntei 
sobre o que fizeram com outros brasileiros, milhares de brasileiros da 
geração jovem e da minha geração. Foi tomando distância do que fiz, 
ao assumir o contexto provisório, que pude melhor me preparar para 
continuar fazendo algo afora do meu contexto e também me preparar 
para uma eventual volta ao Brasil28.  

       
Tendo como referência o conceito de ideologia presente na epistemologia de 

Paulo Freire, é possível agrupar as suas obras em três períodos, mas com o cuidado 

de não perder a totalidade e complexidade do seu pensamento. Os períodos aqui 

apontados não são independentes entre si e guardam em sua dialeticidade a práxis 

do autor e as suas relações com os períodos precedentes. 

No primeiro período, encontra-se um autor indignado, comprometido com um 

projeto reformista, influenciado por intelectuais do ISEB, com destaque para as 

obras “Educação e atualidade brasileira” e “Educação como prática da liberdade”, 

sendo esta última publicada no exílio (1965).   

As experiências do início dos anos de 1960 vividas no Brasil com os 

movimentos de cultura popular e de alfabetização de adultos foram teoricamente 

                                                           
27

 Freire contribuiu com a organização de projetos educacionais especialmente em Cabo Verde, 
Angola e Guiné-Bissau. 
28

 Trecho disponível em: 
http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/biografia/05_biografia_exilio.html Acesso em: 
16/09/2015. 

http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/biografia/05_biografia_exilio.html
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sistematizadas a partir da sua vida no exílio, e somadas às novas experiências 

educacionais lá vividas. Nesse segundo período de produção intelectual, Freire 

demonstra uma radicalização do seu pensamento incorporando o marxismo às suas 

antigas reflexões. 

Pedagogia do oprimido é um marco no pensamento de Paulo Freire. 
Produzido no exílio, quando estava no Chile, país que o recebeu logo 
após o golpe militar no Brasil em 1964, o livro é um repensar de suas 
ideias e da sua prática a partir do novo contexto em que vivia. Em 
permanente diálogo com aqueles que o cercavam, exilados ou não, 
incorpora o marxismo às suas antigas influências cristãs e nacional-
desenvolvimentistas, refazendo a sua leitura da realidade dos povos 
do Terceiro Mundo. Aos oprimidos deposita sua confiança e seu 
trabalho intelectual de educador, ao construir uma pedagogia que é 
politicamente comprometida com a busca permanente de uma 
sociedade mais justa. (HADDAD apud GADOTTI, 1996, p. 400) 

 
Influenciado pela epistemologia marxista, Paulo Freire não abandonou o 

pensamento progressista cristão.  

Na terceira fase da sua produção teórica, considerada pós-exílio, Freire 

incorporou às suas reflexões temáticas novas dimensões de opressão, 

estabelecidas a partir das políticas neoliberais. A epistemologia construída pelo 

educador era compreendida por ele como uma perspectiva fenomenológica.  Para 

Freire não havia incoerência em fundamentar sua epistemologia por meio de um 

diálogo entre o pensamento “cristão revolucionário” e o marxismo. 

Talvez o que eu pudesse dizer, repetir o que tenho dito em certas 
entrevistas, que expressa bem a minha experiência, é o seguinte: 
indiscutivelmente, eu fui na minha juventude, ao camponês e ao 
operário da minha cidade, movido pela minha opção cristã. Que eu 
não renego. Chegando lá, a dramaticidade existencial dos homens e 
mulheres com quem eu comecei a dialogar me remeteu a Marx. É 
como se os camponeses e os operários me tivessem dito: “Olha 
Paulo, vem cá, você conhece Marx? ” Eu fui a Marx por isso. E, indo 
a Marx, eu comecei a me surpreender com a alegria por ter 
encontrado Marx entre os camponeses e entre os operários [...]. 
Comecei a ver uma certa radicalidade original no pensamento 
marxista lá na área camponesa, de analfabetos [...] Em última 
análise, devo dizer que tanto minha posição cristã quanto a minha 
aproximação a Marx, ambas jamais se deram ao nível intelectualista, 
mas sempre referidas ao concreto.29  
 

 

                                                           
29

  Entrevista concedida por Paulo Freire à Lígia Chiappini Moraes Leite, professora da Universidade 
de São Paulo, em 1979, presente no livro “Paulo Freire: uma biobibliografia”, organizado por Gadotti 
(1996). 
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A originalidade da epistemologia freiriana encontra-se no ecletismo teórico 

que a caracteriza, pois é possível identificar, conforme alerta Dussel (2002) a 

influência de Hegel, Merleau-Ponty, Sarter, Jaspers, Erich Fromm, Marx, bem como 

se aponta neste trabalho, aproximações com  Antonio Gramsci.  

Gramsci e Freire chamam a atenção para a importância da cultura como 

centro de uma prática pedagógica crítica voltada à libertação da opressão imposta 

sobre as classes populares pelas forças hegemônicas do sistema capitalista. Ambos 

reconhecem a necessidade estratégica de uma revolução cultural. 

Ao se referirem à revolução cultural, ressaltam a linguagem como expressão 

de leitura de mundo das classes subalternas, que precisam ser decodificadas pelos 

intelectuais orgânicos ou, para Freire, pelos revolucionários. Em um aspecto tático, 

essa decodificação exigirá uma metodologia pedagógica que problematize com as 

classes subalternas seus contextos, suas linguagens, de forma a superar a 

contemplação benevolente e paternalista do pitoresco popular. 

Debruçar sobre as culturas populares não significa limitar-se a elas, mas 

desvelar o quanto da ideologia das classes opressoras estão incorporadas 

(“hospedadas”) na leitura de mundo das classes populares procurando superar o 

senso comum sem, contudo, negar dentro deste a existência de um núcleo válido, 

isto é, ideias que, embora não sejam científicas, não deixam de possuir o seu valor.  

A utopia centra-se na construção de uma sociedade que não possua mais 

oprimidos e opressores. Para viabilização de tal utopia, será necessário superar a 

ideologia das classes dominantes hospedadas entre os oprimidos, vencer o 

corporativismo de alguns setores do operariado e desvelar a consciência de classe. 

Na identificação do núcleo válido do senso comum, pode-se levantar a 

hipótese da existência de uma ideologia igualitária presente entre as classes 

populares, que se problematizada, poderá se constituir como um dos elementos 

iniciais para a revolução cultural. Como citado na entrevista “E, indo a Marx, eu 

comecei a me surpreender com a alegria por ter encontrado Marx entre os 

camponeses e entre os operários [...]”.30 

                                                           
30

 Trecho da entrevista concedida por Paulo Freire à Lígia Chiappini Moraes Leite, mencionada 

anteriormente. 
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O currículo escolar, antes da denominada revolução cultural, ainda na ordem 

capitalista vigente, estrategicamente proporá um diálogo crítico entre o senso 

comum, os contextos de existência das classes populares e o conhecimento 

científico. Diversas linguagens, entre elas a literatura, ganham foco em tal 

propositura.  

A obra popular da literatura italiana, lançada em 1975 pelo sardo Gavino 

Ledda, denominada “Pai Patrão”, realiza um resgate da memória da infância do 

autor e permite refletir sobre alguns aspectos da cultura camponesa da Sardenha 

dos anos 1940-50, período posterior à morte de Gramsci.  

Guardada a especificidade de uma obra literária, que não é um estudo 

historiográfico e não se propõe a isso, é possível depreender elementos culturais e 

de linguagens fundamentais para o apontamento de elementos ideológicos 

presentes nas classes subalternas. 

Ledda (2006) explicou em entrevista concedida à revista Época que o 

romance em questão retrata um período da história da Itália e não exclusivamente 

da Sardenha: “Pai Patrão não é um retrato da Sardenha, mas de uma época muito 

longa da nossa cultura e da nossa história nativa” (s/p). Em outras palavras, Ledda, 

que se tornou um linguista especializado no estudo dos dialetos sardos, afirma que o 

contexto relatado em seu romance se refere a dimensões estruturais da história da 

Itália. 

A vida rural na Sardenha, bem como na Itália Meridional, sociologicamente 

analisada por Gramsci, apresenta-se, em grande medida, reproduzida no romance 

de Gavino Ledda. A exclusão social e econômica à qual estava submetida a 

população camponesa italiana, agricultores e pastores, refletia-se fortemente na 

superestrutura, incorporando à ideologia a naturalização das relações sociais e, 

consequentemente, a não identidade de classe social. 

O animal seguia veloz pela estrada poeirenta e pedregosa e, 
apoiando os cascos entre uma pedra e outra se afastava 
rapidamente de Siligo: transportava-me como muitas vezes 
transportava as provisões para o cão, a ração para os porcos e as 
sementes que meu pai sempre semeava os pousios. Agora eu 
também era uma semente e devia nascer e brotar (naskere e tuddire) 
sozinho no nosso campo, e seguir as leis do reino vegetal no pousio 
da solidão, como todos os pastorzinhos da Sardenha. (LEDDA, 2008, 
p. 31) 
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No contexto relatado por Ledda, observa-se a não compreensão da vida em 

suas dimensões histórico-culturais por parte dos camponeses e uma identificação 

com os elementos da natureza. Ao descrever no romance o caminho percorrido por 

ele (com seis anos de idade) e seu pai entre sua aldeia e o campo em que seria 

treinado para ser um pastor, o autor descreve que outros pastores observavam o 

seu sofrimento, mas consideravam que daquela forma deveria ser feito. Destacava 

ainda, que diante da necessidade de sobrevivência, em situação tão inóspita, cada 

um voltava-se para si mesmo. “Bom! Você começa cedo a domar o potro. Tomara 

que seja dócil ...” (LEDDA, 2008, p. 32) 

O rigor da educação camponesa voltava-se à aceitação da “ordem natural” do 

mundo, da mesma forma como as gerações anteriores já o haviam feito. Um dos 

objetivos fundamentais dos castigos físicos impostos pela educação das classes 

subalternas às novas gerações estava na assimilação da submissão ao patriarca e, 

consequentemente, à ordem social naturalizada. 

Assim, me joguei no chão numa segunda vez. Escorreguei do burro, 
mas sem obter nada além de uma tempestade de pancadas. Meu 
corpo pequenino, porém, devia resistir às torturas educativas. Eu era 
rebelde e indócil. Mas minha hora chegara e meu pai havia de me 
desmamar e domar. (LEDDA, 2008, p. 41) 

 
Ao descrever o contexto vivido em sua infância, Gavino Ledda permite 

identificar elementos contraditórios presentes na ideologia da classe subalterna 

rural. Primeiro, a existência de situações diferenciadas em relação a terra. Existiam 

pequenos proprietários agrícolas, arrendatários e servos criados. Embora todos 

vivessem situações de exclusão social, ao mesmo tempo, consideravam-se 

diferentes em relação à situação social que ocupavam. Em decorrência dessa 

diferenciação, é possível encontrar na leitura de mundo dos camponeses, aspectos 

contraditórios que tornam profundamente opacos os elementos ideológicos.   

Pode-se afirmar, desse modo, que havia certa identificação entre os contextos 

de exclusão vividos por tais camponeses, no entanto, a procura pelas soluções de 

tais contextos não se efetivava de forma coletiva e sim, individual. Essa identificação 

já era apontada por Gramsci nos textos que compõem “A questão meridional”. Os 

momentos de unidade entre os camponeses eram raros e pontuais, em geral, 
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ocorriam diante do abuso dos grandes proprietários de terra sobre os camponeses 

pobres. 

Outro elemento ideológico possível de ser observado no livro “Pai Patrão”, 

refere-se à religiosidade popular. Conforme já alertava Gramsci, existiu no sul da 

Itália determinado anticlericalismo, uma vez que os camponeses identificavam entre 

o clero católico, práticas que os oprimiam. 

As moças e os coroinhas entoavam cantos adequados à 
circunstância, junto com a esposa e as irmãs do proprietário. O 
pároco, ele também absorto no canto, reconduzia todos ao silêncio 
com um gesto conhecido de todos. Pronunciava os esconjuros em 
latim, acompanhando-os com borrifadas de água benta, antes que se 
perdessem no silêncio do campo. No fim, os coroinhas tinham o 
encargo de pegar, para o pároco e para a paróquia, os presentes do 
pastor ou agricultor, que pedira a benção. E iam para outros campos. 
(LEDDA, 2008, p. 85) 

 
Ao contrário dos padres que não estavam presentes cotidianamente nas 

aldeias, as velhas benzedeiras, intérpretes populares do cristianismo e com 

influência de um certo paganismo, exerciam práticas religiosas comunitárias que 

influenciavam o pensamento “folclórico” e a cultura popular. 

Observa-se, por outro lado, na cultura popular o reconhecimento de um 

sofrimento social, mas por outro lado, a naturalização do contexto e a busca por uma 

saída sobrenatural subjugava iniciativas de ordem mais coletivas. 

Finas in sa campagna amena 
Chísco su regíru meu 
Fattende votos a Deu 
Chi mi che óghed dai bene31 (LEDDA, 2008, p. 153) 

 

De acordo com o autor do romance ora analisado, tal cultura, aqui 

considerada como ideologia, fazia os camponeses viverem a esperança de dias 

melhores. Essa esperança não se firmava na superação das relações de opressão, 

mas na expectativa de um dia se tornarem ricos e proprietários. Nas palavras de 

Paulo Freire, os oprimidos hospedam, ideologicamente, os valores dos opressores. 

Assim, em um autêntico movimento revolucionário é necessário que essa ideologia 

                                                           
31

 Cântico rural sardo: Até no canto ameno / persigo o meu pesar / embora rogando a Deus / que me 
livre da aflição. 
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seja explicitada de forma que oprimidos não desejem se tornar opressores, mas 

colocar um fim na relação centrada em opressores e oprimidos.  

Ledda (2008), ao comentar sobre a ideologia vivida por seu pai, assim se 

expressava:  

Fazia-nos viver na esperança. Um dia nos tornaria ricos. Fazia-nos 
viver mais que nunca a angústia própria do pastor e do camponês 
proprietário: nos envolvia cada vez mais com as garras da esperança 
de nos tornar poderosos, nós também: leões comom thiu Larentu. Na 
pobreza mais mesquinha, mas negra, nos fazia viver o dia da 
riqueza, não importava se ia ser logo ou num futuro distante, O 
importante era senti-lo e vivê-lo, naquela angústia. Sentir-se livre e 
iludir-se de viver aquele dia, mais cedo ou mais tarde [...] (LEDDA, 
2008, p. 164) 
 

A esperança, descreve o autor, ao mesmo tempo em que fazia, de um lado, 

os trabalhadores rurais suportarem as situações de profunda privação, pois 

acreditavam que dias melhores viriam, por outro, contraditoriamente, os impedia de 

reconhecerem-se como classe social explorada. (LEDDA, 2008) 

Algumas possibilidades, de reação à exclusão imposta pela realidade agrária 

da Itália Meridional se colocavam: a imigração, o banditismo ou a incorporação ao 

exército. A imigração, que se expressava como uma revolta contra a terra, sem 

superar o elemento de naturalização da cultura e da ignorância diante do sistema 

econômico. “Entre a raiva e o pranto, entre o ódio e o amor, entre o sorriso e as 

lágrimas, amaldiçoavam a terra sarda, como se realmente estivéssemos deixando a 

nossa prisão” (LEDDA, 2008, p. 205). Contudo, o banditismo, também se 

caracterizava como uma forma de resistência, embora sem consciência de classe, 

uma revolta. “Claro, também na Sardenha havia um caminho aberto a todos os 

pastores, um caminho que se podia tomar sem lamber as botas dos senhores. Era o 

banditismo” (ibid., p. 209) ou ainda a completa cooptação ao sistema capitalista 

vigente: somar-se ao exército italiano. “Claro as estrelinhas são duras. Mas...basta 

você obedecer. E deve-se obedecer quem nos dá o pão: como o cão ao dono...” 

(ibid., p. 216) 

Ao se apresentar algumas reflexões sobre o romance “Pai Patrão”, procura-se 

exemplificar a importância da compreensão e problematização dos elementos da 

cultura popular, tendo a linguística como o referencial de ordenamento 

superestrutural, fundamental para a implementação da Revolução Cultural. 
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Na abertura do livro “Pedagogia do oprimido”, Paulo Freire apresenta a 

seguinte dedicatória: 

Aos esfarrapados do mundo 
E aos que neles se 
Descobrem e, assim 
Descobrindo-se, com eles 
Sofrem, mas, sobretudo, 
Com eles lutam. 
(FREIRE, 2005, p. 23) 

 
O romance épico escrito por Mario Vargas Llosa, denominado “A guerra do 

fim do mundo” (2010), consegue, como poucos, retratar o contexto histórico, 

econômico e cultural dos “esfarrapados do mundo”. Contexto esse, conforme se 

reitera neste capítulo, tão importante para a constituição da epistemologia freiriana. 

A partir de um rigoroso estudo historiográfico, o linguista Llosa retrata a 

Guerra de Canudos, ocorrida no início da República Brasileira, com profunda 

sensibilidade, permitindo que seus leitores identifiquem elementos culturais do 

nordeste brasileiro no final do século XIX, e também, a existência de formas 

específicas de reação à miserabilidade humana, apresentada pelas classes 

subalternas. Existe uma ideologia específica das classes populares? 

O movimento messiânico é problematizado por Llosa como resultado de uma 

organização social promotora da miséria e da ignorância, mas incapaz de eliminar o 

desejo e a esperança de um tempo de justiça vindouro. Tal esperança se sustenta 

em uma religiosidade popular, que também não consegue ser contida pela Igreja 

instituída. 

O estabelecimento do governo republicano, conforme já abordado, não 

alterou a estrutura patrimonialista do Estado brasileiro, bem como a sua hierarquia 

social. A população miserável mantinha-se completamente alijada e alienada do 

novo ordenamento político do país. 

E é bem provável que, no ano seguinte, o Conselheiro e seus 
seguidores tenham sabido com o mesmo atraso, que a nação à qual 
pertenciam, à revelia, tinha deixado de ser Império e agora era uma 
República.  Não chegaram a tomar conhecimento de que o fato não 
gerou o menor entusiasmo nas velhas autoridades, nem nos 
proprietários de escravos (continuavam sendo donos de canaviais e 
rebanhos), nem nos profissionais liberais e funcionários públicos da 
Bahia que viam nessa mudança algo assim como o tiro de 
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misericórdia na já extinta hegemonia da ex-capital, centro da vida 
política e econômica do Brasil durante duzentos anos e agora uma 
nostalgia parente pobre, que via se deslocar para o sul tudo que 
antes era dela – a prosperidade, o poder, o dinheiro, os braços, a 
história – e mesmo que soubessem não entenderiam nem se 
importariam, pois as preocupações do Conselheiro e os seus eram 
outras. (LLOSA, 2010, p. 32, parênteses do autor) 

 
A palavra jagunço, com a qual os habitantes de Canudos se identificavam, 

significa rebelde ou revoltado. Antonio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, analisa 

que a revolta se constitui como uma característica das classes subalternas e que o 

banditismo guarda em si elementos de insurreição e revolta.  

Um dos personagens do romance “A guerra do fim do mundo”, um libertário 

escocês, relaciona as práticas marginais a uma manifestação de revolta com a 

situação vigente.   

 

Vocês sabem que o bandido é um rebelde em estado natural, um 
revolucionário à revelia, e que, nos dias dramáticos da Commune, 
muitos irmãos considerados delinquentes saídos das masmorras da 
burguesia estiveram na vanguarda da luta, ombro a ombro com os 
trabalhadores, dando provas de heroísmo e generosidade (LLOSA, 
2010, p. 70) 

 
As disputas políticas travadas no interior do poder hegemônico da República 

Brasileira não eram capazes de aglutinar a população em torno de um projeto social. 

Poucos compreendiam ou se aproximavam da razão e dos interesses dos humildes 

e esfarrapados, expressos em sua visão folclórica do mundo, em suas 

representações. O romance descreve como os simbolismos religiosos, a perspectiva 

mítica e a presença de elementos específicos da cultura popular, centrados na 

tradição oral, por exemplo, são capazes de romper com a inércia das classes sociais 

das classes subalternas. 

A racionalidade está gravada na cabaça de todo homem, mesmo do 
mais inculto, e, em certas circunstâncias, pode levá-lo, por entre as 
nuvens dogmáticas que turvam seus olhos ou os preconceitos que 
obscurecem seu vocabulário, a agir na direção da história. (LLOSA, 
2010, p. 99) 

 
 Existe um núcleo válido no senso comum, presente entre as classes 

populares, com o qual o movimento revolucionário necessita dialogar. Esse núcleo é 

potencialmente transformador e quando problematizado pela filosofia da práxis 

poderá superar a revolta e se constituir em consciência de classe. 
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A ação pedagógica como estratégia para a construção de uma sociedade 

justa e igualitária só se efetivará no reconhecimento de que todo ser humano é um 

filósofo, um ser da práxis. Problematizar a leitura de mundo das classes subalternas 

exige que se torne translúcida a opacidade e as contradições da ideologia, que dão 

significado e sentido às ações de tais classes.   
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2 COMUNITARISMO E REVOLTA: EMBRIÃO PARA UMA IDEOLOGIA 
REVOLUCIONÁRIA 

 
[...] Fora precisamente Marx quem primeiro descobrira a grande lei da 

marcha da história, a lei segundo a qual todas as lutas históricas, 
quer se processem no domínio político, religioso, filosófico, quer em 

qualquer outro campo ideológico, são na realidade apenas expressão 
mais ou menos clara de luta entre classes sociais, e que a existência e, 

portanto também os conflitos entre essas classes são, por seu turno, 
condicionados pelo grau de desenvolvimento de sua situação 

econômica, pelo seu modo de produção e pelo seu modo de troca, este 
determinado pelo precedente [...] 

 (ENGELS)
32

. 
 

Neste capítulo, considera-se importante apresentar um estudo teórico sobre a 

ideologia e seus conceitos correlatos a partir do materialismo histórico dialético 

antes de aprofundarmos como o conceito de ideologia se apresenta nas obras de 

Antonio Gramsci e de Paulo Freire. Existem diferentes abordagens sobre o conceito 

de ideologia, especialmente se for realizada uma análise histórica sobre o termo, no 

entanto, optou-se por refletir sobre o conceito marxista de ideologia. 

Apesar de o termo ideologia não ter sido cunhado por Karl Marx33, foi com o 

materialismo histórico dialético que este termo recebeu uma nova conceituação e 

um status privilegiado na análise das relações sociológicas.  

[...] A contribuição específica de Marx consiste no fato de que ele 
assumiu o sentido negativo, oposicional, implícito e presente no uso 
do termo como feito por Napoleão, mas transformou o conceito, 
incorporando-o a um marco referencial teórico e um programa 
político [...]. (THOMPSON, 1995, p. 49) 

 

A proposta da elaboração de uma tese que estabeleça um diálogo sobre as 

perspectivas do inédito viável em Gramsci e Freire, de maneira a identificar os 

percursos necessários para uma educação que se deseja revolucionária, é 

perpassada pela análise das dimensões ideológicas, nos referidos autores.  

                                                           
32

  Fragmento de texto, escrito por Engels em 1885 e que consta do prefácio para a terceira edição da 
clássica obra de Karl Marx, O 18 de Brumário. 
33

 O termo ideologia foi primeiramente usado pelo filósofo francês Destutt de Tracy, em 1776, para 

descrever o seu projeto de uma nova ciência voltada à análise sistemática das ideias e sensações. 
(THOMPSON, 1995) 
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As contribuições epistemológicas em Gramsci e Freire voltam-se 

fundamentalmente às dimensões políticas da organização social e da educação 

respectivamente. Nesse sentido, a ideologia se apresenta como uma categoria 

elementar nos referidos autores, mesmo que ainda careça de maior explicitação 

conceitual. 

Para a investigação da hipótese levantada nesta pesquisa de que existe uma 

aproximação teórica entre Gramsci e Freire, em meio a outros aspectos, no conceito 

de ideologia por eles adotado, que se fundamenta em uma abordagem marxista, 

considera-se necessário, além da apresentação de um olhar panorâmico de tal 

conceito em Marx, realizar um estudo em Alain Badiou, sobre o referido conceito nas 

classes populares.  

Embora o conceito de ideologia seja estrutural na análise do materialismo 

histórico dialético, o próprio Marx utilizou para ele definições diferenciadas em suas 

obras. Assim, foram os marxistas como Lênin, Lukács, Gramsci, Althusser e Badiou, 

que procuraram apresentar maior precisão ao termo, sem com isso significar que 

tais pensadores o concebiam da mesma maneira. 

É possível identificar em Karl Marx pelo menos três conceitos de ideologia, 

que refletem o processo do seu desenvolvimento intelectual, que sinteticamente são 

apresentados na exposição inicial deste capítulo. O primeiro, presente no livro “A 

Ideologia Alemã”, escrita entre os anos de 1845 e 1846, associa a ideologia às 

ideias apartadas do real, isto é, o idealismo. O segundo pode ser identificado na 

obra “O18 de Brumário de Luiz Napoleão”34, em que o termo recebe um teor de 

maior negatividade, sendo associado a ideias da classe dominante, que se 

estabelecem no campo político e que visam ocultar a luta de classes. O terceiro 

encontra-se em “O capital: crítica da economia política”, que corresponde à inversão 

da realidade, uma veez que todas as relações sociais são coisificadas, ou seja, 

transformadas em mercadoria, criando o que Marx denomina de fetiche. 

Alain Badiou aprofundou a concepção de que as classes populares constroem 

em seu cotidiano a consciência da exploração. Diferente de Marx e de outros 

                                                           
34

 Escrita por Marx entre 1851 e 1852, “O 18 de Brumário” realiza uma análise conjuntural sobre o 

movimento revolucionário francês, que culminou com o Golpe de Estado em que Napoleão III tornou-
se imperador. 
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marxistas, a ideologia, para este autor, não é concebida apenas em sua 

negatividade, mas na possibilidade da construção contra-hegemônica, o que permite 

compreender que existe uma aproximação do conceito de ideologia entre Badiou, 

Gramsci e Freire. 

Paulo Freire construiu uma teoria híbrida, na medida em que, desafiado pelo 

contexto de exclusão do terceiro mundo, inclusive no aspecto epistemológico, 

fundamentou o seu pensamento em diferentes abordagens teóricas, incluindo o 

marxismo em sua análise socioeconômica. Por ter como seu principal foco de 

reflexão a educação, assim como em Gramsci, a análise ideológica é estrutural em 

seu pensamento.  

A esse respeito, Simões (1979) menciona que: 

O pensamento de Paulo Freire está, assim, embebido nas mais 
autenticas filosofias que tiveram o homem como centro, isto é, 
aquelas que têm o objetivo dele. Ele não é, pois, uma antologia como 
se poderia concluir intempestivamente. Seu pensamento baseado no 
neotomismo, no humanismo, no personalismo, no existencialismo e 
no marxismo é uma síntese pessoal, mas tão pessoal e objetiva que, 
no ato mesmo de ser síntese, já se constitui num sistema doutrinário 
com fundamentação, objetivos e métodos específicos enquanto, 
retomando todas essas filosofias, cujo objetivo central é o homem, 
ele as repensou dentro das exigências da realidade sua e a qual se 
encontra comprometido e as traduziu para a linha filosófica prática. 
Daqui que a gênese filosófica de Paulo Freire é o próprio 
pensamento de Paulo Freire [...]. (p. 22-23) 

 
 Freire dialoga com a teoria marxista quando analisa o contexto dos oprimidos 

nas sociedades capitalistas, identifica a luta de classes e apresenta a necessidade 

de se encontrar brechas dentro do sistema capitalista, objetivando a construção de 

uma nova utopia, do inédito viável. O autor reflete sobre a educação investigando as  

relações de totalidade,  enquanto dimensão do método materialista histórico dialético 

e reconhece a importância da educação escolar para a construção de uma 

sociedade sem exploradores e explorados (ideologia).  “Se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000, 

p.67)  

Em suas obras, Freire, conforme demonstra o capítulo 4 desta tese, destaca a 

importância da conscientização, para a constituição da práxis revolucionária, 

fundamentando seu pensamento especialmente em Marx e Lênin. 
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A tão conhecida afirmação de Lênin: “Sem teoria revolucionária não 
pode haver movimento revolucionário” significa precisamente que 
não há revolução com verbalismos, nem tão pouco com ativismos, 
mas com práxis, portanto, com reflexão e ação incidindo sobre as 
estruturas a serem transformadas. (FREIRE, 2005, p.142) 

Em relação a Antonio Gramsci, um estudo realizado por Stuart Hall, Bob 

Lumley e Gregor McLennan (1983)35 relata que não se encontra nos Cadernos do 

Cárcere uma sistematização do conceito de ideologia, embora o mesmo subsidie as 

reflexões políticas de Gramsci. Torna-se importante para os pesquisadores que 

desejam aprofundar seus estudos em Gramsci, investigar como o conceito de 

ideologia é por ele concebido. “Não há uma teoria sistemática de ideologia na obra 

de Antonio Gramsci, embora certamente seja verdade que existam muitas 

passagens e comentários extremamente sugestivos” (HALL; LUMLEY; MCLENNAN, 

1983, p. 60)      

A principal problemática analisada por Gramsci nos Cadernos do Cárcere 

encontra-se nas dimensões superestruturais e é exatamente nessa perspectiva que 

se faz necessário estudar o conceito de ideologia. Seus textos apresentam uma 

relação dialética entre estrutura e superestrutura. Objetivando a desagregação da 

hegemonia dominante é preciso compreender os dialéticos vínculos entre o sistema 

produtivo e as relações políticas e ideológicas, de modo a transformar a realidade, 

constituindo um novo bloco histórico. 

O estudo do conceito de ideologia em Antonio Gramsci exige dos 

pesquisadores que investiguem conceitos correlatos ao termo e que subsidiam a 

concepção adotada pelo intelectual italiano, entre eles senso comum, bom senso, 

hegemonia, concepção de mundo e bloco histórico. O que é imediatamente 

apreendido do referido conceito em Gramsci é que a ideologia se constitui no campo 

da luta pelo poder hegemônico. 

Como Marx conceitua estrutura e superestrutura? No texto Para a Crítica da 

Economia Política36, publicado por Karl Marx em 1859, o mesmo define como 

estrutura econômica a forma como os seres humanos estabelecem as relações de 

produção da vida material, ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas 

                                                           
35

 Artigo intitulado Política e Ideologia: Gramsci, publicado em 1983 no livro “Da ideologia”, organizado 

pelo Centre for Cultural Studies da Universidade de Birmingham. 
36

 Para a elaboração desta tese o estudo do texto “Para a Crítica da Economia Política” foi realizado 

por meio do conteúdo presente na coleção Os Pensadores – Marx, Editora Nova Cultural, 1991. 
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materiais. Dessa base estrutural constroem-se as relações jurídicas, políticas, 

filosóficas e ideológicas, que expressam as formas sociais de consciência, as quais 

ele denomina de superestrutura. 

          Refletindo sobre essa relação, Louis Althusser37, teórico marxista, ao 

debruçar-se epistemologicamente sobre os conceitos de estrutura e superestrutura, 

considera que não há uma preponderância das relações estruturais sobre as 

superestruturais, mas uma relação recíproca. No entanto, nessa reciprocidade, pode 

se observar um certo “desnivelamento” determinado, em última instância, pela base 

econômica.  

McLennan, Molina e Peters (1983), em estudo sobre Althusser, afirmam: 

A relação entre estrutura e superestrutura não é uma relação de ex-
pressão em que as superestruturas são reflexos ou fenômenos 
derivados da estrutura ou essência econômica. Antes, as 
superestruturas poderiam ser vistas como sendo as condições 
necessárias de existência da base econômica. A relação é de 
determinação recíproca, embora haja um desnivelamento nesta 
determinação porque ela é determinada em última instância pelo 
econômico. Nesse sentido a superestrutura possui uma autonomia 
relativa com respeito à base: ela tem uma independência relativa, 
cujos parâmetros não são obstante fixados por sua dependência 
definitiva da “determinação em última instância”. (p. 104, grifos dos 
autores) 

 

 O materialismo histórico dialético realiza uma análise científica dos 

fenômenos sociais e políticos das sociedades capitalistas a partir das dimensões 

estruturais do processo produtivo, explicitando as relações entre as classes sociais, 

especialmente no que se refere aos mecanismos de dominação e exploração. 

Compreender um modo de produção exige conceber que o processo 

produtivo não é um dado natural, mas resultado do grau de desenvolvimento 

histórico de uma determinada sociedade e está ligado à maneira como esta organiza 

o trabalho.  

O processo produtivo no sistema capitalista é complexo e possui um conjunto 

de determinações gerais e específicas. Marx (1991) exemplifica como 

determinações gerais de um processo produtivo os instrumentos de produção, o 

trabalho e até mesmo o capital.   
                                                           
37

 Estudo denominado como A teoria de Althusser sobre ideologia, publicado na obra “Da ideologia” 
(1983). 
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O que é necessário na análise das dimensões estruturais da produção é 

refletir sobre as relações entre determinações gerais e específicas. Encontra-se nas 

determinações particulares e nas suas relações com as determinações gerais, o 

grau de desenvolvimento estrutural e superestrutural de uma sociedade. No estudo 

de tais determinações e suas relações, três elementos são fundamentais: 

distribuição, troca e consumo. 

A produção aparece assim como o ponto inicial; o consumo, como 
ponto final; a distribuição e a troca aparecem como meio termo, que 
é assim dúplice, já que a distribuição é determinada como momento 
determinado pela sociedade e a troca como momento determinado 
pelos indivíduos. (MARX, 1991, p. 7) 

 
           No modo de produção capitalista o produto resultante do trabalho toma a 

forma de mercadoria, de maneira que a sua distribuição tem por objetivo a venda no 

mercado, logo recebe um valor de troca. Esse valor de troca, diferente do valor de 

uso, representa o valor de produção de uma mercadoria. 

          A perversidade se instala na medida em que o sistema capitalista transforma, 

também, a força de trabalho em mercadoria, à qual se atribui um valor. No entanto,  

parte do resultado da produção gerada pelas horas de trabalho exercidas pelos 

homens e mulheres é expropriada. Esse excedente expropriado pelos donos dos 

meios de produção corresponde à mais-valia e esta deriva do sobretrabalho. 

Nessas condições, o valor da força de trabalho e a mais valia são 
determinadas por três leis.  

Primeira: o dia de trabalho de duração dada produz sempre o mesmo 
valor, embora a produtividade do trabalho varie e com ela a 
quantidade dos produtos e, em conseqüência, o preço de cada 
mercadoria produzida. [...] 

Segunda: o valor da força de trabalho e a mais valia variam em 
direções opostas. A mais valia varia no mesmo sentido da produção 
do trabalho, e o valor da força de trabalho no sentido oposto. [...] 

Terceira: acréscimo ou decréscimo da mais valia é sempre 
consequência e não causa do correspondente decréscimo ou 
acréscimo do valor da força de trabalho. [...] (MARX, 1982, p. 596-
598)  

 

           Os trabalhadores, não detentores dos meios de produção, vivem no sistema 

capitalista, oprimidos pelas condições materiais (estruturais) de produção, bem como 

pela superestrutura política e jurídica que as legitimam. Essa opressão não é vivida 
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pacificamente, mas caracteriza-se por intensos conflitos que marcam a luta de 

classes. 

           O conceito de classe social para o marxismo reveste-se de uma 

complexidade real mais do que uma abstração. Sua análise deve partir do processo 

produtivo, da divisão social do trabalho, bem como dos diferentes ordenamentos e 

reordenamentos político-ideológicos.  

          As classes sociais fundamentais do sistema capitalista constituem-se em dois 

segmentos: a classe composta pelos detentores dos meios de produção e a classe 

social daqueles que para a sobrevivência vendem a sua força de trabalho.  

         No interior das classes sociais existem subclasses ou substrato de classes, 

que correspondem a frações que compõem as classes fundamentais: a burguesia 

industrial, agrária e comercial, os trabalhadores não qualificados e técnicos 

qualificados, os trabalhadores das indústrias e os camponeses, cujos interesses 

mais específicos nem sempre são coincidentes. Nessas composições são 

encontradas classes sociais denominadas de intermediárias, que ocupam um lugar 

entre a classe dirigente e a classe explorada. 

        A luta entre as classes sociais é de grande complexidade e utiliza-se de 

diferentes aparelhos ideológicos, pois para além das divergências em relação ao 

lugar em que ocupam no processo produtivo, acrescentam-se as condições 

econômicas, políticas e ideológicas dos denominados substratos de classes. 

A obra “O 18 de Brumário”, de Karl Marx, foi inspiradora para o 

aprofundamento do conceito de ideologia presente na produção teórica de Antonio 

Gramsci e indiretamente de Paulo Freire, sendo importante, também, não se ignorar 

o conjunto de textos que compõem “A ideologia alemã”, escrita cinco anos antes, por 

Marx e Engels. 

A principal preocupação de Gramsci voltava-se à dimensão política, 

especialmente, como militante do Partido Comunista Italiano, com a intenção de 

realizar uma análise conjuntural da política nacional e os desafios para a construção 

do processo revolucionário. Nesse sentido é que se pode afirmar que as reflexões 

contidas em “O 18 de Brumário”, em que Marx analisou as dimensões conjunturais 
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do movimento revolucionário francês da metade do século XIX (1848-1851), 

ajudaram Gramsci em seu intento. 

Sobre isso, Portelli (1977) comenta: 

Enfim, é no quadro da análise do bloco lógico que Gramsci estuda 
como se desagrega a hegemonia da classe dirigente, edifica-se um 
novo sistema hegemônico e cria-se, pois, um bloco histórico. Este 
último aspecto é o mais ligado a ação política: por trás da análise das 
revoluções burguesas da França e da Itália, do estudo da vitória da 
classe operária na Russia (em 1917) e da sua derrota na Itália (em 
1920), revela-se a edificação da estratégia capaz de derrubar o 
“bloco industrial-agrário e instaurar o “bloco operário-camponês”. 
(p.16, grifos do autor) 

 
Encontram-se em “O 18 de Brumário”, a partir de uma análise das dimensões 

conjunturais do movimento revolucionário francês que fundou a Segunda República, 

ocorrido em meados do século XIX38, reflexões marxianas, em que conceitos 

superestruturais são apresentados, especialmente no que se refere à ideologia. 

Meu amigo Joseph Weydemeyer, morto prematuramente, pretendia 
editar um seminário político em Nova York a partir de 1º de janeiro de 
1852. Convidou-me a escrever para esse semanário a história do 
golpe de Estado. Enviei-lhe, por conseguinte até meados de 
fevereiro, artigos semanais sob o título O 18 de Brumário de Luiz 
Napoleão [...]. (MARX, 2008, p.13) 

 
Na análise conjuntural da luta pela constituição da Segunda República 

Francesa (1848), até o golpe de Estado de Luiz Napoleão (1851), Marx apresentou 

como “pano de fundo” de sua análise, a luta de classes na França, depreendendo 

daí categorias como totalidade, correlações de forças e ideologia.  

O processo revolucionário francês de 1848, enquanto objeto concreto insere-

se em uma totalidade histórica, logo, é considerado nas múltiplas esferas da 

dimensão social, política e econômica.  

Constata-se na análise que o fracasso da revolução constitucional da 

Segunda República francesa se efetivou pela capacidade de reordenamento político 

da burguesia, que declinou do exercício do poder político em favor do bonapartismo 

quando se viu ameaçada pela possibilidade de uma revolução social. 

                                                           
38

 Segundo Marx, a Revolução Francesa de 24 de fevereiro de 1848 a dezembro de 1851 passou por 
três períodos principais: o primeiro período referiu-se a queda de Luis Felipe (fevereiro de 1848), o 
período da constituição da República (4/5/1848 a 28/05/1849) e o período da República 
Constitucional (28/05/1851 a 2/12/1851), até o golpe de Luis Napoleão em dezembro de 1851. 
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Evidentemente a burguesia não tinha agora outro jeito senão eleger 
Bonaparte. Quando os puritanos, no concílio de Constança, 
queixavam-se da vida dissoluta a que se entregavam os papas e se 
afligiam sobre a necessidade de uma reforma moral, o cardeal Pierre 
d‟Ailly bradou-lhes com veemência: “quando só o próprio demônio 
pode ainda salvar a Igreja católica, vós apelais para os anjos”. De 
maneira semelhante, depois do golpe de Estado, a burguesia 
francesa gritava: “Só o chefe da sociedade de 10 de dezembro pode 
salvar a sociedade burguesa! Só o roubo pode salvar a propriedade; 
o perjúrio, a religião; a bastardia, a família; a desordem, a ordem! ”. 
(MARX, 2008, p. 123) 

 
Marx demonstra em sua análise que as classes sociais possuem diversidades 

de interesses, de acordo com o lugar que ocupam no processo produtivo, mas que 

para a manutenção das estruturas produtivas de exploração, podem se reordenar 

politicamente, de forma que nem sempre o exercício do poder político representará o 

interesse econômico imediato. 

Para melhor compreensão desses reordenamentos Marx retoma a 

diferenciação entre classe social (diretamente ligada ao processo produtivo) e 

substrato de classe, composto por grupos politicamente estratégicos, mas que não 

estão diretamente vinculados à mesma base produtiva. Isso permite compreender 

que é possível compartilhar os interesses de uma classe social, mesmo pertencendo 

a substratos diferentes. Marx demonstra em “O 18 de Brumário” que os 

republicanos, por exemplo, não correspondiam à classe social burguesa, unida pela 

base produtiva, mas por valores (ideologia). 

Sob a monarquia burguesa de Luís Felipe, essa fração formara a 
oposição republicana oficial e era, consequentemente, parte 
integrante reconhecida do mundo político de então. Tinha seus 
representantes nas Câmaras e uma considerável esfera de ação na 
imprensa.  Seu órgão parisiense, o National, era considerado tão 
respeitável, em seu gênero, como o Journal de Débats.[...].  Não era 
uma fração da burguesia unida por grandes interesses comuns e 
destacadas das outras por condições específicas de produção. 
(MARX, 2008, p. 31) 

 
Para que a visão de mundo burguesa seja defendida e impregne as 

representações dos diferentes subgrupos, utiliza-se de porta-vozes (professores, 

literatos, parlamentares etc), de forma a revestir de universalidade ideias, leis, 

valores. “Se na lei do imposto do vinho a burguesia declarava inviolável o velho e 

odioso sistema tributário francês, procurava pela lei do ensino assegurar entre as 

massas o velho estado de espírito conformista.” (MARX, 2008, p. 62) 
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As conjunturas políticas são alteradas pelas correlações de forças entre as 

classes sociais e não pelas situações políticas em si. A problemática da história não 

deve ser procurada na sucessão dos fatos históricos, mas na luta de classes 

expressa nas dimensões econômicas, políticas e ideológicas que se associam às 

forças produtivas. 

Na concepção marxiana, com o desenvolvimento do capitalismo e da 

industrialização, dialeticamente foram criadas as condições para o desvelamento da 

luta de classes e, consequentemente, da ideologia. Pelo lugar que ocupa no 

processo produtivo, é o proletariado que detém os elementos da universalidade, ou 

seja, este é quem deverá assumir o percurso da história. 

O domínio dos bens de produção em contraposição à venda da força de 

trabalho é gerador de relações sociais profundamente desiguais e, portanto, de 

ideologias voltadas à manutenção do status quo das classes sociais dominantes. 

Em todas as épocas, os pensamentos dominantes são os 
pensamentos da classe dominante, ou seja, a classe que é o poder 
material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o poder 
espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios para a produção 
material dispõe também, dos meios para a produção espiritual, pelo 
que lhes são submetidas as ideias daqueles a quem faltam os meios 
para a produção espiritual. As ideias dominantes são apenas a 
expressão ideal das relações materiais dominantes, as relações 
materiais dominantes concebidas como ideias; portanto a expressão 
das relações que fazem de uma classe a classe dominante, as ideias 
do seu domínio [...]. ( MARX; ENGELS, 2006, p. 63) 

 

Uma das grandes inovações da teoria marxiana em relação à ideologia da 

corrente idealista está no fato de esta ser vista em uma perspectiva de totalidade, 

relacionando-a com as estruturas produtivas do sistema capitalista, em especial, 

com a divisão de classe social. “[...] Podemos descrever essa nova concepção como 

epifenomênica, pois ela vê a ideologia como dependente e derivada das condições 

econômicas e das relações de classe e das relações de produção de classe [...]. 

(THOMPSON, 1995, p. 54) 

Em artigo intitulado “Ideologia e mercado nos quatro primeiros capítulos de „O 

Capital‟”, o sociólogo Cesar Mangolin de Barros, reconhece que o conceito de 

ideologia é um dos termos mais controversos na teoria marxista. 
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Barros (2009) afirma que Marx, ao analisar em O Capital, as mudanças 

ocorridas nos sistemas de trocas, a partir da estruturação do modo de produção 

capitalista, demonstra como o mercado é “fetichizado”, transformando em objeto 

(mercadoria) a própria relação social do trabalho, ao mesmo tempo em que impede 

o desenvolvimento da consciência desse processo por parte dos produtores. 

A forma dinheiro – “apenas o dinheiro é mercadoria, chama-se agora 
por todo mercado mundial” – acaba por levar ao extremo a 
fetichização, apagando os vestígios das relações sociais de 
produção que deram origem às mercadorias e, portanto, impedindo 
que os produtores as percebam assim. Elas aparecem na forma de 
relação social entre produtos do trabalho, refletindo a relação social 
dos produtores como o trabalho total como na relação existente fora 
deles, entre objetos. (BARROS, 2009, p. 7, grifos do autor) 

 

           A naturalização da mercantilização das relações sociais é para Barros, a 

consequência da ideologia do capital. Se a produção capitalista centra-se na 

extração da mais valia, a ideologia de tal modo de produção centra-se na 

fetichização do mercado. 

A produção capitalista, portanto, aparece aos olhos dos seus agentes 
como relações mercantis e a força de trabalho (assim como os meios 
de produção) como o consumo de direito de um proprietário privado  
de mercadoria, ou seja, alguém que comprou mercadorias e tem, por 
isso, como seu proprietário legítimo, o direito de consumi-las da 
forma como bem entender; ao vender a sua força de trabalho, o 
trabalhador vende também ao capitalista o direito de utilizá-lo por 
inteiro durante determinadas horas por dia, conforme estabelecido 
em um contrato realizado pelos dois, ambos aparecendo como 
indivíduos, proprietários privados de mercadorias, que se encontram 
no mercado e negociam [...] (ibid.,  p. 12-13, parênteses do autor). 

 

            Valores ligados ao mercado assumem, ideologicamente, perspectivas de 

direcionamento da vida social. Liberdade passa a ser sinônimo de livre negociação, 

bem como são consideradas iguais, todas as pessoas, a partir das regras de 

mercado, aquelas que vendem e compram a força de trabalho.  

A legislação das sociedades capitalistas parte, portanto, de princípios 
universais de igualdade (individual) e liberdade, assim tratam a 
propriedade privada como valor sagrado e intocável. A formalidade 
desses direitos expressa, no plano jurídico-político, as condições 
necessárias para garantir que as relações sociais (tratadas como 
sinônimo das relações mercantis) possam ser realizadas plenamente  
e vela pelas reais relações sociais de produção e exploração. (ibid.,  
p. 15, parênteses do autor). 
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Diferente do que se defende nesta tese, Barros (2009), considera que os 

quatro primeiros capítulos de “O Capital”, possibilita a compreensão de que a 

ideologia não é própria de uma classe social específica, mas origina-se nas relações 

de produção e nas suas relações com o mercado. 

            A discordância que se coloca entre os argumentos deste estudo e os 

defendidos por Barros (2009) encontra-se na perspectiva da consciência e da 

relação entre estrutura e superestrutura. Defende-se, aqui, que todos são filósofos e 

que mesmo que embrionariamente, existe por parte dos oprimidos (produtores), uma 

percepção da exploração do trabalho ao qual estão submetidos. Considerar que a 

ideologia é constituída pela efetivação da lógica do mercado é o mesmo que negar a 

existência de ideologias em outros modos de produção que não o capitalista.  

           É de grande importância o destaque de Barros (2009) sobre o papel exercido 

pelos aparelhos ideológicos do Estado, especialmente pela escola e, nesse ponto, 

apresenta-se concordância. 

Portanto, os parelhos ideológicos absorvem a ideologia dominante e 
a traduzem para o que lhes é específico. Tais representações se 
manifestam na organização do Estado e nas demais formas de 
manifestação e organizações sociais. Por exemplo, o Estado aparece 
como o responsável por zelar pelo bem-comum de indivíduos 
privados, não revelando abertamente o seu caráter classista; assim 
como a educação formal opera através de formas abstratas, 
expressas nas teorias humanistas e por outras que em nome da 
ciência e da técnica auxiliam a mascarar o seu conteúdo político e de 
classe, tornando-se importante aparelho reprodutor da ordem 
capitalista; os meios de comunicação, ainda quando manipulam  
informações, partem da ideologia dominante; as religiões passam por 
processos de adequação ou novas variações religiosas surgem, já 
como adequações à nova ordem [...] (BARROS, 2009, p.17)  

 Voltando à dialética relação entre superestrutura e estrutura, também 

apresentada por Freire na Pedagogia do Oprimido, este autor afirma explicitamente 

não identificar em Marx uma dicotomia ou mesmo uma sobreposição entre ambas.  

 Uma das características do pensamento dialético, segundo Freire (2005) 

encontra-se em não desarticular a tríade ação-mundo-pensamento (estrutura- 

superestrutura). O autor afirma que não cabe a um partido revolucionário explicar 

para as massas como realizar a ação revolucionária, mas dialogar com as mesmas 

sobre a finalidade de tal ação.  
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Somente por meio da consciência de que estrutura e superestrutura vinculam-

se dialeticamente, é possível uma inserção crítica das massas no movimento 

revolucionário. Freire (2005) cita Marx e Engels para reiterar seu pensamento: 

 

La teoria materialista de que los hombres son produto de las 
circunstancias y de la educacion, y de que, por tanto, los hombres 
modificados son produto de circunstancias distinta, olvida que las 
circunstancias as hacen cambiar precisamente por los hombres y 
que el próprio educador necessita ser educado. (p. 45) 

 
 Cabe aqui ressaltar as concepções de Marx (1991). Este autor critica o 

idealismo hegeliano que se fundamenta na existência de um pensamento abstrato, 

isto é, apartado da base material.  A filosofia hegeliana, para ele, se constitui como 

uma filosofia alienada. Para o materialismo histórico dialético, o conhecimento e a 

consciência não são abstratos, mas resultantes do mundo objetivo. A filosofia é a 

filosofia da práxis, da atividade (trabalho) refletida. O desafio da filosofia não é 

interpretar o mundo, conforme faziam os idealistas, mas transformá-lo. Desenvolve-

se daí o conceito de alienação, que é resultado da destituição do sujeito humano 

com a sua intrínseca relação com o real.  

 

Como a Enciclopédia de Hegel começa com a lógica, com o 
pensamento especulativo puro, e termina com o saber Absoluto, com 
o Espírito autoconsciente, que se capta a si mesmo, filosófico, 
Absoluto, isso é com o espírito sobre-humano e abstrato, a 
Enciclopédia toda nada mais é do que a essência desenvolvida do 
Espírito-filosófico, sua auto-objetivação. (MARX, 1991, p.195) 

 

 A práxis marxiana rompe não apenas com o idealismo de Hegel, como 

também com o idealismo presente entre os socialistas utópicos39. Em “A  ideologia 

alemã”, apresenta-se filosoficamente o distanciamento entre o conceito de ideologia 

construído pelos socialistas utópicos, da perspectiva apresentada pelo materialismo 

histórico dialético. Para Marx, as transformações sociais não se efetivam do desejo 

“romântico” pela transformação, mas pela mudança das circunstâncias que criam a 

exploração. 

São os interesses concretos, materiais, das classes sociais que elaboram 

ideias. Dessa forma o processo de conscientização das massas passa pelo 

                                                           
39

 Marx e Engels definiam como socialismo utópico as propostas socialistas que os antecederam e 

que centravam as suas explicações e propostas revolucionárias exclusivamente na razão e nas 
ideias. A obra de Engels denominada “Do socialismo utópico ao socialismo científico” pode auxiliar a 
elucidar tal análise. 
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reconhecimento de tais interesses, destituindo o falso universalismo com o qual a 

burguesia procura revestir suas ideias. A ilusão dos idealistas, segundo Marx, 

sedimentava-se na crença de que as transformações ocorreriam a partir das ideias, 

na medida em que as pessoas assumissem uma posição crítica diante da teoria.  

Marx e Engels (2006) transformam o conceito hegeliano sobre a consciência, 

revestindo-lhes de uma concepção historicista, que possibilitou um olhar histórico 

sobre ideologia vinculada às bases materiais. 

  A consciência é compreendida como fruto do processo histórico dos 

indivíduos e das classes sociais e engloba o “meio sensível imediato40” (natureza), 

ampliando-se para as diferentes dimensões das relações sociais (totalidade). Essa 

consciência é, pois, resultado da dialética interação entre a subjetividade e a 

objetividade. Somente quando os sujeitos que estão imersos em um contexto 

concreto de existência, por meio da práxis, apropriam-se criticamente da realidade é 

que constroem a consciência para si. Compreendem, assim, as múltiplas relações 

sociais, as suas dimensões históricas e o papel político a ser assumido na 

transformação social. Uma classe “em si” é uma classe social que ainda não possui 

consciência de si mesma e uma classe “para si” é aquela que já adquiriu consciência 

do seu papel político. 

Na análise histórica das diferentes sociedades é necessário compreender 

como se efetivam as relações de produção e de troca, bem como a divisão social do 

trabalho, pois elas são responsáveis pelo dialético processo de constituição das 

organizações políticas e as formas ideológicas de consciência.  

[...] A caracterização específica de uma forma de consciência como 
“ideológica”, de acordo com essa concepção, implica que pode ser 
explicada, e por isso desmascarada, como uma expressão dos 
interesses da classe dominante. Por isso uma investigação que se 
apresente a si mesma como ciência, interessada na investigação das 
condições econômicas da vida social e explicando formas de 
consciência a partir daí, pode ser posta a serviço de uma crítica que 
desmascare formas de consciência – e, mais especificamente, as 
teorias e os conceitos filosóficos e de outros – como ideológicos. 
(THOMPSON, 1995, p. 56, grifos do autor)     

 

                                                           
40

 O termo consciência do meio sensível imediato, presente em “A Ideologia Alemã”, refere-se a um 

processo inicial de consciência, que separa a natureza do indivíduo (sujeito social).  
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O materialismo histórico dialético concebe que sujeito e objeto não estão 

separados, mas em interação dialética. O objetivo principal da dialética, enquanto 

sistema filosófico, é a aproximação com a verdade e daí decorre a busca pela 

compreensão do real. A realidade é concebida como resultado do processo histórico 

em que os seres humanos são os sujeitos da história.  A realidade é composta por 

muitas variáveis e guarda em si elementos contraditórios. O real é resultante de 

múltiplas determinações (materiais, sociais, culturais), de forma que não consegue 

ser apreendido por meio de uma lógica formal, linear, mas em movimentos de 

continuidades e rupturas, e é representado por tese, antítese e síntese. 

Para estudar dialeticamente uma dada realidade é preciso investigar os 

elementos de contradição que a compõem. Somente por meio de uma análise 

minuciosa dos conteúdos que constituem o real é possível identificar suas 

contradições, logo, o seu movimento.  O real, contextualizado em um período 

histórico, possui características específicas, próprias daquele período, que permitem 

a compreensão do fenômeno em si.  O conjunto das variáveis e suas contradições 

que compõem um fenômeno social é o que se denomina de totalidade. 

Henry Lefebvre, autor marxista, demonstra a importância da dialética 

enquanto método de pesquisa que mais possibilita a aproximação com o real. Em 

estudo denominado “Da lógica formal à lógica dialética” (1975), o autor explicita que 

a dissociação entre o pensamento e o real leva a uma metodologia linear, na medida 

em que esta não consegue observar e analisar as contradições, e dessa forma, 

retira a perspectiva de movimento do conhecimento. 

[...] O método não deve desdenhar a lógica formal, mas retomá-la. 
Portanto, o que é esse método? É a consciência da forma, do 
movimento interno do conteúdo. E é o próprio conteúdo, o 
movimento dialético que esse tem em si, que o impele para frente, 
incluída a forma. A lógica dialética acrescenta, a antiga lógica, a 
captação das transições, dos desenvolvimentos, da ligação interna e 
necessária das partes no todo. Ao mesmo tempo, mostra a ligação, 
sua necessidade e a origem imanente das diferenças [...] 
(LEFEBVRE, 1975, p. 21)  

 

É impossível compreender o indivíduo sem a sociedade, tampouco as 

organizações sociais sem a base material de existência. Isso não significa o 

determinismo da estrutura econômica sobre a superestrutura, mas uma 



 
86 

interdependência. Dessa forma, a consciência não é mera abstração intelectual, mas 

constitui-se na concretude da existência. 

 O desvelar das ideologias, diretamente relacionadas aos interesses das 

classes sociais, vinculadas às estruturas produtivas, significa conceber 

antropologicamente o ser humano, como um ser histórico e que constrói as 

diferentes estruturas de consciência. A ciência real, em uma sociedade 

revolucionária, necessita assumir esse desafio, por meio da práxis. 

Marx (apud Thompson, 1995) ressalta que: 

Onde termina a especulação – na vida real – aí começa a ciência 
real, positiva: a representação da atividade prática, do processo 
prático do desenvolvimento dos seres humanos. A conversa vazia 
sobre consciência desaparece, e o conhecimento real deve assumir 
o seu lugar. (p. 53) 

 
 A libertação apresentada por Marx e Engels não se constitui no campo das 

ideias, isolando-se das condições materiais da existência. O processo revolucionário 

não é idealista, mas deve prever táticas e estratégias profundamente ligadas aos 

estágios de desenvolvimento histórico. 

[...] não é possível libertar os homens enquanto eles não estiverem 
em condições de adquirir comida, bebida, habitação e vestuário na 
qualidade na quantidade perfeitas. A libertação é um fato histórico, 
não um fato intelectual, e é efetuada em condições históricas, pelo 
nível da indústria, do comércio, da agricultura [...]. (MARX; ENGELS, 
2006, p. 29) 

 

 A constituição da consciência de classe, a superação de estágios de 

alienação41 e a identificação das ideologias não se efetiva exclusivamente por 

deduções, mas na práxis. Para Marx (1991) não é a consciência que determina a 

vida, mas a vida que determina a consciência. Dessa forma, a consciência não 

“desce do céu para a terra” (ibid). 

           O ser humano é um ser natural, social e histórico condicionado pela realidade 

objetiva de existência, mas não é predeterminado por essa realidade. Ele cria por 

meio da história, possibilidades de transformação do real (práxis).  A história reflete 

o curso das categorias econômicas, isto é, os modos de produção. 

                                                           
41

 O principal problema do capitalismo é a alienação do trabalho. A alienação é não se ver dentro do 

processo produtivo, logo não se reconhecendo em sua classe social. 
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Do mesmo modo que em toda ciência histórica e social em geral é 
preciso ter sempre em conta, a propósito do curso das categorias 
econômicas, que o sujeito, neste caso, a sociedade burguesa 
moderna, está dado tanto na realidade efetiva como no cérebro; que 
as categorias exprimem portanto formas de modo de ser, 
determinações de existência, frequentemente aspectos isolados 
desta sociedade determinada, deste sujeito, e que, por conseguinte, 
esta sociedade de maneira nenhuma se inicia , inclusive do ponto de 
vista científico, somente a partir do momento em que se trata dela 
como tal [...]. (MARX, 1991, p. 21) 

 

A história da humanidade não se limita a uma abstração conceitual, constitui-

se pela sucessão de contextos reais, que em diferentes temporalidades marcam as 

formas com que as sociedades, a partir de seus modos de produção, produziram a 

sua existência.  

[...] Ao contrário da visão idealista, a história não tem de procurar em 
todos os períodos uma categoria, pois permanece constantemente 
com os pés fincados no chão real da história; não explica a práxis a 
partir da ideia, explica as formações de ideias a partir da práxis 
material, e chega, em conseqüência disto à conclusão de que todas 
as formas e produtos da consciência podem ser resolvidos, não pela 
crítica intelectual, pela redução à “ consciência de si”, ou pela 
transformação  em aparições, fantasmas etc., mas unicamente pela 
destruição prática das relações sociais que derivam essas fantasias 
idealistas. [...] Mostra, portanto, que as circunstâncias fazem os 
homens tanto quanto os homens fazem as circunstâncias. (MARX; 
ENGELS, 2006, p. 53) 

 

O ser humano não é uma entidade metafísica nem é fragmentado em matéria 

e espírito, mas um ser natural que em razão do seu desenvolvimento físico-

biológico, pode construir dialeticamente sua humanidade na história. Por meio do 

trabalho ele intervém na realidade, produzindo cultura.   

A cultura, como produto da intervenção humana nos diferentes contextos da 

realidade, envolve os processos coletivos de interpretação, criação e recriação do 

mundo. Sendo a cultura resultado da ação social transformadora dos seres 

humanos, vincula-se ao trabalho. Depreende-se dessa definição que é também do 

trabalho que o ser humano constrói significados para o mundo desenvolvendo 

consciência. 

Os objetos, símbolos, valores e os conhecimentos construídos pela 

humanidade, constituem-se como conteúdo cultural que é transmitido pela 

comunicação, de forma que se efetiva certa autonomia humana diante de 
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condicionamentos exclusivamente naturais. Esse processo é decorrente da 

construção histórica.  

Nas sociedades capitalistas organizadas em classes sociais, fundamentadas 

na divisão social do trabalho, hierarquizam-se os seres humanos e as relações 

culturais por meio das relações estruturais e superestruturais. 

Nesse sentido, Brandão e Assumpção (2009) ressaltam que: 

As relações fundamentais de cultura e através da cultura são de 
reconhecimento de sujeitos livres e igualmente produtores e 
beneficiários da totalidade da cultura, que emerge na construção da 
história. No processo real da história humana, o reconhecimento 
entre as consciências é sistematicamente negado e a dialética das 
relações entre o ser humano e a natureza, através da cultura, 
estabelece a dominação de categorias de alguns sujeitos e grupos 
sociais sobre outros. A cultura que deriva da desigualdade de 
condições humanas de produção de bens, poderes e símbolos de 
compreensão da vida social é socialmente dividida e reflete relações 
antagônicas entre grupos no interior da sociedade. A oposição de 
culturas não é resultante de processos derivados da própria natureza 
do ser humano, tampouco é uma condição do modo como se 
relaciona com seu mundo. É um fato histórico que nega a 
possibilidade de que a história se realize como afirmação da 
igualdade e liberdade entre todos os seres humanos. (p. 58)  

 

A presença da ideologia hegemônica dos detentores dos meios de produção, 

enquanto elemento de opressão e naturalização do processo de exploração 

constitui-se como condicionamento que procura silenciar as classes exploradas, mas 

que não as determina, havendo brechas para o rompimento de tal dominação.                    

Foram os marxistas que ampliaram o conceito de ideologia marxiana, 

afirmando que a mesma é composta por ideias que expressam e promovem os 

interesses das principais classes engajadas na luta pelo poder. Dessa forma, sendo 

o proletariado o grupo social que deve assumir o percurso da história, será a 

ideologia do proletariado será a propulsora do movimento revolucionário. 

Apoiando-se na concepção epifenomênica de Marx, e adaptando-a 
às exigências da luta de classes, tanto Lênin quanto Lukács42, na 
verdade, generalizam essa concepção de tal modo que “ideologia” se 
refere às ideias que expressam e promovem os respectivos 
interesses das principais classes engajadas no conflito.  Embora 
tanto Lênin quanto Lukács enfatizassem que ideologia do 
proletariado, não é necessariamente, produzida pelo proletariado no 

                                                           
42

 Filósofo marxista húngaro. 
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decorrer dos acontecimentos, eles, contudo, enfatizam a importância 
de elaborar e difundir tal ideologia a fim de superar os obstáculos da 
revolução [...]. (THOMPSON, 1995, p. 64)  

 

         Conforme mencionado, é a partir do conceito de ideologia das massas 

populares, desenvolvido por Badiou, que se estabeleceu a hipótese desta tese, no 

sentido de que Antonio Gramsci e Paulo Freire, ao destacarem a importância do 

estudo da cultura popular em um processo revolucionário, reconheciam a existência 

de tal ideologia. Diferentemente dos marxistas acima citados, Badiou (1976) 

desenvolveu suas reflexões sobre ideologia, afirmando que as massas populares 

constroem uma ideologia específica. 

          Alain Badiou apresenta as suas reflexões a partir do marxismo althusseriano, 

inovando, entretanto, o seu pensamento ao associar a teoria marxista à psicologia 

lacaniana (Lacan)43. Durante os anos de 1980 e 90 o autor resistiu aos ataques ao 

pensamento marxista demonstrando a sua atualidade e universalidade. 

          Ao analisar o pensamento filosófico do século XX, Badiou (1994) afirma que:  

Nosso século a meu ver conheceu quatro grandes movimentos de 
pensamento. 

a) O marxismo, de Lênin a Althusser. 
b) A psicanálise de Freud a Lacan. 
c) A fenomenologia, de Hurssel a Heidgger e Gadamer 

Seria preciso falar hoje, antes, de uma tendência hermenêutica. 
d) A filosofia analítica, do Círculo de Viena a Quine. ( p.14) 

 

          Para o autor, a filosofia dever construir-se como uma crítica social com base 

em uma ontologia na qual o real é desencadeador da organização dos sujeitos a 

partir da fidelidade aos acontecimentos. 

          A reflexão desenvolvida por Badiou (1994) leva-o a conceituar o 

acontecimento como uma categoria dialética que se articula à concepção de 

verdade. Assim, define verdade como uma novidade que parte do acontecimento e 

que deve possibilitar a generalização ou universalidade. A questão filosófica da 

verdade encontra-se na sua aparição partindo de um processo gerado pelo real e 

que não se restringe a uma localidade. Para que se inicie, que se construa a 

verdade, é necessário que ocorra um acontecimento. 

                                                           
43

 Psicanalista francês (1901-1981) cujo pensamento colocou em diálogo as seguintes áreas do 
conhecimento: psicologia, linguística e antropologia (estruturalismo). 
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Para que se comece o processo de uma verdade, é preciso que 
alguma coisa aconteça. Pois o que há, a situação do saber como é, 
só nos proporciona repetição. Para que uma verdade afirme a sua 
novidade, deve haver um suplemento. Esse suplemento é entregue 
ao acaso. Ele é imprevisível, incalculável. Ele está além daquilo que 
é. Eu o chamo de acontecimento. (BADIOU, 1994, p.44) 

 

          Não é possível estabelecer uma regra que diga como criar um acontecimento; 

para isso é necessário apostar no acaso. A aposta no acaso, visando criar o 

acontecimento é realizada pelo sujeito. 

          Sujeito, por sua vez, é “aquilo” que assume o risco (acaso) para constituir um 

acontecimento que é gerador da verdade, uma novidade. A verdade é infinita, mas o 

acontecimento movido pelo sujeito é finito e real. Sujeito não é um indivíduo ou uma 

somatória de indivíduos, mas a potência dirigente do acontecimento. 

Da mesma forma, o sujeito de uma política revolucionária não é o 
militante individual, nem tão pouco uma classe-sujeito. É uma 
produção singular, que teve nomes diferentes (às vezes partido, às 
vezes não). E por certo, o militante entra na composição desse 
sujeito, que uma vez mais o excede. (BADIOU, 1994, p.111) 

 

           Assim, uma revolução socialista, pode caracterizar-se como um 

acontecimento desencadeador de uma verdade, o processo revolucionário. A 

revolução é uma escolha (aposta no acaso), que antes dela se efetivar é 

indiscernível. O sujeito (finito) desse acontecimento pode ser o partido político.  O 

fato de uma escolha caracterizar-se como uma aposta, não significa que não exista 

uma hipótese prévia, denominada por Badiou como “potente ficção”. 

“Mas a potência de uma verdade sustenta-se no forçamento hipotético. Ele 

consiste em dizer: „Se a infinitude genérica de uma verdade é suposta como 

acabada, então tal ou qual saber deve ser imperativamente transformado‟” 

(BADIOU, 1994, p. 49) 

          O desafio do sujeito está em reconhecer a existência de um limite da sua 

potência. O autor denomina esse limite de “inominável da situação” (ibid., p. 49). 

Isso significa reconhecer a infinitude da verdade, ou ainda, nas palavras de Paulo 

Freire, o inacabamento humano. “O inominável é o ponto em que a situação é 

pensada em seu ser mais íntimo, na presença pura, que nenhum outro saber pode 

descrever.” (ibid., p. 49) 
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          Observa-se nesse dialético processo o que nesta tese denomina-se de Inédito 

Viável, que é forjar o acontecimento (revolução socialista), por meio da potência de 

um coletivo organizado, visando à construção de uma sociedade sem oprimidos e 

opressores.  

          Os acontecimentos possuem como contexto as dimensões políticas, que por 

sua vez se caracterizam pela articulação das pessoas, das organizações e dos 

órgãos do poder de Estado.  No povo, existem diferentes tendências ideológicas que 

se articulam com as classes e seus substratos e práticas sociais.    

          Em outro momento, afirma Badiou (1976) que as massas populares, fundadas 

nas experiências cotidianas desenvolveram uma ideologia comunitarista, geradora 

de revoltas populares, que se constitui como embrião para um movimento 

revolucionário. O conhecimento não se estrutura de forma idealista, apartado do 

real, mas é construído a partir do acontecimento. 

          As revoltas correspondem para ele ao desejo intrínseco da filosofia e 

demonstram o descontentamento com mundo, com suas organizações e, 

especialmente, com as opiniões dominantes. Elas carecem, no entanto, de 

momentos consecutivos para que possam ganhar um corpo revolucionário, ou seja, 

necessitam da dialética, que é construída pelo diálogo reflexivo, fundado na razão 

científica e precisam, ainda, constituir-se da universalidade, ultrapassando a tradição 

da localidade (o privado) ganhando “as ruas e as praças” (BADIOU, 1994, p. 12), e 

finalmente, necessitam do acaso (acontecimento), que é gerador do sentimento de 

potência singular e do risco. 

Creio, pois, que há quatro componentes do desejo de filosofia:  

 A revolta, a recusa a ficar instalado e satisfeito. 

 A lógica, o desejo de uma razão coerente. 

 O universal, a recusa do que é particular e fechado. 

 A aposta, o gosto pelo encontro e pelo acaso, o engajamento e o 
risco. (ibid., p. 12) 
 

               Pode-se sintetizar a reflexão filosófica de Badiou (1994), por meio do 

Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1: Quadro comparativo de categorias segundo Alain Badiou  

Categorias Conservadoras Categorias Revolucionárias 

Acomodação: desejo de manutenção 
do status quo 

Revolta: ação espontânea de recusa ao 
estabelecido  

Acriticidade: ação de naturalização 
das injustiças sociais. 

Lógica (ciência): desejo de uma ação 
coerente. Análise crítica do contexto a 
partir do real. Senso crítico. 

Particularismo: individualização da 
ação, divisão social, fragmentação. 

Universalismo: recusa a fragmentação 
individualista.  Constituição do coletivo.  
Movimento que respeita a 
individualidade, mas que constrói a 
generalização.  

Segurança: garantia da conservação. Aposta: ação voltada a ruptura (risco) 

Sujeito: indivíduo. Sujeito: força coletiva, potência 
transformadora. 

Situação: ordem estabelecida. Acontecimento: ruptura, revolução. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Badiou (1994). 

           

Para o marxismo a história se constrói cotidianamente por meio de um 

processo dialético em que a luta de classes é a ferramenta principal do movimento 

revolucionário. Para que a massa trabalhadora adquira a consciência de classe, é 

necessário que aporte a sua práxis no materialismo histórico dialético. 

          Importante destacar que essa teoria não se constitui apartada do trabalho, 

mas é constituída por diferentes conceitos, forjada no cotidiano dos explorados. 

 

[...] os explorados sabem perfeitamente onde está o interesse deles, 
e agem ou falam em seu nome. E os explorados de todos os séculos 
sabem perfeitamente quem os explora e como. Os explorados forjam 
a sua consciência na cotidianidade da própria exploração, e não nos 
meandros do imaginário [...] (BADIOU, 1976, p. 4). 

 
           Percebe-se que diferentemente da ideologia dos exploradores, os oprimidos 

não transvestem sua ideologia com um caráter universalista, mas voltada à sua 

libertação. Dessa maneira, Badiou (1976) afirma que ideologia não é uma 

representação imaginária, mas uma filosofia fundada em três categorias gerais: 

origem prática, conteúdo de classe e finalidade política. 
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A máxima objetiva que rege as relações de classe práticas, a que 
atravessa tudo, inclusive a filosofia é: onde há opressão, há revolta. 
Os oprimidos querem derrubar os exploradores, os exploradores 
querem romper toda resistência. Tudo aquilo que pensam só pode 
refletir esta necessidade fundamental. (BADIOU, 1976, p. 4) 

 

          Encontra-se aqui uma das distinções do pensamento de Badiou com o de 

Althusser, no que se refere à ideologia. Para Althusser, ideologia não é resultado 

das relações do real, mas reflexo do imaginário social dos sujeitos. Por sua vez, 

Badiou a concebe como resultante da consciência prática dos sujeitos. “A ideologia 

é de ação em ação colocada em movimento pelas forças motoras reais, e é esta 

realidade que ela dispõe e reflete, mesmo dentro do elemento da falsa consciência.” 

(BADIOU, 1976, p. 13) 

          Um problema importante a ser apresentado é o que caracteriza uma classe 

social. A resposta a esse problema ajuda na diferenciação entre massa popular e 

classe proletária, por exemplo. Tal distinção é fundamental na compreensão das 

etapas de um processo revolucionário. 

          Para Badiou (1976) uma classe social é constituída de consciência sobre o 

coletivo, sobre o lugar que esse coletivo ocupa no processo produtivo, logo não se 

constitui por uma somatória de indivíduos ou de atos de um sujeito, mas um coletivo 

detentor de uma doutrina, de um movimento, de uma filosofia. Ao analisar os 

diferentes modos de produção, constata que: “o proletariado é a primeira classe 

explorada a se constituir na história como sujeito, como forma concentrada de seu 

partido” (p. 5). Por essa razão, pôde desenvolver consciência de classe, superando 

a condição de aglomerado amorfo de explorados. 

           A ideologia é concebida enquanto processo histórico e consequentemente 

ancorada na lei da dialética. Em outras palavras, toda ideologia representa aspectos 

da vida real e guarda em si contradições. 

Engels conclui que todas as mudanças em matéria de ideologia 
surgem das relações de classe. Ora somente a mudança importa: a 
teoria marxista como teoria dialética é necessariamente uma teoria 
dos processos, e não uma teoria dos estados ou das figuras. Ela é 
também, por isso mesmo, uma teoria das contradições. Dos 
processos de divisão e de luta. (ibid., p. 16) 

 

           É necessário acreditar no potencial revolucionário das camadas populares. 

Somente quem desenvolve essa confiança consegue ouvir e compreender a sua 
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voz, a sua ideologia. As pessoas submetidas a processos de exploração e 

dominação desenvolvem uma sensibilidade aguçada diante de tal realidade, 

construindo representações sobre esses processos, cujas expressões são 

contraditórias, “flutuantes e divididas”, mas com possibilidade revolucionária. As 

representações ideológicas das relações sociais, elaboradas pelas camadas 

populares, possuem elementos de revolta, de desejo de mudança, mas também de 

conservação. 

            O termo representação utilizado por Badiou (1976) refere-se a uma 

compreensão espontânea das relações sociais reais, que se centra no cotidiano, na 

observação e na sensibilidade. Por sua vez, a ideologia da classe dominante, 

apresenta-se de forma sistematizada, não negando a opressão de classe, mas 

retirando da mesma o caráter antagônico, de forma a naturalizar a opressão, 

transformando-a em diferença. 

           A força ideológica dos opressores procura estabelecer uma conciliação de 

classe social por meio da naturalização da diferença, no entanto, a naturalização é 

rompida, pois a exploração guarda em si o antagonismo dos interesses sociais, 

desencadeando pelos explorados os movimentos de revolta e dialeticamente 

negando a ideologia dominante. 

Contraditoriamente, só para se pensar nela mesma, a revolta deve 
produzir a inversão e a reversão dos valores: para ela, é a identidade 
diferencial da ideologia dominante que é a exceção, e é o 
antagonismo que é a regra. É a igualdade concreta e a hierarquia 
existente abstrata. Como assinala Engels, os explorados, para 
concentrar a sua energia revolucionária, devem negar o seu apego à 
ordem existente até o ponto onde eles se privem a si mesmos de 
tudo que esta ordem lhes concede. (BADIOU, 1976, p. 19) 

 

           Não se deve negar que a ideologia dominante penetra os diferentes campos 

e as camadas populares, mas essa penetração não é linear, e sim, dialética 

marcada por contradições, logo por resistências diante do antagonismo social que 

se configura no real. 

           O materialismo histórico dialético, enquanto filosofia revolucionária dos 

oprimidos, não deve prescindir do método dialético. Badiou (1976) alerta ser um 

risco analisar a ideologia dominante a partir dela mesma.  Na verdade, a ideologia 
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dominante é uma contra-ideologia, pois é criada objetivando resistir ao potencial 

transformador das massas.  Nesse sentido, a análise histórica é fundamental. 

É necessário raciocinar historicamente, isto é, em termo de força. A 
dominação ideológica não é compreensível senão dentro do seu 
engajamento contra o que ela resiste. Seu conteúdo, em incessante 
transformação, é determinado pelas flutuações concretas da 
resistência, a novidade que ela engendra, o ponto de vista de classe 
que ela afirma. Nenhuma lei formal da dominação pode dar conta 
dessas destas transformações. (ibid., p. 23) 

 

           A ideologia dominante procura conter as revoltas populares e 

consequentemente inibir a possibilidade de tais revoltas se constituírem em um 

processo de conscientização de classe social.  Em tal processo existe a dialeticidade 

da resistência. 

         Badiou (1976) ressalta que a história é a história da resistência. A seu ver, o 

povo deseja o poder e tal desejo se expressa na revolta. Dessa afirmação constata-

se que um movimento revolucionário necessita partir da análise das forças de 

resistência e não da compreensão da ideologia dominante, pois essa é 

consequência daquela. 

O motor do processo de luta ideológica, processo que é a essência 
da própria ideologia é, portanto, a luta de classes no sentido preciso, 
onde o agente universal das transformações é a revolta 
revolucionária das massas. É a revolta das massas que constitui a 
base prática da resistência ideológica, e por consequência a base 
prática das transformações da própria ideologia dominante, cuja 
existência se determina historicamente como resistência à 
resistência. Deste ponto de vista, o princípio segundo o qual “são as 
massas que fazem a história” estende-se à história da ideologia, 
incluindo a ideologia dominante. (BADIOU, 1976, p. 28). 

 

           Muitas vezes na história, como por exemplo, o programa de Muntzer44 (século 

XVI), a resistência dos explorados, materializadas por revoltas, expressou, também 

um programa, um anúncio. Os intelectuais orgânicos necessitam debruçar sobre tais 

programas, estudá-los, procurando identificar os elementos presentes em tais 

propostas, de forma a pontencializar o anúncio revolucionário das camadas 

populares. 

                                                           
44

 Thomaz Muntzer foi um teólogo alemão que liderou um levante camponês, no século XVI, 
influenciado pelos princípios da Reforma Protestante, mas radicalizando o pensamento cristão a partir 
do princípio de justiça social. O levante camponês estabeleceu doze artigos que questionavam entre 
outros aspectos as relações de exploração da nobreza alemã e da Igreja de Roma sobre o 
campesinato. 
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          Engels (1975), na obra “A guerra dos camponeses na Alemanha” (1975), se 

propôs a tal intento e afirmou que os valores defendidos pelo cristianismo primitivo, 

presentes no anúncio de Muntzer, foi considerado como heresia pela Igreja 

Instituída, uma vez que seu conteúdo fundamentava-se em uma doutrina igualitária, 

isto é, propunha o desaparecimento da sociedade de classes.  

           As massas populares ocidentais, em grande medida, sofreram e sofrem 

influências de um cristianismo não oficial, popular, que guarda muitos elementos do 

cristianismo primitivo. Esses princípios contribuem para que as massas populares 

nutram a utopia de uma sociedade comunista. 

          No livro “São Paulo: a fundação do universalismo”, Badiou (2009) discute os 

conceitos da teoria do sujeito, das dimensões do acontecimento e do universalismo 

por meio de um estudo das cartas “paulinas”45, investigando em tais escritos, a partir 

do pensamento e da linguagem presente, elementos ideológicos. 

          O apóstolo cristão Paulo é exposto na análise como um religioso militante, que 

confronta as regras políticas do Império Romano e religiosas do monoteísmo 

judaico. “Não há judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não mais homem 

nem mulher.”46.  Seu objetivo em não permitir que a mensagem da “ressurreição” 

(acontecimento) de Cristo ficasse restrita ao povo de Israel, caracteriza-o como um 

universalista. 

           Paulo é considerado como um militante, pois suas cartas são voltadas a 

orientações e intervenções de ordem política junto às comunidades cristãs 

primitivas, diferente do que caracteriza os evangelhos, bem como as demais cartas 

do denominado Novo Testamento. 

[...] Suas epístolas são simplesmente intervenções na vida desses 
núcleos e tem tudo de paixão política. Luta contra as divisões 
internas, evocação de princípios fundamentais, renovação da 
confiança nos dirigentes locais, análise de questões litigiosas, 
exigência imperialista de uma ação de proselitismo sustentada, 
organização das finanças [...]. Nada falta daquilo que um ativista de 
qualquer causa organizada pode reconhecer com as preocupações e 
as veemências da intervenção coletiva. (BADIOU, 2009, p. 30) 

 

                                                           
45

 Optou-se por colocar a identificação de paulinas entre aspas em razão de que segundo Badiou 
(2009), do conjunto das treze cartas atribuídas a Paulo, seis são apócrifas.   
46

 Gl.3.28. Versículo Bíblico da Carta de Paulo aos Gálatas, citado por Badiou (2009, p. 16) 
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          De acordo com a análise realizada, existiu uma estratégia de Paulo, 

objetivando a conversão das comunidades às quais se dirigia. Ele pouco menciona a 

vida de Jesus, bem como os milagres a ele atribuídos; por outro lado, concentra seu 

texto na doutrina que considera fundamental de ser absorvida.  

           Segundo o estudo, a Igreja Cristã Instituída, recriou uma figura de Paulo mais 

moderada, racional, centrista e menos radical, objetivando acalmar as possibilidades 

de ruptura (uma contra ideologia dominante). “[...] E simetricamente, conhecemos 

Paulo pela imagem dele que foi preciso construir contra aqueles que, numa visão 

extremista de ruptura cristã, apoderaram-se dos enunciados mais radicais do 

fundador [...]” (BADIOU, 2009, p. 46) 

           Percebe-se a defesa, no cristianismo primitivo, de uma sociedade sem 

classes sociais e de uma “santidade” sinônimo de militância. Badiou (2009) relata 

que o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, construiu um roteiro para um filme 

baseado no apóstolo Paulo identificando no cristianismo primitivo elementos de uma 

sociedade comunista. “Para Pasolini, Paulo desejou destruir de maneira 

revolucionária um modelo de sociedade baseado na desigualdade social, no 

imperialismo e na escravidão. Existe nele, o santo, querer da destruição.” (p. 47) 

          O discurso de Paulo carrega a mensagem da necessidade de uma ação 

transformadora que não é desencadeada pelos poderosos, mas sim pelos 

oprimidos. Paulo apresenta uma ética revolucionária profundamente coerente e não 

fundamenta o seu discurso de forma obscura ou mesmo mística, ou seja, ele é 

contundente e objetivo. 

Evidentemente, há em Paulo uma certa astúcia, quando deixa 
entender, sem se prevalecer disso, mas sem também o omitir, que 
ele é internamente dividido entre o homem da glorificação ( o sujeito 
“arrebatado”) e o homem da declaração e da fraqueza. Mas, 
inegavelmente, há nele, nesse caso o único entre os apóstolos 
reconhecidos, uma dimensão ética antiobscurantista, pois Paulo 
condena que a declaração cristã use como argumento o inefável. Ele 
não tolera que o sujeito cristão baseie o seu dizer no inominável. 
Paulo está profundamente convencido de que não se restaurará a 
fraqueza por meio de uma força oculta. A força realiza-se na própria 
fraqueza... (ibid., p. 65) 

 

          Em sua fundamentação teológica, Paulo defende a ação salvítica de Deus 

baseado no que denomina de graça. A graça é contrária à lei (judaísmo), bem como 
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à razão filosófica (mundo grego). Assim a salvação não se associa à recompensa, 

como por exemplo, a um salário. Depreende-se de tal concepção um valor 

comunista. “A subjetividade da fé não é salarial (o que permite, em última análise, 

que a declaremos comunista).” (ibid., p. 91) 

           Outros importantes conceitos de um movimento revolucionário ainda são 

identificáveis na análise do discurso paulino, entre eles a esperança, enquanto 

sinônimo de resistência e perseverança. A esperança, nas cartas paulinas, está 

fundada no estabelecimento de uma sociedade justa. Para um militante de uma 

verdade, a esperança é uma dimensão subjetiva essencial para nutrir a fidelidade 

vitoriosa para a instalação do Inédito Viável. 

          Com a análise proposta, Badiou afirma que o inconformismo com a opressão 

é uma das marcas fundamentais das classes subalternas, bem como uma das 

características militantes. É necessário que o intelectual orgânico das classes 

populares, ao analisar e reconhecer a ideologia de tais classes, investigue entre 

outros aspectos, como o comunitarismo cristão é interpretado e absorvido em tal 

ideologia. 

          Reafirma-se, neste ponto, a consonância desta tese com a afirmação de 

Badiou (1976): 

[...] todas as grandes revoltas de massa das classes exploradas 
sucessivas (escravos, camponeses, proletários) encontram sua 
expressão ideológica nas formulações igualitárias, anti-proprietárias 
e anti-estatais, que constituem os traços de um programa comunista. 
(p. 32) 

 

          Para Badiou (1976), a resistência ideológica dos oprimidos, encontradas nos 

diferentes modos de produção, denomina-se de invariantes ideológicas do tipo 

comunista. Tais invariantes não se constituem como um corpo teórico sistematizado, 

mas no desejo de os oprimidos vencerem a exploração, guarda em si contradições. 

           O comunismo ideológico das massas oprimidas não possui meios históricos 

para a sua realização material imediata, pois carece de uma teoria/práxis 

sistematizada que lhe permita constituir a consciência de classe e, 

consequentemente, dirigir o movimento revolucionário. 
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É bem evidente que este comunismo ideológico das revoltas 
populares não tem os meios históricos de sua realização imediata, as 
forças reais do poder que ele põe em movimento não são 
necessariamente aquelas em nome de quem se afirma. Engels 
assinala que a predicação comunista de Muntzer é utópica no 
sentido preciso onde o processo histórico real em curso no século 
XVI está a ascensão da burguesia, e não a possibilidade de um 
estado plebeu-camponês preparando o comunismo. (BADIOU, 1976, 
p. 33) 

 

           As invariantes comunistas constituem-se como ponto inicial de um processo 

revolucionário. Aliás, nenhum processo revolucionário deve prescindir de tais 

invariantes. É necessário refletir sobre as mesmas, problematizá-las, de forma a 

reconstituí-las, agregando as mesmas um caráter científico (materialismo histórico 

dialético). Somente nesse processo, as revoltas poderão ser sucedidas por um 

movimento revolucionário capaz de colocar fim ao estado burguês. Este deve ser o 

papel da revolução cultural, prevista tanto por Gramsci, como pelo próprio Paulo 

Freire, conforme será demonstrado nos próximos capítulos. 

           No processo revolucionário é necessário que se supere o estado de massa 

popular, constituindo-se a consciência de classe proletária, para que se possa 

construir um o caminho para uma sociedade sem classes. Para isso é necessário 

transitar dos movimentos de revolta para a sistematização de um movimento 

revolucionário que culmine com a abolição do estado burguês. “Para que as „idéias 

das massas‟ sirvam a seus interesses históricos reais, é necessário que seja tido o 

ponto de vista de classes de onde elas possam ser generalizadas e sistematizadas.” 

(BADIOU, 1976, p. 39, grifos do autor) 

          Reconhece-se que a massa popular é quem possui o poder revolucionário, 

mas que necessita constituir a consciência de classe proletária para direcionar a 

revolução. As invariantes comunistas precisam ser concentradas para que sejam 

aplicadas e não dispersadas, como normalmente acontece quando enquanto massa 

popular, não se adquiriu a consciência de classe social. 

          Didaticamente, é possível identificar quatro etapas na dialética da resistência 

ideológica a partir de Badiou (1976): 

1 – Diante do processo de exploração, as massas populares resistem, 

fundamentalmente, por meio das revoltas. 
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2 – Durante as revoltas, as camadas populares desenvolvem o que Badiou 

(1976) denominou de ideias justas, que se contrapõem à ideologia dominante. 

3 – A presença das invariantes comunistas deve ser concentrada, ou seja, 

devem ser separadas dos valores ideológicos burgueses. 

4 – A sistematização do conhecimento revolucionário, não ignorando o 

processo histórico, de forma que os trabalhadores, enquanto classe social 

específica, possam transformar as revoltas em revolução. 

           A quarta etapa da dialética da resistência ideológica diz respeito à  

sistematização do conhecimento revolucionário e tem como tarefa separar os 

conhecimentos verdadeiros dos falsos, presentes na ideologia popular. Ao voltar-se 

ao núcleo válido da ideologia popular, procura-se concentrar as invariantes 

comunistas, de forma a superar a dispersão das experiências de resistência, 

deixando-as de ser esporádicas e tornando-as lutas sucessivas contra o Estado 

burguês. Para Gramsci é necessário superar o senso comum pelo bom senso. 

          O marxismo ao conceber que não existe trabalho manual que não seja, 

também, intelectual, ou ainda, nas reflexões de Gramsci (2010), que todos os 

trabalhadores são também filósofos, propõe como desafio revolucionário a 

aproximação entre o conhecimento prático, expresso na ideologia das camadas 

populares e a ciência. Essa aproximação, materializada na revolução cultural, deve 

romper com a cisão estabelecida entre senso comum e ciência. “A elaboração pelos 

intelectuais revolucionários da teoria tem por condições objetiva a ligação orgânica 

destes intelectuais ao conjunto da experiência prática do proletariado.” (BADIOU, 

1976, p. 62) 

          Compreende-se por fim, que os intelectuais orgânicos, responsáveis pela 

sistematização das ideias justas das camadas populares, não são exteriores a tais 

camadas e devem cumprir o papel de articuladores entre as condições reais dos 

oprimidos e a sua existência subjetiva, enquanto classe social.  

          A pesquisa sobre a cultura popular é pressuposto do reconhecimento do 

direito à voz dos oprimidos, de forma que com eles possam se identificar as 

invariantes comunistas e os elementos potencialmente revolucionários. É necessário 
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ao pesquisador orgânico se abrir ao acaso e se debruçar sobre o discurso, enfim, 

sobre a linguagem e suas expressões. 

Lutemos, pois, partidos, dilacerados, irreconciliados. Lutemos pelo 
claro espaço conflituoso, nós, filósofos, para sempre divididos entre a 
norma de transparência literal da matemática e a norma da 
singularidade e de presença do poema. Lutemos reconhecendo a 
tarefa comum, que é pensar o que foi impensável, que é dizer o 
impossível de ser dito. Ou ainda, imperativo de Mallarmé, que creio 
comum à filosofia e à poesia -: “Ali, onde quer que seja, negar o 
indivisível, que mente.” (BADIOU, 1994, p. 85) 

 

           No livro “A noite dos proletários” (2012), o filósofo francês Jacques Rancière 

apresenta uma narrativa, através de uma pesquisa realizada em periódicos da 

primeira metade do século XIX, das vozes não oficiais de proletários franceses, 

identificando uma ideologia de resistência à destituição da humanidade imposta 

pelos processos de exploração do trabalho. Afirma o autor que nunca foi necessário 

explicar a exploração para um trabalhador. 

          Rancière (2012) demonstra, por meio de exemplos, que a ideologia dominante 

procura intervir ideologicamente na elaboração da imagem e autoimagem do 

trabalhador, de forma que se naturalizem os papeis sociais exercidos no sistema 

capitalista, substituindo o antagonismo de classe por diferenças sociais. Nesse 

sentido, a arte também exerce um papel importante. Apesar de tal ação, a 

percepção sobre tal ideologia não tarda em se manifestar entre os trabalhadores, 

como pode ser observado em um trecho de uma correspondência íntima de um 

operário francês do século XIX citado por Rancière (2012): 

Parece-me que martelar o ferro não é a minha vocação, embora essa 
condição não tenha nada de ignóbil, pelo contrário. É da bigorna que 
saem o gládio do guerreiro que defende a liberdade dos povos e a 
relha do arado que lhes dá de comer. Os grandes artistas 
compreenderam a poesia viril e ampla, espalhadas sobre as nossas 
frontes morenas e sobre os nossos membros robustos, e por vezes 
exprimiram-na com uma grande felicidade e uma grande energia. 
Sobretudo o nosso ilustre Charlet, quando coloca o avental de couro 
junto do uniforme do granadeiro e diz: O exército é o povo. Já vês 
que sei apreciar o meu ofício [...]. (p. 16) 

 

          Os operários do século XIX, por meio da ideologia dominante, assistiam à 

construção romântica de sua imagem de forma, presente de outros modos na 

pintura e na literatura, que procurava destituir a realidade da exploração do trabalho, 

exaltando a força física dos mesmos, mas ao mesmo tempo, reafirmando da divisão 
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social entre os trabalhadores manuais, com características físicas diferentes da elite 

intelectual, que ao contrário, era representada por uma delicadeza física e pele 

clara. 

[...] Que operário, que sobretudo for um pouco apaixonado pelas 
gravuras, exaltará alguma vez num estilo directo os seus membros 
robustos ou a sua fronte morena numa época em que  é mormente a 
delicadeza  dos pulsos e a brancura da tez que define o ideal da 
virgem amada ou do poeta invejado? [...] (ibid., p. 16) 

 

          Essa romântica visão do trabalhador era contraposta pela realidade vivida 

pelos trabalhadores em que experimentavam a vida interrompida pelas péssimas 

condições de saúde, alimentação, pela morte como uma constância. “[...] bosques 

que não existem, letras que não saberíamos ler, imagens cujos modelos jamais 

existiram [...].” (ibid.,, p. 19) 

          Encontrar nas vozes dos trabalhadores, suas necessidades, bem como a 

leitura que realizam do mundo, é fundamental para que se potencialize de forma 

revolucionária a verdade “encarnada” no sujeito, que tem dificuldade em conhecer-

se politicamente, mas que nem por isso deixa de denunciar a exploração por meio 

de gestos, palavras, religiosidade, festas populares etc. 

[...] Para representar de uma maneira mais convincente a fábula que 
atribui a cada um o seu lugar, será preciso redistribuir; com os 
caracteres das personagens, as cenas da ordem e da subversão (...) 
os gestos dos trabalhadores muito mais cultivados do que os seus 
discursos, a sua disciplina mais revolucionária do que os seus 
arrebatamentos, os seus risos mais rebeldes do que as suas 
reivindicações, as suas festas mais subversivas que os seus motins, 
a sua palavra, enfim, tanto mais eloquente quanto mais muda, e a 
sua subversão tanto mais radical quanto mais imperceptíveis as 
marcas em que deixam na ordem quotidiana. A esse preço, os 
deuses estão na cozinha, os operários são os nossos senhores e a 
verdade mora no espírito das pessoas simples. O exército é o povo. 
(ibid., p. 25) 

           Em concordância com Badiou (1976), Rancière (2012) afirma que para se 

organizar contra o sistema econômico que o explora, não é o conhecimento sobre a 

exploração que falta ao proletário, mas a compreensão de si, enquanto sujeito 

coletivo, enquanto força motriz da transformação. Nesse processo ganha especial 

importância o intelectual orgânico. Exige-se uma cumplicidade entre os intelectuais 

orgânicos e as classes populares, de forma que os proletários possam, reconhecer-
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se no seu direito à palavra e em diálogo com a ciência filosófica, denunciar, resistir e 

anunciar revolucionariamente o inédito viável.  

          Entre os desafios que se estabelecem na constituição da consciência de 

classe, entre os trabalhadores, identifica-se a divisão social do trabalho, bem como a 

ideologia dominante que procura estabelecer e justificar hierarquia entre os 

trabalhadores, criando o conceito de trabalho nobre, que invade e hospeda-se nas 

representações dos trabalhadores. Para a divulgação de tal ideologia, os aparelhos 

ideológicos possuem especial papel. Isso leva a identificar que a complexidade da 

luta de classes não se restringe, rigidamente, à divisão entre os detentores dos 

meios de produção e os trabalhadores. 

           A ideologia burguesa não deseja o desaparecimento da relação patrão- 

empregado, mas naturalizá-la, agindo de modo a estimular o individualismo e o 

egoísmo entre os trabalhadores, de forma que eles não se vejam enquanto coletivo, 

enquanto classe, assumindo os valores burgueses. Essa realidade já era 

denunciada em 1848 pelo movimento de operários franceses. 

Neste bairro existe uma grande quantidade de homens que se situam 
entre o patrão e o operário, ou seja, que tem qualquer coisa de 
patrão e de operário, pois trabalham para os patrões, sendo, por 
estes, tratados de operários, e, por sua vez, de patrões, pelos 
operários que empregam; e como se conhecem todos e todo o bairro 
é em parte constituído por estes mestiços políticos (pois ocupam-se 
muito da política), seria bom que o nosso jornal chegasse até eles, 
para que se pusessem um pouco a par da nossa política. 
(RANCIÈRE, 2012, p. 42, parênteses do autor) 

 

           Essa classe intermediária que exerce uma função fronteiriça entre a burguesia 

e o proletariado, por meio de sua ideologia, contribui para inibir as revoltas populares 

por meio da distinção social, decorrente do conceito de trabalho nobre. Essa ação 

ideológica procura destituir a representação real de uma sociedade dividida entre 

exploradores e explorados e criar a ilusão de que por meio do trabalho ocorrerá a 

emancipação operária. 

           Volta-se aqui, à afirmação de Badiou (1976), de que não é necessário 

explicar aos trabalhadores que eles são explorados, há sim, que se constituir uma 

força que direcione a resistência de classe, com uma intencionalidade coletiva 
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contrapondo-se à ideologia burguesa. “Chapéu para baixo, diante do meu boné.” 

(RACIÈRE, 2012, p. 48).  A luta de classes é o motor da história. 

           Na análise do cotidiano dos operários franceses do século XIX, Rancière 

(2012), apresenta a exploração do trabalho infantil como outra dimensão do real que 

contribuía para a identificação da contradição da ideologia das classes dominantes 

entre os operários. Segundo ele, o rito de passagem do mundo da infância para o 

mundo adulto não se encontra associado às características biológicas da criança, 

como idade, por exemplo, mas exclusivamente com o ingresso no mundo do 

trabalho. Tal contexto, não era aceito passivamente pela classe trabalhadora, a 

resistência e a revolta se faziam presentes. 

Vi pobres crianças que, desesperadas e sentindo-se amaldiçoadas, 
preferiam a morte a uma tal existência. Escolhiam-na 
voluntariamente e abandonavam a vida, sem arrependimento, na 
única idade em que ela devia ser tão bela. Outras pereceram na 
sequência de toda espécie de maus tratos; o temor das punições, às 
quais estavam expostas todos os dias, absorvia-lhes os 
pensamentos, mesmo no delírio da febre [...] Outras fizeram-se 
ladrões [...]! Sim, ladrões! Não pelo estímulo do furto, não, já não, 
pela necessidade de viver, como todos são tentados a crer, mas 
unicamente para escapar do rigor da sua sorte. E o que condena 
sem contestação aqueles que os condenaram  a isso é o fato de,  
fechados como vagabundos e tratados como tal, eles preferirem a 
prisão à oficina, embora lhes prometessem perdão e indulgência no 
futuro. (RANCIÈRE, 2012, p. 59) 

 

           Encontra-se, também na religiosidade, uma divisão entre o discurso oficial da 

igreja – que procurava amoldar o trabalhador à estrutura social, desejando que o 

mesmo compreendesse o trabalho como expressão da dignidade humana e o 

salário como sua justa compensação – com a forma como os trabalhadores 

compreendiam popularmente os valores cristãos.  

           Dois exemplos apresentados por Rancière são ilustrativos de tal contexto. O 

primeiro refere-se a uma homilia dirigida aos operários, por um padre e a segunda 

citação, uma frase de um alfaiate-poeta dirigindo-se ao discurso oficial da igreja: 

A semana inteira é dedicada ao trabalho, irmãos. Estaremos 
decididos a trabalhar com coragem e perseverança, cada um 
segundo as suas forças, toda a semana, tanto a segunda-feira como 
nos outros dias?  Essa decisão é digna de gente valorosa: querem 
tomá-la? Querem? (Aplausos). Sim, repetirei, pelo meu lado, sim, 
mãos à obra!  Por conseguinte, a partir de amanhã ao nascer do dia, 
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e queira Deus que não falte trabalho a ninguém. (RANCIÈRE, 2012, 
p. 60) 

[...] Jesus Cristo dizia aos pescadores: deixai as redes, e far-vos-ei 
pescadores de homens; e vós dizei-lhes: não deixei as redes, 
continuai a pescar peixes para servir a nossa mesa. (RANCIÈRE, 
2012, p. 61) 

           A ideologia propagada de valorização do trabalho e da sua dignidade, guarda 

em seu interior a contradição das condições de profunda exploração do trabalho, ou 

seja, ao aceitar a ideia da dignidade do trabalho, os operários se revoltam contra as 

condições reais existentes de exploração, pois não reconhecem em tais condições a 

dignidade propagada e que deveriam buscar. 

          No estudo sobre a presença de mecanismos de resistência à exploração, 

junto aos proletários franceses no século XIX, Jacques Rancière, debruça-se sobre 

um estudo do cotidiano de tais trabalhadores e destaca as vozes silenciadas dos 

oprimidos. 

           A cultura popular, constructo histórico, resultante das experiências cotidianas, 

demonstra as expressões coletivas das camadas populares, e estas, por sua vez, 

por meio de diferentes linguagens, expressam as suas representações e atribuem 

sentidos para o real. Tal cultura é profundamente marcada por aspectos ideológicos. 

          Trata-se de um espaço de luta social, de conflitos e de permanente 

efervescência, caracterizado por uma capacidade criativa e transgressora. Pode-se 

afirmar, desse modo, que a cultura popular também possui características 

moralizantes e profundamente contraditórias. 

          Para as camadas dominantes, a cultura popular é concebida como uma 

ameaça à “ordem” social, pois é sinônimo de um processo instituinte, logo, sem 

absoluto controle do poder hegemônico. Para a burguesia, resta a tentativa de 

descaracterizá-la e torná-la hierarquicamente inferior. 

A cultura popular é uma eterna ameaça: pelo fato de sempre ocupar 
o polo subordinado e ilegítimo no campo das relações culturais, os 
valores incorporados em suas práticas e representações constituem 
uma antítese daqueles valores que, por definição, são os valores 
minoritários das culturas de elite.  Como sugere Stuart Hall, aqueles 
discursos e formas de expressão que têm origem nas instituições 
culturais dominantes devem necessariamente ativar a “contradição 
estrutural que surge sempre que uma cultura dominante procura 
incorporar” o povo e trazê-lo para dentro de suas fronteiras. Em 
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outras palavras, cabe-lhes levantar o espectro da opressão e da 
subordinação, mesmo que seja somente para tentar neutralizá-lo. 
Para se analisar o caráter popular de certas formas de expressão, 
deve-se então procurar reconhecer como foi que aqueles discursos 
dominantes receberam aprovação e em que medida, ao se 
apresentarem como populares, tais discursos reintroduzem as 
práticas e a experiência concreta das classes sociais subordinadas, 
estabelecendo com elas uma ligação. Isso sugere que o popular é 
um plano de luta política e ideológica, sobretudo em torno da 
formação daquilo que é dado como popular e, além disso, em torno 
da formação do povo. Contudo, mais do que isso, sugere que as 
formas de expressão cultural não mais podem ser vistas como 
unidades coerentes e expressivas... A implicação aqui é que as 
formas de expressão cultural compreendem um conjunto 
contraditório e heterogêneo de elementos tanto dominantes quanto 
subordinados – os associados a vida social popular e os dominantes, 
aqueles que tentam cercear ou reprimir significados alternativos e 
que tentam calar a voz da dissenção. (MILLS; RICE, 1982 apud 
GIROUX; SIMON, 2001, p.111-112) 

 

           As expressões culturais populares, resultantes do saber tradicional  não são 

neutras, pois se articulam intimamente com o contexto social das classes 

exploradas, e assim, apresentam a polissemia de suas vozes, bem como guardam 

características de uma ideologia própria, a ideologia dos oprimidos. Destaca-se, 

também, que estão sempre em renovação, guardando em seu interior a dialética 

relação de conservação e mudança. 

           A educação pública popular, que procura se apresentar no processo 

educacional brasileiro, encontrando dialeticamente as suas “brechas” (geradas pelas 

contradições), tem por objetivo constituir uma nova hegemonia, como resistência à 

escola burguesa. Para isso, valoriza o senso comum, problematizando-o. Brandão e 

Assumpção (2009) destacam a seguinte reflexão da filósofa Marilena Chauí: 

Em direção oposta “a escola burguesa”47, Chauí relembra as difíceis 
tarefas de quem se dispõe a trabalhar em nome ou a partir da 
construção social de outras formas de sentir o que se vive, de 
perceber o que se sente, de compreender, lançar-se a fazer algo 
para transformar a própria vida e o mundo de suas representações. 
(p. 8) 

 

           Segundo Badiou (1976), a resistência ideológica das classes subalternas se 

expressa no desejo de abolir a existência de classes sociais, concentrando sua 

ideologia nas invariantes comunistas que, entre outras formas, materializa-se na 

                                                           
47

 O termo “escola burguesa” foi destacado nesta tese, com a intenção de explicitar o contexto textual 
do fragmento citado. 
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ideia de mudar o Estado. As invariantes comunistas nascem da prática direta dos 

explorados. Sendo a cultura popular forjada no cotidiano, nos contextos de 

exploração, a mesma está impregnada das invariantes comunistas. O desafio é 

separar o “joio do trigo”. 

           Uma escola que se proponha a construir a contra-hegemonia em relação à 

lógica e à ideologia burguesa, não deve ignorar em seu currículo a cultura popular, 

estabelecendo um diálogo entre senso comum e ciência, desmistificando os valores 

da ideologia burguesa que se hospeda entre os oprimidos, devendo potencializar as 

invariantes comunistas.  

           A escola revolucionária é concebida como forma social para ampliação das 

capacidades humanas, objetivando a transformação das estruturas e 

superestruturas de dominação. Por fim, a cultura popular ao ser tematizada pelos 

alunos, ajuda-os a construir o sentimento de pertença à classe trabalhadora, que foi 

expropriada do seu direito à palavra. “[...]. Desnecessário dizer que a cultura 

popular, embora seja em geral ignorada nas escolas, não é uma força insignificante 

na formação da visão que o aluno tem de si mesmo [...]”. (GIROUX, SIMON, 2001, p. 

97). 

          A seguir, os capítulos 3 e 4 expõem a investigação sobre como o conceito de 

ideologia que é apresentado em Antonio Gramsci e em Paulo Freire. 
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3 GRAMSCI E A NOVA HEGEMONIA  

       

Escrever um capítulo analítico sobre o conceito de ideologia desenvolvido por 

Antonio Gramsci é um ato de coragem. Essa afirmação se deve ao reconhecimento 

da complexidade da obra produzida por esse autor e do risco de reducionismo que 

se corre ao apresentar, em poucas linhas, fragmentos de um pensamento que 

necessita ser analisado em sua totalidade. 

Tendo como ponto de partida a preocupação que se apresenta neste trabalho 

sobre o papel a ser desempenhado em uma escola contra-hegemônica, de forma 

que se possa identificar nos pensamentos de Gramsci e Freire o conceito que eles 

atribuem à ideologia e o reconhecimento da existência entre as camadas populares 

– ou, na expressão gramsciana, entre os “simples” – de um núcleo válido presente 

no senso comum, próprio das classes oprimidas, marca a possibilidade de 

contribuição desta tese, à práxis pedagógica. 

Para autores como Grisoni e Maggiori (1973), o pensamento desenvolvido por 

Gramsci representou a ampliação da análise marxista sobre a importância da luta 

política e ideológica em um processo revolucionário, objetivando que as classes 

trabalhadoras pudessem lutar pela conquista hegemônica.  De acordo com alguns 

estudiosos, esse autor pode ser considerado como o teórico da superestrutura. 

O pensamento gramsciano possuiu forte influência da teoria revolucionária 

leninista e aprofundou os princípios enunciados por Lênin sobre o fato de que um 

verdadeiro processo revolucionário não pode se efetivar sem que se processe uma 

transformação nas “mentalidades” (ideologia) de tais atores. 

Sobre as contribuições de Gramsci ao pensamento marxista, Grisoni e 

Maggiori (1973) apresentam a seguinte afirmação de M.A. Macciochi48: 

Sou da opinião que a sua fórmula49 de que Gramsci politiza o 
ideológico é de grande alcance teórico e político. Com efeito, 
Gramsci coloca a política no lugar de comando e, a partir dessa 
deslocação, torna-se evidente que a política será ideológica, filosofia, 
“filosofia da práxis”. Deixa, portanto, de existir uma dicotomia 
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 Entrevista de Maria Antonietta Macciochi cedida a Grisoni e Maggiori para o Prefácio da obra “Ler 
Gramsci” (1973). 
49

 Referência a François Chatelet. 
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falaciosa. Gramsci representa um regresso à extraordinária unidade 
do combate marxista-leninista, o combate da prática política que só 
se actualiza e avança mediante a constituição paralela de uma 
concepção do mundo, de uma filosofia da práxis capaz, com a 
ideologia proletária, de se opor e suplantar a ideologia burguesa, de 
derrubar a cadeia de fortalezas e casamantas de que fala Gramsci 
[...] (p. 22, grifos dos autores) 

 

A produção teórica de Antonio Gramsci não deve ser estudada linearmente, 

pois tal ação seria contraditória à perspectiva dialética, cuja metodologia subsidia 

suas contribuições. A historicidade do seu pensamento está estreitamente 

relacionada com os desafios que a realidade material de sua existência social e 

política o condicionaram, sem, no entanto, predeterminá-lo. Vale afirmar, portanto, 

que somos frutos de uma temporalidade histórica. 

Nesse sentido, apresenta-se a concepção de bloco histórico, ou seja, a 

compreensão do contexto histórico global como gerado e gerador de dada realidade. 

Todo sistema social se edifica por relações de poder (hegemonia), exercidas 

pela classe social dominante, que se utiliza das “vozes” dos intelectuais para 

legitimar o bloco histórico.  

A esse respeito, Portelli (1977) descreve que: 

Um sistema social só é integrado quando se edifica um sistema 
hegemônico, dirigido por uma classe fundamental que confia a 
gestão aos intelectuais: realiza-se aí um bloco histórico. O estudo 
desse conceito não pode, pois, ser isolado do de hegemonia do 
bloco intelectual. Só essa concepção do bloco histórico permite 
captar em sua realidade social, a unidade orgânica de estrutura e 
superestrutura. (p. 16) 

 No entendimento deste autor, três conceitos-chave são estruturantes para o 

marxista italiano: a) o estudo da relação entre estrutura e superestrutura; b) o ponto 

nevrálgico da relação entre estrutura e superestrutura que se encontra na realidade; 

c) o vínculo orgânico entre as dimensões estruturais e superestruturais com a 

realidade, que é realizado em nível superestrutural, pelos intelectuais, de forma a 

atribuir um papel relevante à ideologia. 

Tais aspectos permitem afirmar que os Cadernos do Cárcere expressam a 

maturidade reflexiva de Antonio Gramsci. Os textos foram redigidos entre 1929 e 

1937, por meio de estudos e anotações do autor sobre diferentes assuntos e tinham 
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como fio condutor das análises, a luta pela hegemonia política das classes 

populares. Para efeito do presente estudo, foi utilizada a edição brasileira, 

organizada por Carlos Nelson Coutinho, que está estruturada em seis volumes, 

contendo o que Gramsci denominou como “Cadernos Especiais” e notas que se 

encontram nos “Cadernos Miscelâneos”, além de mais dois volumes denominados 

como “Escritos Políticos”. 

Os seis volumes da edição brasileira dos Cadernos do Cárcere foram 

organizados como os seguintes conteúdos: a) volume 1: Introdução ao estudo da 

filosofia e a filosofia de Benedetto Croce; b) volume 2: Os intelectuais. O princípio 

educativo e o jornalismo; c) volume 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política; 

d) volume 4: Temas de Cultura. Ação Católica. Americanismo e Fordismo; e) Volume 

05: O Rissorgimento Italiano. Notas sobre a história da Itália; f) volume 06: 

Literatura. Folclore. Gramática.  

É de grande relevância, para se compreender o conceito de ideologia 

atribuído por Gramsci, o estudo do caderno temático em que o autor denomina de 

Introdução ao estudo da filosofia. Escrito entre 1932 e 1933, este texto originalmente 

é parte integrante do caderno de número 11 e que na edição brasileira de Carlos 

Nelson Coutinho, compõe o volume de número 1. 

A ideologia, para o autor estudado, encontra-se dentro de um “guarda-chuva” 

conceitual denominado de compreensão do mundo. Paulo Freire, conforme pode ser 

visto no próximo capítulo, aproxima-se do pensamento gramsciano ao identificar 

ideologia com a terminologia “leitura de mundo”. Para ambos, todos os seres 

humanos são portadores de algum grau de consciência, logo, de ideologia. 

Todo ser humano é um filósofo, pois não é possível estabelecer uma profunda 

fragmentação entre trabalho e reflexão, ou seja, entre teoria e prática, na medida em 

que toda ação envolve um pensamento. Os diferentes níveis de consciência 

manifestados pelos estratos sociais possuem vínculos com o real e guardam, desde 

uma percepção superficial das dimensões estruturais e superestruturais, com 

graduações diferenciadas de ideologia. É preciso potencializar os germes de 

consciência de classe, presentes na cultura popular, por meio de uma ação 

pedagógica, coordenada por lideranças revolucionárias. 
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No livro “Política e História em Gramsci” (1978), Franco Ferri, afirma que 

Antonio Gramsci realizou o aprofundamento de algumas premissas básicas do 

pensamento marxista: 

Não se trata de substituir o conhecimento pela práxis. Na célebre XI 
Glosa a Feuerbach, Marx afirma incisivamente que “os filósofos 
apenas interpretaram o mundo de modo diferente; porém trata-se de 
mudá-lo”.  Gramsci se pergunta se esse célebre aforisma sugere o 
abandono da filosofia a favor exclusivamente da práxis 
revolucionária. A sua crença é a de que não se deve atribuir esse 
sentido à afirmação de Marx, e que, ao contrário, ela deve ser 
interpretada como uma articulação de um novo modo de conceber a 
unidade de teoria e prática. Isto é, o conhecimento não pode ser 
abandonado. Na atividade real do homem, também está contido o 
conhecimento, que só na atividade prática é conhecimento real e não 
escolasticismo. O caráter específico dessa interpretação gramsciana 
do conhecimento e da sua unidade com a prática é o de que a 
atividade cognoscitiva individual não pode ser concebida a não ser 
em favor da política, onde o termo política é entendido em relação ao 
conceito de sociedade civil, e, portanto, à ideia-força do coletivo [...] 
(FERRI, 1978, p. 19-20)   

Embora reconhecendo que os seres humanos são filósofos, admite que nem 

todos exercem essa função na sociedade. Aqueles que realizam um trabalho mais 

elementar, que compõem as camadas simples, não possuem plena consciência da 

ação produtiva que desenvolvem, vivendo dialeticamente duas consciências, uma de 

ordem prática, que procura responder aos desafios colocados pela realidade e outra, 

mais teórica, que foi formada e herdada historicamente, influenciada por ideologias 

de outras classes sociais, a qual Gramsci denomina de consciência verbal.  Ambas 

as consciências colocam-se em permanente contradição e confronto.  

A consciência real é a que tem a capacidade de unir os simples por meio de 

uma identidade de classe, diante dos desafios a serem enfrentados em relação aos 

problemas colocados pelo processo produtivo, que impede os oprimidos de terem 

acesso aos bens materiais e culturais produzidos. Por sua vez, a consciência verbal 

é uma consciência “hospedada” (termo freiriano), acrítica, que intervém na 

consciência real, despotencializando-a50. 

Se por um lado é possível afirmar que os seres humanos são filósofos, por 

outro é necessário destacar a existência de diferentes formas consciência. De forma 

geral, as camadas populares fundamentam suas concepções de mundo em uma 
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 Paulo Freire aconselha a leitura de Lucien Goldmam a respeito do tema “consciência”. Goldmam 
distingue “consciência real” da “consciência possível”. 
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consciência espontânea, que pode ser identificada na linguagem, no senso comum,  

e na visão folclórica. 

Toda linguagem contém elementos ideológicos, que representam a visão de 

mundo de determinado grupo social. Por meio da linguagem é possível identificar o 

grau de consciência (ideologia) que possui o indivíduo e seu grupo social. A 

investigação sobre a linguagem popular constitui-se em uma metodologia 

fundamental a ser realizada pelo intelectual orgânico, na medida em que por meio 

dela poderá adentrar no âmago da ideologia popular. Para tanto, buscar nas 

metáforas populares o significado atribuído ao real, seus diversos sentidos e 

transgressões é essencial, uma vez que a linguagem não é neutra, ao contrário, ela 

guarda ideologia e historicidade. 

A linguagem é sempre metafórica. Talvez não se possa dizer 
exatamente que todo discurso seja metafórico em relação à coisa ou 
ao objeto material e sensível referido (ou ao conceito abstrato), a fim 
de não ampliar demasiadamente o conceito de metáfora; contudo, 
pode-se dizer que a linguagem é metafórica com relação aos 
significados e ao conteúdo ideológico que as palavras tiveram nos 
períodos anteriores da civilização (GRAMSCI, 2014a, p. 145)  
 

A linguagem é uma das expressões da ideologia que também se manifesta na 

ação. Como afirmado, a consciência possui estágios diferenciados, desde uma 

percepção fragmentada do real, elementar, denominada por Gramsci de visão 

folclórica, passando por um estágio intermediário contidos no senso comum, 

chegando a uma perspectiva mais crítica ou filosófica. 

[...] Isto significa que um grupo social, que tem sua própria 
concepção de mundo, ainda que embrionária, que se manifesta na 
ação e, portanto, de modo descontínuo e ocasional – isto é, quando 
tal grupo se movimenta como um conjunto orgânico -, toma 
emprestado a outro grupo social, por razões de submissão e 
subordinação intelectual, uma concepção que não é sua, e a afirma 
verbalmente, e também acredita segui-la, já que a segue em “épocas 
normais”, ou seja, quando a conduta não é independente e 
autônoma, mas sim submissa e subordinada. É por isso, portanto, 
que não se pode separar filosofia de política; ao contrário, pode-se 
demonstrar que a escolha e a crítica de uma concepção de mundo 
são também elas, fatos políticos. (GRAMSCI, 2014a, p. 97, grifos do 
autor). 

 
O senso comum é a filosofia dos não filósofos. Corresponde à interpretação 

do mundo que é absorvida acriticamente e influenciada por diferentes ambientes 

sociais e culturais, ao mesmo tempo, e contraditoriamente, em que a realidade 
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vivida é embrionariamente percebida. Daí a afirmação de sua vulnerabilidade crítica. 

O principal elemento constitutivo do senso comum é a visão religiosa.  

A religiosidade, mesmo que dirigida politicamente por uma Instituição (igreja), 

não consegue absoluto controle sobre a maneira em que os fiéis absorvem, 

interpretam e vivenciam tal religiosidade. 

[...] Os elementos principais do senso comum são fornecidos pelas 
religiões e, consequentemente, a relação entre senso comum e 
religião é muito mais íntima do que a relação entre senso comum e 
sistemas filosóficos intelectuais.  Mas, também em relação à religião, 
é necessário distinguir criticamente. Toda religião, inclusive a católica 
(ou antes, sobretudo a católica, pelos seus esforços de permanecer 
superficialmente unitária, a fim de não fragmentar-se em igrejas 
nacionais e em estratificações sociais) é, na verdade, uma 
multiplicidade de religiões distintas e frequentemente contraditórias: 
há um catolicismo dos camponeses, um catolicismo dos pequenos 
burgueses e dos operários urbanos, um catolicismo das mulheres e 
um catolicismo dos intelectuais, também este variado e desconexo. 
Sobre o senso comum, entretanto, não só as formas mais toscas e 
menos elaboradas desses vários catolicismos, atualmente existentes,  
como influíram também e são componentes  do atual senso comum 
as religiões precedentes e as formas precedentes do atual 
catolicismo, os movimentos heréticos populares, as superstições 
científicas ligadas às religiões passadas, etc. (GRAMSCI, 2014a, p. 
115). 

Gramsci declara existir uma ideologia (original) das massas populares, que se 

encontra no interior do senso comum (filosofia real), detentora dos germes ou do 

fermento da transformação social, mas que por ser embrionária, logo, a-crítica, sofre 

a despotencialização por meio da ideologia dominante, que se hospeda na 

“consciência verbal”.  

A ideologia das classes dominantes exerce sobre a filosofia popular uma força 

política externa, levando os simples a subordinarem-se a essa força hegemônica, 

limitando o “pensamento original” das massas. De acordo com Portelli (1977): 

A ideologia, concepção do mundo da classe dirigente, deve difundir-
se por toda a sociedade. Assim, não é homogênea em todos os 
níveis: a ideologia difundida nas camadas sociais dirigentes é, 
evidentemente, mais elaborada que seus fragmentos encontrados na 
cultura popular. Gramsci distingue, pois, diversos graus qualitativos 
que correspondem a determinadas camadas sociais: na cúpula, a 
concepção de mundo mais elaborada: a filosofia; ao nível mais baixo, 
o folclore.  Há entre esses dois níveis extremos, o “senso comum” e 
a religião (p. 24, grifos do autor) 
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Conforme mencionado, o pensamento original das massas possui como 

marca principal a fé, decorrente da religiosidade. Na análise gramsciana, a 

importância dessa religiosidade a partir da análise sociológica, se dá na laicidade. 

Em outras palavras, é a certeza de que se reveste a ideologia popular com a 

possibilidade da existência de um mundo diferente e justo.  

[...] O elemento mais importante, indubitavelmente, é de caráter não 
racional: é um elemento de fé.  Mas de fé em quem e em quê? 
Sobretudo no grupo social ao qual pertence, na medida em que este 
pensa as coisas também difusamente, como ele: o homem do povo 
pensa que tantos não podem se equivocar tão radicalmente, como o 
adversário argumentador queria fazer crer; que ele próprio, é 
verdade, não é capaz de sustentar e desenvolver as suas razões 
como o adversário faz com as dele, mas que, em seu grupo, existe 
quem poderia fazer isto, certamente ainda melhor do que o referido 
adversário; e, de fato, ele se recorda de ter ouvido alguém expor, 
longa e coerentemente, de maneira a convencê-lo, as razões da sua 
fé. Ele não se recorda concretamente das razões apresentadas e 
não saberia repeti-las, mas sabe que elas existem, já que ele as 
ouviu expor e ficou convencido delas. O fato de ter sido convencido 
uma vez, de maneira fulminante, é a razão da permanente 
persistência na convicção, ainda que não saiba mais argumentar. 
(GRAMSCI, 2014a, p. 109) 

 

Em síntese, para esse intelectual italiano, a ideologia está vinculada às 

atividades práticas e cotidianas, geradoras de representações interessadas do 

mundo, e tem na sua composição interna diferentes estratificações, tais como a 

filosofia, o senso comum e a visão folclórica. Enquanto concepção do mundo, a 

ideologia se manifesta nas diferentes linguagens humanas, inclusive na arte e no 

direito. 

Segundo Portelli (1977), existe em Gramsci uma ampliação do conceito 

marxista de ideologia, tendo em vista que ao afirmar que ela está relacionada à 

concepção de mundo dos indivíduos e das classes sociais, inclui nessa concepção a 

ciência. Para explicar tal inclusão, utiliza a expressão ideologia científica, que 

segundo o autor, relaciona-se ao método investigativo que nunca é neutro. 

A consequência dessa concepção tão ampla de ideologia é que nela 
são incluídas todas as atividades do grupo social dirigente, mesmo 
aquelas que aparecem menos ideológicas, particularmente as 
ciências. Gramsci declara, com efeito, que mesmo a ciência é parte 
integrante da superestrutura, que ela forma uma categoria histórica. 
Analisando a metodologia histórica, Gramsci distingue a “ideologia 
científica”, isto é, as teorias científicas do método de investigação 
experimental, que atravessaram numerosas crises. Somente os 



 
115 

dados reais estabelecidos por esse último são independentes da 
ideologia. O próprio método de investigação não é totalmente 
independente da superestrutura. Os “principais instrumentos” do 
progresso científico são de ordem intelectual (e igualmente política), 
metodológica, e Engels tinha razão aos escrever que os instrumentos 
intelectuais não surgiram do nada, não são inatos ao homem, e sim 
adquiridos; desenvolveram-se e desenvolvem-se historicamente. 
(p.23) 

O que se discute neste trabalho, isto é, o seu cerne de interesse, é o que 

Grisoni e Maggiori (1973) chamam a atenção dos leitores, sobre a existência de um 

“germe” de cisão, presente no seio da ideologia, localizado no bom senso, mas 

também presente na visão folclórica, que caso seja problematizado criticamente, 

poderá se constituir em um potencial revolucionário. Trata-se aí do reconhecimento 

na teoria gramsciana de uma ideologia específica das classes trabalhadoras. 

[...] Mas por tomada de consciência no seio da ideologia também se 

deve compreender “espírito de cisão” que é, segundo Gramsci, a 
“aquisição progressiva de consciência da própria personalidade 
histórica” [...] e que, em si, é um trabalho ideológico complexo cuja 
primeira condição é o exato conhecimento do campo a despejar do 
seu elemento de massa humana (ibid).  Isto significa, portanto, que 
existem na ideologia “germes” suficientes, isto é, um material 
conceptual mediatamente utilizável, que não atinge o “espírito de 
cisão” – a experiência histórica do proletariado e o seu lugar no seio 
do modo de produção, ou ainda, o seu “bom senso”, e que, tendo, 
previamente, sido submetido a um trabalho crítico, pode tornar-se um 
elemento de conhecimento, e, portanto, de emancipação. (p. 292, 
grifos dos autores) 

 

A visão folclórica do mundo pode ser traduzida como um dos elementos 

constitutivos da ideologia popular. O estudo das características dessa “leitura do 

mundo” representa outra grande contribuição de Antonio Gramsci, uma vez que 

procura analisar o interior da ideologia e identificar seus aspectos elementares. 

Para o autor, a necessária interpenetração dos intelectuais orgânicos na 

cultura popular precisa realizar-se por meio da compreensão dos diferentes estágios 

de consciência apresentados, no cotidiano, pelo povo, pois é nessas dimensões que 

se encontra ancorada a moral popular.  

A ação revolucionária, não deve prescindir de um estudo metodológico sobre 

tais níveis de consciência, vencendo possíveis preconceitos dos intelectuais sobre o 

tema. A compreensão do mundo, demonstrada de forma mágica ou mística, é 

transgressora da “concepção oficial” do mundo. 
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Com efeito, o folclore é uma concepção do mundo e da vida, em 
grande medida implícita, de determinados estratos (determinados no 
tempo e no espaço) da sociedade, em oposição as concepções 
oficiais do mundo [...]. Esta formulação reveste-se de grande 
importância, pois as classes subalternas – que não efetuaram a sua 
tomada de consciência – são incapazes de elaborar a sua própria 
concepção de mundo, isto é, uma filosofia coerente que se possa 
opor as outras. Ora, o folclore vai desempenhar essa função 
oposicional; graças a ele, as camadas baixas da pirâmide social vão 
poder, em parte, resistir à finalidade das filosofias superiores e 
formular uma crítica grosseira. Por conseguinte, através dele, 
exprime-se o que poderíamos designar por pré-consciência difusa 
dos elementos incultos da sociedade, constituída por estratos 
sobrepostos – sendo cada um deles uma resistência às diferentes 
filosofias que se sucederam ao longo da história – estabelecendo no 
decurso da história, acrescidos da justificação de elementos actuais. 
Daí, a fisionomia desarmônica, arcaica, incoerente, que lhe serve de 
aparência, e em que tropeçam os sábios. (GRISONI; MAGGIORI, 
1973, p. 261) 

 

Na ideologia popular, a visão folclórica, mais do que ideias que revestem de 

sentido a realidade, constitui-se como prática de vida, embasada pela compreensão 

do mundo dos sujeitos coletivos, e assume profunda permanência no âmago da 

cultura popular, uma vez que não nasce casualmente, mas como resposta aos 

desafios da cotidianidade.  

As ideologias são contraditórias e historicamente apresentam paradoxos. 

Para exemplificar essa compreensão, Gramsci (2010) analisa o papel dos mitos, 

presentes na visão folclórica popular. Segundo ele, os mitos deveriam criar um 

conformismo em relação às diferenças sociais, pois ao atribuir a condução da vida 

humana às forças externas, negam-lhe o livre arbítrio. No entanto, o mito de 

igualdade, de um tempo de justiça, pode ser favorecedor, por exemplo, de impulsos 

voltados à resistência popular. Nas palavras de Ferri (1978): 

Assim, as ideologias que assumem a consistência de preconceitos 
populares não nascem casualmente. Elas são expressão de 
necessidades estruturais profundas, que porém não se exprimem 
diretamente (como imaginava a acepção mecanicista do marxismo), 
mas devem assumir o aspecto de solicitações ideológicas 
permanentes, capaz de influir duradouramente sobre a prática. 
Gramsci usa o termo religião no sentido croceano (concepção do 
mundo combinada com uma prática conforme), atribuindo-lhe assim 
um significado laico. As solicitações que derivam dos movimentos 
estruturais nem sempre deram lugar historicamente a ideologias 
laicas, mas também e, com frequência, a ideologias religiosas num 
sentido estrito. O exemplo mais conspícuo da segunda espécie é a 
reforma protestante na sua versão luterana e também na calvinista. 
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O exemplo mais conspícuo da ideologia laica é o próprio marxismo, 
nas suas versões que assumem exatamente o aspecto das religiões 
populares. Nos dois casos, verifica-se um paradoxo. Tomados ao pé 
da letra, os dois mitos deveriam produzir efeitos de passividade, e 
não de atividade. Efetivamente, ele forma ou são formidáveis 
solicitadores de ações. O paradoxo produz um antagonismo 
inconsciente nos atores sociais, que Gramsci define como luta de 
“hegemonias”. Teorias e ideologias nascidas em determinados 
contextos históricos assumem significados novos, dependentes de 
movimentos estruturais que se produziram. Só lentamente o 
paradoxo torna-se consciente e os sujeitos percebem-no como 
contradição.  Isso produz uma necessidade de esclarecimento e, em 
consequência, de transformação dos impulsos espontâneos em 
concepções científicas críticas. (p. 22-23) 

 

Segundo este autor, Gramsci demonstra que por meio da ideologia 

protestante, por exemplo, fermentou-se nas camadas populares a ideia de igualdade  

que se constitui como favorecedor da perspectiva de uma organização coletiva, de 

uma identidade  de classe.   Esse paradoxo, capaz de gerar o impulso espontâneo 

de resistência, é efetivado pelo que Gramsci denomina de ideia-força. isto é, o bom 

senso, presente no núcleo válido do senso comum. Estabelecendo uma 

comparação, a ideia-força de Gramsci, corresponde às invariantes do tipo 

comunista, desenvolvidas por Alain Baudiou. 

Ao realizar o exercício teórico de aproximação das reflexões de Gramsci, 

Freire e Baudiou, é possível, de imediato, encontrar como ponto de aproximação 

entre os autores, a teoria marxista leninista, bem como a importância que tais 

estudiosos atribuem a uma necessária revolução cultural, também presente em Mao 

Tse Tung, como estratégia para o nascimento de um novo homem, voltado a uma 

nova hegemonia. 

Não se revoluciona as relações de produção, ou seja, não se socializa as 

estruturas da cadeia produtiva, ignorando a luta política voltada à conquista da 

hegemonia das camadas populares. A conquista do Estado por parte de um 

movimento revolucionário exige que os valores éticos e morais desse movimento, 

coordenado pelas classes trabalhadoras, tornem-se hegemônicos. 

Na luta da classe trabalhadora pela conquista do poder é imprescindível  

afastar a ideologia das classes dominantes da compreensão do mundo das classes 

populares, que sorrateiramente se encrava no senso comum e na cultura popular. 
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Para tal intento, a revolução cultural deve levar ao que Gramsci (2010) denominou 

de reforma intelectual e moral. 

Para Gramsci (2010), essa revolução a ser engendrada está associada a uma 

educação popular, que possibilite aos trabalhadores compreenderem que pertencem 

a uma classe social específica: a trabalhadora. Desse modo, não é a educação das 

massas que insere os proletários na luta revolucionária, mas a consciência de classe 

que a educação popular deve favorecer. Não se trata de uma ação idealista, mas de 

uma filosofia da práxis.  

A proposta de Gramsci para a transformação da realidade envolve, portanto,  

o desenvolvimento da filosofia da práxis. Tal filosofia requer dos atores sociais, 

enquanto classe social proletária, que assumam a posição de sujeitos históricos, 

desenvolvendo criticamente a leitura sobre a concepção de mundo que carregam. 

É importante que a problematização sobre o senso comum supere a visão 

folclórica e revista tal ideologia de organicidade, construindo, assim, o bom senso. 

Esse não é um movimento idealista, por isso, não pode ser construído com base na 

visão filosófica dos intelectuais tradicionais, mas a partir do senso comum. Trata-se 

de um processo dialético, cuja síntese constitui-se em um novo conhecimento 

profundamente articulado com a prática (práxis). 

Uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em 
atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar 
precedente e do pensamento concreto existente (ou mundo cultural 
existente). E portanto, antes de tudo, como crítica do “senso comum” 
(e isto após basear-se sobre o senso comum para demonstrar que 
“todos” são filósofos e que não se trata de introduzir ex novo uma 
ciência da vida individual de “todos”, mas de inovar e tornar “crítica” 
uma atividade já existente); e, posteriormente, como crítica da 
filosofia dos intelectuais, que deu origem à história da filosofia e que, 
enquanto individual (e, de  fato, ela se desenvolve essencialmente na 
atividade de indivíduos singulares particularmente dotados), pode ser 
considerada como “culminâncias” de progresso do senso comum, 
pelo menos do senso comum dos extratos mais cultos da sociedade 
e, através desses, também do senso comum popular. É assim, 
portanto, que uma introdução ao estudo da filosofia deve expor 
sistematicamente os problemas nascidos no processo de 
desenvolvimento da cultura geral, que só parcialmente se reflete na 
história da filosofia, a qual todavia, na ausência de uma história do 
senso comum (impossível de ser elaborada pela ausência de 
material documental), permanece a fonte máxima de referência para 
criticá-los, demonstrar o seu valor real (se ainda o tiverem) ou o 
significado que tiveram como elos superados de uma cadeia e fixar 
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os problemas novos e atuais ou colocação atual dos velhos 
problemas. (GRAMSCI, 2014a, p. 101).       

    

As dimensões estruturais da sociedade capitalista, centrada no processo de 

extração da mais-valia, a partir da fragmentação entre as forças produtivas e o 

capital (meios de produção), são geradoras dos grupos sociais, representando cada 

grupo, não apenas o lugar que ocupa no processo produtivo, mas os valores e ideias 

que representam.  

Para a manutenção da hierarquização das relações de produção, bem como 

para a defesa do processo produtivo capitalista, é necessário que os detentores dos 

meios de produção, além do domínio físico dos corpos, possam exercer uma 

invasão cultural, capaz de legitimar ideologicamente os valores capitalistas, 

revestindo de naturalidade a exploração.  

A ação voltada à legitimação e à “universalização” da forma de compreensão 

do mundo das classes dominantes sobre os dominados constitui-se no que Gramsci 

denomina de hegemonia. É importante voltar-se para esse fundamental conceito. 

Um processo revolucionário necessita construir mecanismos para destituir a 

hegemonia de opressão e ao mesmo tempo construir uma nova hegemonia ou 

contra-hegemonia. Oliveiros S. Ferreira (1986), define da seguinte forma o conceito 

de hegemonia a partir da sua compreensão de Gramsci:   

O fim da atividade humana, assim, é manter ou impor uma unidade 
do pensamento e da vida – uma concepção do mundo. A ação que 
se dirige a esse fim, denomino-a de ação hegemônica, e por 
hegemonia entendo a supremacia de uma concepção de mundo 
sobre a outra, ou traduzindo na linguagem da apreciação do 
comportamento cotidiano, a supremacia de uma conduta sobre a 
outra [...] (p. 10) 

 

Gramsci explica que o exercício da hegemonia corresponde ao 

estabelecimento da supremacia de um conjunto ideológico sobre o outro, e também 

que para que tal supremacia se efetive dialeticamente coloca-se em “campo” a força 

e o consenso, por meio da ação política.  

O desenvolvimento da consciência de classe, que é histórica e política, 

necessita da direção dos intelectuais, que exercerão o papel de organizadores e 

dirigentes de uma nova hegemonia. “[...] E não existem organização sem 

intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes.” (GRAMSCI, 2014, p. 104) 
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O Caderno de nº 12 apresenta apontamentos e notas sobre a história e o 

papel social desempenhado pelos intelectuais. Escrito em 1932, esse texto compõe 

o segundo volume da edição brasileira, utilizado nesta tese. O eixo principal 

apresentado pelo autor refere-se aos vínculos existentes entre essa categoria 

especializada de intelectuais e as classes sociais.   

Cabe aos intelectuais, segundo Gramsci (2010), construir junto à classe social 

que representam uma homogeneidade da maneira de conceber o mundo, 

favorecendo a consciência da função social de tal classe. Assim, esta consciência 

pode ser um elemento organizador da ideologia a ser veiculada, objetivando a 

hegemonia política. Cabe ressaltar que os intelectuais não constituem classes 

sociais, mas grupos vinculados a elas. 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial do mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político [...] (GRAMSCI, 
2010, p. 15) 

 

Gramsci, como um historicista, para melhor compreensão das categorias e 

grupos de intelectuais, procurou identificar historicamente essa constituição.  

Distinguiu duas categorias de intelectuais: tradicionais e orgânicos. No interior de 

cada categoria, diferentes grupos, entre eles rurais e urbanos. 

A formação dos intelectuais orgânicos é resultado do desenvolvimento do 

processo produtivo capitalista e das inovações tecnológicas. Tais intelectuais são 

constituídos a partir de especializações e exercem um papel organizativo e de 

construção de conectividade entre tais especializações, voltado à hegemonia da 

classe que representam.  Cabe um aqui um destaque para o desafio estabelecido 

por Gramsci, que é a formação de intelectuais orgânicos articulados às classes 

trabalhadoras.  

E em relação ao conceito de organicidade? Como é concebido por Gramsci? 

Segundo Portelli (1977), tal conceito encontra-se na articulação das relações 

estruturais-superestruturais com a realidade. 

O ponto essencial das relações estruturas-superestruturas reside, na 
realidade, no estudo do vínculo que realiza sua unidade. Gramsci 
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qualifica tal vínculo de orgânico. Ora, esse vínculo orgânico 
corresponde a uma organização social concreta:  

Se considerarmos um bloco histórico, isto é, uma situação histórica 
global, distinguimos aí, por um lado, uma estrutura social – as 
classes que dependem diretamente da relação com as forças 
produtivas – e, por outro lado, uma superestrutura ideológica e 
política. O vínculo orgânico entre esses dois elementos é realizado 
por certos grupos sociais cuja função é operar não ao nível 
econômico, mas superestrutural: os intelectuais. (p. 15) 

 

Os intelectuais do tipo tradicional, por sua vez, emergiram da estrutura 

econômica anterior ao capitalismo, mas que continuam a exercer uma importante 

função no sistema econômico atual, demonstrando a existência de permanências  e 

continuidades históricas. 

Dado que estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem 
com “espírito do grupo” sua ininterrupta continuidade histórica e sua 
qualificação, eles se põem a si mesmos como autônomos e 
independentes do grupo social dominante. Esta autoposição não 
deixa de ter consequências de grande importância no campo 
ideológico e político, toda a filosofia idealista pode ser facilmente 
relacionada com esta posição assumida pelo conjunto social dos 
intelectuais e pode ser definida como expressão dessa utopia social 
segundo a qual os intelectuais acreditam ser independentes, 
autônomos, dotados de características próprias, etc [...] (GRAMSCI, 
2010, p. 17)  

 

 Analisando a constituição de tais intelectuais na Itália, o autor identifica que 

os intelectuais da Itália Meridional, região agrária, representantes da burguesia rural, 

constituíram fundamentalmente os funcionários estatais e profissionais liberais, entre 

eles os professores, que exerceram e exercem o papel de intermediários entre os 

camponeses e o Estado, ou seja, um papel político. Por outro lado, os intelectuais do 

norte da Itália, local em que se desenvolveu a indústria, constituíram os técnicos, 

com funções especializadas. Os intelectuais urbanos, diferente dos meridionais, não 

exerceram o papel de intermediários entre os trabalhadores e o Estado, sendo esse 

papel na Itália setentrional exercido pelo intelectual orgânico. 

Para melhor compreensão destas afirmações, faz-se necessário explicitar a 

compreensão de Gramsci, sobre dois grandes planos superestruturais, ou seja, 

sociedade civil e sociedade política. 

A sociedade civil corresponde ao conjunto dos organismos (aparelhos) 

denominados como privados. Tais organismos se responsabilizam pela divulgação 
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da ideologia das classes hegemônicas e que dominam a sociedade política, mas 

que, contraditoriamente, apresentam brechas que possibilitam a organização dos 

trabalhadores, como por exemplo, os sindicatos e os partidos políticos.  Por sua vez, 

a sociedade política é representada pelo Estado, que materializa a função da 

hegemonia que a classe dominante exerce sobre a sociedade civil. Nesse contexto, 

o desafio de uma ação revolucionária é a conquista da hegemonia pelos 

trabalhadores. 

Conforme Gramsci (2011), o sistema capitalista precisa ser analisado em sua 

totalidade, de forma que, ao se estudar o capitalismo italiano, possa se perceber e 

compreender uma interdependência entre o capitalismo industrial (Itália Setentrional) 

e o rural (Itália Meridional).  Logo, também o papel dos intelectuais do tipo rural e 

urbano são complementares para a manutenção ideológica da burguesia rural e 

urbana. 

Os intelectuais são “prepostos” dos grupos sociais que representam. Para 

efetivarem sua função social utilizam duas estratégias: a) obtenção do consenso, por 

meio da posição que ocupam, diferenciada em relação aos trabalhadores com 

funções mais simples, procuram cativar as massas populares, utilizando-se da 

admiração, do prestígio e da confiança (isso se desenvolve fundamentalmente pelos 

mecanismos da sociedade civil) de forma a universalizar os valores e a concepção 

de mundo da burguesia; b) coerção, por meio de Estado, os intelectuais procuram 

assegurar legalmente a “ordem”, evitando resistências e revoltas. 

Embora com um objetivo comum, os diferentes subgrupos de intelectuais, 

exercem metodologias diferenciadas. Os intelectuais das classes burguesas com 

maior grau formativo são os criadores das diferentes ciências, enquanto que os que 

possuem uma formação menos complexa, especializam-se na divulgação da riqueza 

intelectual já existente. Em geral, essa é a função dos professores da escola 

elementar. 

Existe uma reação contraditória, por parte dos camponeses, em relação aos 

intelectuais, pois ao mesmo tempo em que os admiram, também os desprezam.  

[...] A atitude do camponês diante do intelectual é dúplice e parece 
contraditória: ele admira a posição social do intelectual e, em geral, 
do funcionário público, mas finge às vezes desprezá-la, isto é, sua 



 
123 

admiração mistura-se instintivamente com elementos de inveja e de 
raiva apaixonada. Não se compreende nada da vida coletiva dos 
camponeses, nem dos germes e fermentos de desenvolvimento nela 
existentes, se não se leva em consideração, e não se estuda 
concretamente e não se aprofunda essa subordinação efetiva aos 
intelectuais: todo desenvolvimento orgânico das massas 
camponesas, até um certo ponto, está ligado ao movimento dos 
intelectuais e deles depende. (GRAMSCI, 2010, p. 23) 

 

A compreensão do papel da ideologia atribuída por Gramsci, no sentido da 

conquista da hegemonia por parte das classes trabalhadoras, necessita ser 

analisada conjuntamente com a formação dos diferentes grupos de intelectuais, dos 

papéis por eles exercidos, bem como a necessária constituição de intelectuais 

orgânicos das classes subalternas. 

No processo formativo dos intelectuais orgânicos, articulados aos grupos 

sociais específicos, destaca-se o papel dos partidos políticos, uma vez que exercem 

na sociedade civil, o mesmo papel que o Estado exerce na sociedade política. Por 

meio dos partidos, articulam os projetos de hegemonia com as classes sociais 

representadas. 

[...] o partido político, para todos os grupos, é precisamente o 
mecanismo que realiza na sociedade civil, a mesma função 
desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na 
sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre intelectuais 
orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; 
essa função é desempenhada pelo partido, precisamente na 
dependência da sua função fundamental, que é a de elaborar os 
próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e 
desenvolvido como econômico, até transformá-los em intelectuais 
políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as 
atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma 
sociedade integral, civil e política [...] (GRAMSCI, 2010 p. 24) 

 

O papel dos partidos políticos deve voltar-se a uma ação diretiva, 

organizativa, isto é educativa e intelectual. Nesse sentido, desempenha uma função 

ampliada em relação aos sindicatos, por exemplo, que apesar de realizarem, 

também, uma ação política, em alguns momentos limitam-se a reivindicações 

específicas, que são superadas por uma perspectiva totalizante que os partidos 

devem exercer. 

No caso específico do Brasil, a análise gramsciana, aponta para o fato de que 

se formaram aqui, intelectuais do tipo rural, tal como na Itália Meridional. Tais 
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intelectuais, mediadores entre a população e o Estado, foram responsáveis pelo 

apartamento dos oprimidos de uma vida pública ativa. Essa situação foi geradora do 

espírito colonizado ou, nas palavras de Freire (2001b), do “mutismo” da população 

oprimida. 

Conforme pode ser observado, uma das diferenças fundamentais entre os 

intelectuais do tipo tradicional para o intelectual orgânico está no vínculo que os 

intelectuais orgânicos estabelecem entre o conhecimento, a realidade e o grupo 

social ao qual se articulam. Os intelectuais tradicionais são fundamentalmente 

idealistas e, por essa razão, acreditam que não se vinculam a qualquer grupo social. 

Contraditoriamente, acreditam que se associam ao conhecimento e não a grupos 

hegemônicos. Os intelectuais orgânicos, por sua vez, ao se vincularem 

explicitamente à organização e à divulgação das ideologias dos grupos sociais 

específicos, carregam consigo, uma forte perspectiva de manutenção ou 

transformação do status quo de seus representados e possuem consciência disso. 

No Brasil, a constituição histórica dos intelectuais do tipo tradicional, 

influenciaram profundamente os currículos escolares. 

Na América do Sul e Central, a questão dos intelectuais, ao que me 
parece, deve ser examinada levando-se me conta as seguintes 
condições fundamentais: também na América do Sul e Central, 
inexiste uma ampla categoria de intelectuais tradicionais, mas o 
problema não se apresenta nos mesmos termos que nos Estados 
Unidos. De fato, encontramos na base do desenvolvimento desses 
países os quadros da civilização espanhola e portuguesa dos 
séculos XV e XVI, caracterizada pela contra reforma e pelo 
militarismo parasitário.  As cristalizações ainda hoje resistentes 
nesses países são o clero e uma casta militar, duas categorias de 
intelectuais tradicionais fossilizadas na forma da metrópole europeia 
[...] (GRAMSCI, 2010, p.30-31) 

 

 Além do papel atribuído por Gramsci aos partidos políticos, no sentido da 

formação do intelectual orgânico, o mesmo reconhece as contribuições de 

instituições da sociedade civil, que assumem o caráter de atividade cultural, entre 

elas, a escola.  

O conceito de escola única procura superar a tradicional fragmentação entre 

um currículo escolar propedêutico, desinteressado, de longa duração e uma escola 

técnica, de curta duração, voltada à formação da mão de obra instrumental. Para o 

intelectual italiano estudado, a escola única, não deve fragmentar a realidade e o 
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conhecimento, ao contrário, deve buscar o equilíbrio entre a formação técnica e o 

desenvolvimento do trabalho intelectual.  

Ainda que não seja o foco deste trabalho discutir a estrutura da escola única 

proposta por Gramsci, uma vez que se trata de uma dimensão conjuntural, 

considera-se importante apontar seus fundamentos: 1) a Escola única propõe uma 

educação desinteressada de forma que não esteja a serviço da divisão social do 

trabalho; 2) seu currículo deve priorizar as noções científicas como forma de 

problematizar e superar a visão folclórica; 3) o trabalho deve ser compreendido 

como a intervenção humana sobre a vida da natureza; 4) o currículo escolar deve, 

ainda, integrar atividades teórico-práticas, objetivando o desenvolvimento de uma 

concepção histórico-dialética das relações humanas; 5) o contexto sociocultural das 

crianças deve ser valorizado, uma vez que a concepção de mundo de cada pessoa 

é reflexo de suas experiências sociais e culturais. 

Destaca-se nesse cenário o estratégico papel do docente, que necessita 

estudar e compreender o contexto de vida dos alunos, de forma que possa construir 

o elo entre o conhecimento e vida destes com o conhecimento científico, necessário 

para a superação da “fossilização” sociocultural, marcada, entre outras formas, por 

certo isolamento particularista, a-histórico, presente na ideologia das camadas 

oprimidas. 

Não é completamente exato que a instrução não seja, também, 
educação: a insistência exagerada nessa distinção foi um grave erro 
da pedagogia idealista, cujos efeitos já se vêem na escola 
reorganizada por esta pedagogia. Para que a instrução não fosse 
igualmente educação, seria preciso que o discente fosse uma mera 
passividade , um “recipiente mecânico” de noções abstratas, o que é 
absurdo, além de ser abstratamente negado pelos defensores da 
pura educatividade precisamente contra a mera instrução 
mecanicista.  O “certo” se torna “verdadeiro” na consciência da 
criança. Mas a consciência da criança não é algo “individual”( e muito 
menos individualizado): é o reflexo de fração da sociedade civil da 
qual a criança participa, das relações sociais tais como se aninham 
na família, na vizinhança, na aldeia, etc. A consciência individual da 
esmagadora maioria das crianças reflete relações civis e culturais 
diversas e antagônicas [...] (GRAMSCI, 2010, p. 44, grifos do autor) 

 

Os professores, constituindo-se como intelectuais orgânicos, exercem um 

papel político fundamental para o exercício da hegemonia. Analisam o complexo 

social do qual os homens são expressão, enxergam-se como parte dele e 
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desenvolvem metodologias e estratégias em que se veiculam as ideologias 

representativas da concepção de mundo defendida.  

No processo revolucionário, as classes trabalhadoras necessitam desenvolver 

seus intelectuais orgânicos, que no caso escolar serão os docentes, cuja identidade 

de classe viabilizará a ação pedagógica revolucionária, com vistas à constituição do 

“novo homem”, só possível por meio de uma revolução cultural. 

Ganha relevância neste momento da análise, apresentar algumas questões 

relacionadas à cultura, levando em consideração ser a mesma o local privilegiado 

em que as ideologias se constituem e transitam. O tema foi abordado por Gramsci 

(2015), no caderno temático de nº 16, parte integrante do volume 4 da edição 

brasileira. 

Embora, didaticamente, quando estudiosos se debruçam na realização de 

análises sobre diferentes culturas recorram a certas divisões temporais, territoriais, 

etc, com o objetivo de revesti-las de organicidade, é necessário ser muito cuidadoso 

para que não se perca em tais análises a historicidade das diferentes formas de 

pensar e de representar o mundo.  Não existem datas determinadas em que se 

iniciam maneiras específicas de representações do real, mas transformações, 

profundamente contraditórias, com elementos de permanências e mudanças. “[...] 

Na história dos desenvolvimentos culturais, é preciso levar em conta a organização 

da cultura e do pessoal em que tal organização assume forma concreta. [...]” 

(GRAMSCI, 2015, p. 39) 

No estudo das manifestações culturais, um desafio colocado por Antonio 

Gramsci situa-se na identificação de elementos estáveis e permanentes nas 

manifestações culturais, separando-os dos elementos transitórios que articulam-se 

exclusivamente a questões conjunturais. 

O aspecto mágico na cultura popular, que se desencadeia com diferentes 

estágios de manifestação da consciência, como a visão folclórica e religiosa, 

encontra no pensamento gramsciano lugar privilegiado, na medida em que para o 

referido intelectual, tais manifestações constituem-se como categorias de 

permanência. 
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Para ilustrar a afirmação da existência de elementos de permanência, 

presentes no âmago da cultura popular, Gramsci exemplifica o sonho nutrido pelas 

camadas subalternas de mudança da realidade de exclusão. De que forma? Por 

meio de um desejo mágico, como, por exemplo, ganhar na loteria, ou ainda, na 

vivência de uma religiosidade popular, em que pela ação milagrosa de um santo, 

determinada realidade possa ser alterada. 

O autor afirma que se constitui nessa marca de permanência cultural, o “ópio 

da miséria”, uma forma cultural específica de sobreviver subjetivamente  às dores do 

mundo da exclusão; no entanto, tal marca ideológica é em si contraditória, pois 

guarda em seu interior a possibilidade de transgressão do real. 

Croce já havia observado (em seu ensaio sobre Serao, “Letteratura 
dela nuova Italia ”, III, p. 51) que Paese Cuccagna (1890) tinha a sua 
ideia matriz num trecho de outro livro de Serao, Il ventre di Napoli 
(1884), no qual “se realça a loteria como o grande sonho de 
felicidade que o povo napolitano volta a sonhar toda semana, 
vivendo por seis dias uma esperança crescente, voraz, que se 
alastra, sai dos limites da vida real”, o sonho em que estão todas as 
coisas de que ele é privado, uma casa limpa, de ar saudável e 
fresco, um bom raio de sol cálido no chão, uma cama branca e alta, 
uma cômoda luzidia, as massas e a carne de todo dia, e a garrafa de 
vinho, e o berço da criança, e as roupas da casa para a mulher, e o 
chapéu novo para o marido. (GRAMSCI, 2015, p. 15) 

 

Ao mesmo tempo em que ganhar na loteria, tentar a sorte, é um ópio que o 

transfere da realidade para o sonho, contraditoriamente esse sonho possibilita a 

construção do que Badiou denomina da invariante do tipo comunista, ou seja, nutrir 

a perspectiva de igualdade social. Movimento semelhante se estabelece no aspecto 

religioso.  “De resto, há uma estreita conexão entre a loteria e a religião, as 

premiações mostram que alguém foi „eleito‟, que alguém obteve uma graça particular  

de um santo ou da Nossa Senhora. [...]”  (GRAMSCI, 2015, p. 18, grifos do autor) 

No estudo das manifestações culturais, do conhecimento e da filosofia, 

Gramsci chama a atenção de que é fácil se iludir por semelhanças exteriores, 

deixando de identificar o que está oculto e os nexos necessários de serem 

estabelecidos, uma vez que as ideologias não são explícitas. 

A questão da religiosidade, manifestação da forma de concepção do mundo, 

expressa de maneira privilegiada na cultura popular, possui, dialeticamente, seu 

fundamento no materialismo, embrião da filosofia da práxis.  
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A religiosidade popular, não clerical, mistura-se com elementos do catolicismo 

e do paganismo, como uma ação permanente de enfrentamento dos desafios reais 

impostos pelo modo de produção. Dessa maneira, embora em seu esforço 

ideológico de controle das camadas populares, a Igreja Instituída, com uma 

linguagem formal e ritualística, não consegue absorver em sua totalidade o espírito 

popular. 

[...] A religião popular é crassamente materialista, mas a religião 
oficial de intelectuais tenta impedir que se formem duas religiões 
distintas, dois estratos separados, como o é realmente, uma 
ideologia de grupos restritos. Mas deste ponto de vista, não se deve 
confundir a atitude da filosofia da práxis com a do catolicismo. 
Enquanto aquela mantém um contato dinâmico e tende a erguer 
continuamente novos estratos de massa a uma vida cultural superior, 
este último procura manter um contato puramente mecânico, uma 
unidade exterior, baseada exclusivamente na liturgia e no culto mais 
aparatosamente sugestivo sobre as grandes multidões.  Muitas 
tentativas heréticas foram manifestações de forças populares para 
reformar a Igreja e aproximá-la do povo [...] (GRAMSCI, 2015, p. 39) 

 

A consciência humana é histórica e socialmente definida. Dessa maneira, 

cada grupo social, possui características ideológicas próprias, conforme se pode 

observar nesta tese. Se o conjunto das relações sociais é contraditório, logo a 

ideologia de tais grupos sociais, também o é.  O principal desafio para a filosofia da 

práxis é revestir de historicidade a consciência popular, rompendo com os elementos 

de naturalização da cultura. A ideologia dominante procura agir no sentido do reforço 

da naturalização da realidade social, de forma a criar um ambiente de afirmação da 

passividade. 

No caderno de nº 27, parte integrante do volume 06 da edição brasileira, ao 

apresentar observações sobre o folclore, Gramsci (2014b), afirma sobre a 

consciência popular: 

[...] É verdade, assim, que existe uma moral do povo, entendida 
como um conjunto determinado (no tempo e no espaço) de máximas 
para a conduta prática e de costumes que delas derivam ou que as 
produziram; moral que é estreitamente ligada, tal como a 
superstição, às reais crenças religiososas: existem imperativos que 
são muito mais fortes, persistentes e efetivos do que os da moral 
oficial [...] (p. 135) 

 

Com a intenção de ilustrar por meio da literatura a presença da religiosidade e 

da visão folclórica no âmago da ideologia popular, são apresentadas, a seguir, 
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reflexões sobre duas obras literárias: “Cristo ficou em Eboli”, de Carlo Levi, e “O 

queijo e os vermes”, de Carlo Ginzburg. 

Tal ilustração procura materializar a existência de uma moral/religiosidade 

popular que estabelece sustentação para a ideologia das camadas subalternas.  

Conforme mencionado, a ideologia das camadas subalternas se caracteriza como 

uma resistência à compreensão “oficial” (hegemônica) do mundo, propagada pelas 

classes dominantes. 

[...] Seria preciso estudar o folclore, ao contrário, como concepção do 
mundo e da vida, em grande medida implícita, de determinados 
estratos (determinado no tempo e no espaço) da sociedade, em 
contraposição (também, esta, na maioria dos casos, implícita, 
mecânica, objetiva) às concepções de mundo “oficiais” (ou, em 
sentido mais amplo, das partes cultas das sociedades historicamente 
determinadas) que se sucederam no desenvolvimento histórico. (Daí 
a estreita relação entre folclore e senso comum, que é o folclore 
filosófico). (GRAMSCI, 2014 b, p. 133, grifos e parênteses do autor) 

 

O primeiro livro escolhido para a análise, “Cristo si è fermato a Eboli” (Cristo 

ficou em Eboli), de autoria do turinense Carlo Levi, é considerado um clássico da 

literatura italiana do século XX e teve a sua primeira publicação em 1945. Trata-se 

do relato do autor sobre o período do seu degredo, durante o regime fascista 

italiano, na atrasada região da Lucânia, no sul da Itália, cujo enredo se desenrola 

nos anos de 1935 e 1936. 

O livro descreve, com profunda sensibilidade, as observações do autor sobre 

o cotidiano dos camponeses da Itália Meridional, das suas características físicas e 

psicológicas, das suas formas de pensar (ideologias) e das suas marcas culturais. 

Nesse sentido, o livro é bastante simbólico para que se possa dar materialidade às 

fundamentações teóricas gramscianas sobre a existência de uma ideologia 

específica das classes subalternas. 

Por que o título do livro? Levi descreve a Lucânia como uma região pouco 

desenvolvida da Itália, inclusive se comparada a outras regiões da Itália Meridional. 

Apesar disso, considera que é possível estabelecer certa “generalização” com a 

forma de ser dos “contadini”51 meridionais. Destaca no início do livro e mesmo com o 

próprio título do romance sobre a existência de um sentimento de inferioridade por 

                                                           
51

 Camponeses. 
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parte dos camponeses do sul, aspecto esse apontado por Antonio Gramsci nos 

textos sobre “A questão meridional”, de 1987. Afirma Levi (1963): 

Dizem eles: “- Nós não somos cristãos... Cristo ficou em Eboli” Em 
sua linguagem, cristão quer dizer homem. E a frase proverbial que 
ouvi tantas vezes repetidas de suas bocas talvez não seja nada mais 
do que a expressão de um inconsolável complexo de inferioridade.“-
Nós não somos cristãos, não somos considerados humanos, mas 
animais, animais de carga. Ainda menos do que animais, sombras, 
que vivem sua vida livre, diabólica ou angelical, porque nós 
devemos, pelo contrário, submetermo-nos ao mundo dos cristãos, 
que estão para lá do horizonte e, suportar o seu peso e o confronto 
com eles. (p. 1) 

 

Existe uma dialeticidade na ação camponesa diante do sentimento de 

inferioridade étnico-cultural. Se por um lado esse aspecto ideológico procura 

silenciá-los e desmobilizá-los, por outro reafirma uma identidade própria de 

camponeses, levando-os a reconhecer o poder hegemônico como opressor. Ao 

identificar a religião cristã com o cristianismo oficial, percebem o peso da opressão 

de Roma e sua relação com o Estado. Essa identificação, historicamente 

constituída, é explicada por Gramsci (2010), quando este aborda a formação dos 

intelectuais do tipo tradicional, presentes no sul da Itália e com intensa marca da 

Igreja Católica. 

A espiritualidade não clerical e popular é sentida pelas vozes da igreja, 

inclusive pelo “baixo clero”, categoria que se responsabiliza pela religiosidade dessa 

população excluída e que contribui para a afirmação da ideologia da inferioridade 

camponesa meridional.  

[...] A gente é pior que a terra. Profanum vulgus – e os olhos do 
pároco brilhavam atrás dos óculos. – Temos que nos contentar com 
essa velha capela. Não tem torres, o sino fica fora, ligado a um 
suporte. Também seria necessário reforçar as paredes.  O senhor vê 
as rachaduras nelas?  A igreja é pobre, e a cidade paupérrima; e, 
além disso, não são cristãos, não tem religião. Não me trazem nem 
mesmo os presentinhos de costume, imagine-se para fazer a torre 

[...] (LEVI, 1963, p. 24) 

 

Este autor demonstra a existência de uma ideologia de resistência à Igreja 

Instituída, mas também ao Estado. Discute que os intelectuais do tipo rural, 

mediadores entre os camponeses e o Estado, participavam do Partido Fascista, mas 

que diferentemente, os camponeses não se filiavam a qualquer partido, uma vez que 

identificavam no poder hegemônico a sua opressão. Também não possuíam 
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consciência de classe social e viviam certa individualidade familiar objetivando o 

enfrentamento dos desafios do cotidiano. 

Os senhores estavam todos inscritos no Partido, até aqueles poucos, 
como o Dr. Milillo (médico), que pensavam de modo diferente, 
unicamente porque o partido era o Governo, era o Estado, era o 
Poder, e eles se sentiam naturalmente participantes do poder. 
Nenhum dos camponeses, pela razão oposta, estava inscrito, como, 
por outro lado, não estariam inscritos em nenhum outro partido, que 
pudesse, por ventura existir [...]. O que tinham eles que ver com o 
Governo, como o Poder, ou com o Estado? O Estado, qualquer que 
fosse, eram “aqueles de Roma”, e aqueles de Roma, sabe-se, não 
querem que nós vivamos como cristãos [...] (LEVI, 1963, p. 43, grifos 
do autor) 

 

O romancista afirma ainda que a vida do camponês da Itália Meridional 

caracterizava-se como uma tragédia sem o teatro. Tragédia marcada pelas 

condições reais da existência, mas sem teatralidade na medida em que não se 

tratava de uma mera criação, mas da vida real. Infere-se aqui, de acordo com 

Badiou, que a ideologia não se refere a um falseamento do real, mas a uma forma 

interessada de interpretá-lo. 

Outro aspecto da ideologia popular observado no romance vincula-se à visão 

folclórica popular. Uma religiosidade com marcas próprias, sincréticas, em que se 

apresentam características de um cristianismo popular, misturado a uma cultura 

pagã. O autor afirma que só é possível adentrar na compreensão do mundo 

camponês por meio da sua visão folclórica. 

- Gente boa, mas primitiva. Tome cuidado principalmente com as 

mulheres. O senhor é um jovenzinho. Nunca aceite nada de uma 
mulher. Nem vinho, nem café, nada de beber ou de comer. 
Certamente colocariam uma poção na bebida. Nunca aceite nada 
das camponesas. [...]. Põem, também, ervas, e pronunciam fórmulas, 
mas o essencial é aquilo.  São gente ignorante. [...] Certamente eu 
não segui os conselhos do tio e do sobrinho, e enfrentei todos os 
dias o vinho e o café dos camponeses, mesmo que se quem me 
preparasse fosse uma mulher. Se continham poções, talvez se 
tenham neutralizado mutuamente. Com certeza não me fizeram mal; 
talvez tenha, de algum modo misterioso, me ajudado a penetrar 
naquele mundo fechado, sanguíneo e terroso, envolto por véus 
negros, no outro mundo dos camponeses, onde não se entre sem a 
chave da magia. (LEVI, 1963, p. 9) 

 

Assim como apresentado nos textos sobre “A questão Meridional” (1987), e 

na Introdução aos estudos da filosofia, Gramsci (2014a), discute a existência de 
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germes de resistência no interior da ideologia das classes subalternas, pois 

compreende a presença de elementos intuitivos de resistência à exploração, 

carentes de consciência de totalidade e até mesmo de classe social, mas capaz de 

mover ações, como as revoltas.  

As revoltas camponesas, presentes no romance de Ledda “Pai Patrão” 

(2008), não é exceção na análise de  Levi, que também escreve sobre tal aspecto e 

apresenta o “banditismo”, como um movimento de revolta camponesa, que mesmo 

após o seu controle pelo estado centralizado italiano, continuou sendo motivo de 

admiração por parte do campesinato. Uma ação marginal, sem organicidade, mas 

que levava ao enfrentamento da propriedade privada, misturando misticismo, ação 

política e certo heroísmo. O banditismo projetava nos camponeses o sonho de não 

se curvar às autoridades do Estado e da Igreja. 

Os camponeses de Gagliano não se apaixonavam pela conquista da 
Abissinia, não se lembravam mais da guerra mundial e não falavam 
de seus mortos; mas uma guerra estava acima dos corações de 
todos, e em todas as bocas, transformada já em lenda, em fábula, 
em conto épico, em mito: o banditismo.  A guerra dos bandidos 
praticamente terminou em 1865; já se havia passado, portanto, 
setenta anos, e só poucos velhos, muito velhos poderiam tê-la vivido, 
como participantes ou testemunhas, e em grau de recordar 
pessoalmente aquele movimento.  Mas todos, velhos e jovens, 
homens e mulheres, falavam dela como uma coisa de ontem, como 
uma paixão presente e viva. Quando eu conversava com os 
camponeses, podia estar certo que, qualquer que fosse o tema do 
discurso, esse se desviaria logo, de qualquer modo, para se falar dos 
bandidos. Tudo lhes recorda: não há um monte, uma colina, um 
bosque, uma pedra, uma fonte ou uma gruta que não esteja ligada a 
alguma das suas ações memoráveis, ou que não lhe tenha servido 
de refúgio ou de esconderijo; não há lugar escondido que não lhes 
servisse de moradia [...]. (LEVI, 1963, p. 80) 

 

No livro “Cristo ficou em Eboli”, o autor analisa como a perspectiva dos heróis 

são sempre reinterpretadas e ressignificadas na cultura subalterna e afirma que não 

era incomum encontrar em algumas casas camponesas dois quadros: um com a 

imagem de um santo local e outro com o presidente dos Estados Unidos. O sonho 

de “fazer América” materializava-se pela figura do presidente americano, mas que os 

camponeses não sabiam quem era, apenas expunham o quadro como a ideia de um 

sonho de liberdade.  

E em relação à imagem do santo? Também era ressignificada. Um exemplo 

bastante curioso presente no romance encontra-se na adoração da imagem de 
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“Nossa Senhora”, pois não se tratava de uma imagem normal e instituída, mas uma 

adaptação da imagem à realidade vivida, uma santa pobre e com a face negra. 

[...] À frente caminhavam os jovens com os mastros, sobre os quais, 
à guisa de estandartes, estavam atados panos e lenços brancos. 
Eles os agitava e tremulavam; e os instrumentos da banda de 
Stigliano soavam suas trombetas brilhantes e fragorosas. Depois, 
sobre um andor reto suportado por duas varas, levado, por sua vez, 
por uma dezena de homens, vinha Nossa Senhora. Era uma Nossa 
Senhora pobre, pintada em papel machê, uma cópia modesta da 
célebre e potentíssima Nossa Senhora de Viggiano, e tinha  a face 
negra. (LEVI, 1963, p. 68) 

 

Em sua análise do contexto cultural camponês, como na análise sociológica 

de Gramsci, Levi identifica no âmago da ideologia popular a visão mágica e 

supersticiosa, que fundamenta a compreensão do mundo do “contadino”. Afirma 

identificar entre os camponeses uma fraternidade passiva, que lhes auxiliam a sofrer 

em conjunto, uma paciência secular, cuja religiosidade ajuda a construir. E apesar 

disso, em alguns momentos, tal passividade é rompida, quase como um ímpeto, por 

uma revolta pontual e inesperada. 

[...] Mas quando, depois de infinita resistência suportando, se toca o 
fundo do seu ser, e se move um senso elementar da justiça e de 
defesa, então, a sua revolta é sem limites, e não pode conhecer 
medida. É uma revolta desumana, que parte da morte e só conhece 
a morte, onde a ferocidade nasce do desespero [...] (LEVI, 1963, p. 
82) 

 

O autor do romance afirma identificar na visão folclórica e religiosa do 

camponês um elemento de permanência, secular. Uma identidade potencialmente 

revolucionária, porque, como afirma Gramsci, sendo religiosidade popular, não é 

ritualística, mas fundamentalmente material. “E eu pensava que se tivesse que 

escrever uma história dessa Itália, se é que seja possível escrever uma história 

daquilo que não se desenrola no tempo, seria a única história daquilo que é eterno e 

imutável: uma mitologia.” (LEVI, 1963, p. 82) 

Levi afirma que um valor permanente que o camponês carrega é a 

consciência da sua dor e que para suportá-la, constrói, historicamente, uma 

ideologia resistente. Nesse sentido, debruça também o romance sobre a linguagem 

popular, uma linguagem, na expressão freiriana, “manhosa” e metafórica. O 

romance apresenta uma palavra sempre presente no vocabulário camponês: o 
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amanhã. Um amanhã que possibilita projetar o desejo de justiça, que está 

interditado no hoje. Daí a sua religiosidade resistente. 

[...] Como, por vezes, a linguagem pode ser enganadora, com suas 
contradições internas!  Nesta charneca atemporal, o dialeto possui a 
medida do tempo mais rica daquelas de qualquer língua. Além 
daquele imóvel eterno “crai”, cada dia do futuro tem seu nome 
próprio. Crai é amanhã e sempre. Mas o dia depois de amanhã é 
pescrai e o dia depois ainda é perscrille. [...] Mas essa exatidão de 
termos tem mais do que tudo ironia. (LEVI, 1963, p.124) 

 

O romance é finalizado com algumas reflexões do autor sobre os problemas 

da Itália Meridional. Afirma coexistir dois mundos diversos, o dos subalternos e o dos 

opressores, sendo que o capitalismo industrial da Itália Setentrional impõe para os 

camponeses do sul a sua hegemonia por meio de uma teocracia estatal. A opressão 

imposta gera resistência, uma guerra, em que o camponês resiste contra a sua 

opressão.  O segundo problema de ordem econômica, profundamente vinculado à 

questão da hegemonia, refere-se à situação de miserabilidade na qual vive o 

camponês, no sistema capitalista italiano. O camponês identifica que o Estado 

jamais será seu e compreende o Estado como o legitimador da miséria. Finaliza 

afirmando, que o terceiro problema encontra-se, não apenas na existência do 

latifúndio, mas na pequena burguesia, que se constitui como a opressora ideológica 

dos camponeses. 

Enfim, há o lado social do problema. Costuma-se dizer que o grande 
inimigo é o latifúndio, o grande proprietário; e certamente , lá, onde o 
latifúndio existe, ele é tudo menos uma instituição benéfica. Mas se o 
grande proprietário, que fica em Nápoles, em Roma, ou em Palermo, 
é um inimigo dos camponeses, não é, no entanto, o pior nem o mais 
prejudicial.  Ele, pelo menos, está longe e não pesa cotidianamente 
sobre a vida de todos. O verdadeiro inimigo, aquele que impede 
qualquer liberdade e qualquer possibilidade de existência civil aos 
camponeses, é a pequena burguesia das aldeias. É uma classe 
degenerada, física e moralmente; incapaz de cumprir a sua função, e 
que só vive de pequenas rapinas e da tradição degenerada de um 
direito feudal. Antes que essa classe não seja abolida e substituída, 
não se poderá pensar na resolução do problema meridional. (LEVI, 
1963, p. 150) 

 

A análise do livro “Cristo ficou em Eboli”, permite identificar, no cotidiano 

camponês, por meio da análise da linguagem e da religiosidade popular, uma razão 

própria de ser e de compreender o mundo por parte das camadas populares e a 
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existência do desejo de justiça, reafirmando o que Badiou denomina de invariante do 

tipo comunista.      

Outro clássico ora apresentado é o livro “O queijo e os vermes”, também de 

um turinense, Carlo Ginzburg. O livro foi escrito a partir de uma investigação 

historiográfica realizada pelo autor nos arquivos da Cúria Episcopal de Udine, Itália, 

no ano de 1962, em que pesquisou os documentos inquisitoriais. A primeira 

publicação da referida obra é datada de 1966. 

Segundo o autor, durante sua pesquisa chamou-lhe a atenção um processo 

que descrevia um moleiro, que havia sido julgado pelo Tribunal da Inquisição, no 

século XVI, por defender que o mundo tinha sua origem na putrefação. Assim, o 

moleiro Menocchio, explicava a origem do mundo: 

- Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era o caos 
[...] e de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, 
do mesmo modo o queijo é feito do leite, e do qual surgem os 
vermes, e esses formaram os anjos.  A santíssima majestade quis 
que aquilo fosse Deus e os outros, anjos, e entre todos aqueles anjos 
estava Deus, ele também criado daquela massa, naquele mesmo 
momento [...] (GINZBURG, 1998, p.119) 

 

Apesar de ser considerada como uma obra literária, a mesma é resultante de 

um sério trabalho de pesquisa, enquadrado no campo historiográfico da história das 

mentalidades, ramificação do que se denomina como Nova História. Embora a 

presente tese fundamente-se em outra abordagem (marxista), com o objetivo do 

estudo das ideologias, a chamada história das mentalidades constitui-se como uma 

fonte de pesquisa muito útil. 

Objetivando uma melhor compreensão da obra de Ginzburg, cabe estabelecer 

aqui uma relação desta com um conceito de ideologia apresentado por Gramsci. 

Conforme analisado nos Cadernos do Cárcere, este autor compreende que a 

ideologia popular possui como principal marca seu atrelamento com o real. Diferente 

da filosofia clássica, idealista, as classes subalternas vinculam o seu pensar com os 

desafios colocados por sua existência. Essa realidade chega a tal ponto que 

Gramsci afirma que até a religiosidade popular possui um fundamento materialista.  

A proposta da elaboração de uma filosofia da práxis deve fundar-se na 

análise crítica do senso comum, que é a expressão moral das classes subalternas, 
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desenvolvida historicamente e de maneira acrítica, a partir da experiência cotidiana 

realizada nos diferentes ambientes sociais e culturais. 

Gramsci (2014) afirma que é um engano compreender que as massas 

populares se oponham à filosofia clássica, mas que tais filosofias se distanciam da 

razão oprimida, não apenas pelo seu desconhecimento, mas pelo próprio modo de 

pensar e agir dos trabalhadores. 

Na realidade, estes sistemas são desconhecidos pelas multidões, 
não tendo eficácia direta sobre o seu modo de pensar e de agir. Isto 
não significa, por certo, que eles sejam desprovidos inteiramente de 
eficácia: mas esta eficácia é de outra natureza. Estes sistemas 
influem sobre as massas populares como força política externa, 
como elemento de força coesiva das classes dirigentes, e, como 
elemento de subordinação a uma hegemonia exterior, que limita o 
pensamento original das massas populares de uma maneira 
negativa, sem influir positivamente sobre elas, como fermento vital de 
transformação interna do que as massas pensam, embrionária e 
caoticamente, sobre o mundo e a vida.  Os elementos principais do 
senso comum são fornecidos pelas religiões e, consequentemente, a 
relação entre o senso comum e a religião é muito mais íntima do que 
a relação entre o senso comum e os sistemas filosóficos dos 
intelectuais. (GRAMSCI, 2014, p.114-115) 

 

Domenico Scandella, conhecido como Menocchio, é o protagonista do enredo 

da obra “O queijo e os vermes”. Denunciado para o Tribunal da Inquisição pelo 

pároco da sua aldeia, localizada no norte da Itália, em Fiuri, era um moleiro. Apesar 

de não ser propriamente um camponês, apresentava marcas da ideologia dos 

subalternos, identificáveis em seus depoimentos colhidos durante o processo 

inquisitório. 

Acusado de heresia por declarar e debater com diferentes pessoas de seu 

vilarejo uma compreensão e manifestação própria de religiosidade, em que se 

misturavam conhecimentos e valores milenares, com uma interpretação pessoal do 

cristianismo, tradições pagãs e até mesmo interpretação parciais do Alcorão, foi 

condenado à morte em 1601, após um longo processo. 

O professor Renato Janine Ribeiro, no posfácio do referido livro apresenta a 

seguinte afirmação: “ – Nem toda confissão é uma vitória da tortura; porque às vezes 

a pior tortura é ter a voz silenciada”. (RIBEIRO, 1998, p. 241) 
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A ideologia das classes dominantes, no exercício da sua hegemonia, procura 

silenciar a voz e a ação dos oprimidos, de forma que estes desenvolvam uma 

autodesvalia decorrente da construção do consenso da ideologia dominante, bem 

como pela coação da força econômica. Nesse sentido, Gramsci (2014b) não ignora 

o silenciamento dos “simples” gerado pela ideologia dominante, entretanto aponta 

que tal ação hegemônica é marcada pela contradição que se encontra no vínculo 

que a razão oprimida estabelece com o real, criando brechas para resistências e 

revoltas. 

De volta à abordagem do livro “O queijo e os vermes”, em depoimento datado 

de 13 de maio de 1584, o inquisidor questionou a explicação sobre a origem do 

universo declarada por Menocchio (fundamentada na putrefação), perguntando a ele 

se o desejo de Deus não se articulava ao seu poder e, portanto, se Deus não 

poderia ter criado o universo sozinho. A seguir, apresenta-se o fragmento do diálogo 

entre o inquisidor e Menocchio: 

Inquisidor: Esse Deus não possuía vontade e poder antes que se 
fizesse todas as coisas? 

Menocchio: Sim, assim como nele crescia o conhecimento, também 
cresciam vontade e poder. 

Inquisidor: Poder e querer são a mesma coisa para Deus? 

Menocchio: São distintas, assim como são para nós: quando existe o 
querer, é preciso que exista o poder para se fazer alguma coisa. Por 
exemplo, o carpinteiro se quiser fazer um barco, precisa de 
instrumentos para poder fazê-lo e, se não tiver madeira, sua vontade 
é inútil. O mesmo dizemos sobre Deus; além do querer é preciso 
poder. (GINZBURG,1998, p. 122) 

 

Observa-se nesse trecho a contradição mencionada. O Deus de Menocchio, 

metaforicamente, era marcado pelas condições reais de existência camponesa. Não 

basta desejar um mundo de justiça, é necessário poder tê-lo. Não adiantava o 

camponês desejar algo se lhe faltava o poder para efetivá-lo. O Deus instituído pela 

igreja transforma-se em um Deus camponês, marcado pela materialidade da 

existência. Ainda durante o depoimento: 

Inquisidor: Se não tivesse existido a substância da qual foram 
produzidos todos os anjos, se não tivesse existido o caos, Deus teria 
podido fazer toda a máquina do mundo sozinho? 

Menocchio: Eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria e 
Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria. 
(GINZBURG, 1998, p. 123) 
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Os depoimentos de Menocchio apresentam-se em uma linguagem metafórica, 

com analogias ao cotidiano da vida camponesa. Menocchio tinha uma visão mágica 

da criação do universo, mas uma magia material, daqueles que conheciam como se 

fazia o queijo, e interpretava a religiosidade cristã de um lugar específico, de uma 

compreensão do mundo com fortes vínculos com o ambiente natural. 

Menocchio era alfabetizado, mas a sua interpretação do texto lido era 

marcada pela ideologia das camadas subalternas, de uma cultura de tradição oral e 

por isso muito sincrética. Qual a principal marca da tradição oral? A linguagem 

corporal e o empirismo. Daí a compreensão que tanto Gramsci, como Paulo Freire, 

apresentam sobre a importância da filosofia da práxis, uma filosofia que não se 

prende ao senso comum, mas não o ignora, pois percebe nele o vínculo com a 

realidade. Afirma Ginzburg (1998): 

Desse modo, viveu pessoalmente o salto histórico de peso 
incalculável que separa a linguagem gesticulada, murmurada, 
gritada, da cultura oral, da linguagem da cultura escrita, desprovida 
de entonação e cristalizada nas páginas dos livros.  Uma é como um 
prolongamento do corpo; a outra é “coisa da mente”. A vitória da 
cultura escrita sobre a oral foi, acima de tudo, a vitória da abstração 
sobre o empirismo. Na possibilidade de emancipar-se das situações 
particulares está a raiz do eixo que sempre ligou de modo 
inextricável escrita e poder. Casos como o Egito e a China, onde 
castas respectivamente sacerdotais e burocráticas monopolizaram 
durante milênios a escritura hieroglífica e ideográfica, deixam isso 
claro.  A invenção do alfabeto – que cerca de quinze séculos antes 
de Cristo quebrou pela primeira vez esse monopólio – não foi 
suficiente, contudo, para pôr a palavra à disposição de todos. 
Somente a imprensa tornou mais concreta essa possibilidade. 
(p.128) 

 

Na análise dos depoimentos do moleiro, no esforço de recuperar a maneira 

pela qual o mesmo representava a sua religiosidade, Ginzburg (1998) afirma que 

mais importante do que buscar compreender a leituras realizadas por Menocchio 

que contribuíram para a formação da sua maneira de pensar, é de fundamental 

importância decifrar como ele, por meio do seu “instintivo materialismo camponês” 

(p. 226), adulterou o que leu e como ele recriou a sua leitura. 

Menocchio manifesta uma religiosidade camponesa, materialista e resistente 

à formalidade dos dogmas e de elaborações abstratas do mundo e do divino, 

estabelecido pela Igreja instituída. 
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É essa tradição, profundamente radicada nos campos europeus, que 
explica a persistência tenaz de uma religiosidade camponesa, 
intolerante quanto aos dogmas e cerimônias, ligadas aos ciclos da 
natureza, fundamentalmente pré-cristã. Em muitos casos tratava-se 
de matéria realmente estranha ao cristianismo, como com os 
guardas de rebanhos dos campos de Eboli, que, em meados do 
século XVII, pareciam aos consternados jesuítas “homens, que de 
homens só têm forma, são muito diferentes em capacidade e 
pensamento dos animais que cuidavam; totalmente ignorantes  não 
só das orações ou outros mistérios próprios da Santa Fé, mas do 
próprio conhecimento de Deus”. (GINZBURG, 1998, p. 209, grifos do 
autor) 

 

Há que se retornar neste momento à característica da linguagem metafórica, 

típica das culturas populares, agrárias e urbanas. As palavras para as classes 

subalternas não se constituem como meras abstrações, completamente 

desvinculadas da realidade. Nesse sentido, encontra-se aqui, um profundo 

distanciamento da ideologia das classes dominantes, que ao tentar revestir de 

universalidade seus valores e cultura, separam as palavras da realidade, criando o 

que Paulo Freire denominou com o verbalismo ou “palavras ocas”. 

Para os “simples”, a semântica, o conteúdo das palavras, não são casuais; 

precisam demonstrar o “verdadeiro”, que muitas vezes o discurso não é capaz de 

representá-lo. Utilizam, assim, as metáforas, cuja didática figurativa é fundamental 

para que as ideias possam se apresentar materializadas. 

Na análise da cosmologia metafórica de Menocchio, conforme apontada 

anteriormente, Deus está figurativamente representando as relações de poder 

estabelecidas no campo, na sociedade dos séculos XVI e início do XVII. Ginzburg 

(1998), assim interpreta a metáfora divina do moleiro: 

[...] Deus é portanto, não só um pai, mas um patrão – um proprietário 
de terras que não suja as suas mãos trabalhando e confia as 
incumbências cansativas aos seus feitores. Estes também só “põem 
a mão” excepcionalmente: o Espírito Santo, por exemplo, fez a terra, 
as árvores, os animais, os homens, os peixes e todas as outras 
criaturas “através dos anjos, que trabalhavam para ele”. É verdade 
que Menocchio  não exclui (respondendo a uma pergunta dos 
inquisidores nesse sentido) a possibilidade de que Deus tivesse feito 
o mundo sem a ajuda dos anjos:  “Assim como alguém que constrói 
uma casa usa trabalhadores e ajudantes, mas se diz que fez tudo 
sozinho, Deus na criação do mundo usou os anjos, mas se diz que 
foi Deus quem o fez [...] (p.135, grifos do autor) 
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A cultura popular, por um lado, “humaniza” as divindades, aproximando-as do 

cotidiano vivido; por outro, não se adentra a compreensão do mundo das classes 

subalternas, sem mergulhar em suas metáforas e na sua religiosidade material. A 

ideologia dos oprimidos, marcada pelo cristianismo, passa por uma interpretação 

própria do mesmo. “Menocchio procurava exprimir o materialismo elementar, 

instintivo, de gerações e gerações de camponeses.” (GINZBURG, 1998, p.132) 

A opressão sobre o trabalho camponês, por meio dos resquícios do 

feudalismo e do capitalismo nascente, também se configura nas metáforas 

presentes no discurso do moleiro. Questionado sobre a vida após a morte e a 

existência do céu e do inferno, Menocchio afirmou que o inferno era uma invenção 

dos padres, pois para ele o inferno verdadeiro eram as relações de trabalho ali 

estabelecidas. 

[...] “Eu gosto que se pregue para os homens viverem em paz, mas 
pregar o inferno, Paulo disse isso, Pedro disse aquilo, acho que é 
mercadoria, invenção dos homens que sabem mais do que os outros. 
Li na Bíblia que Davi escreveu os salmos enquanto estava sendo 
perseguido por Saul” – acrescentou tentando dar a entender que o 
verdadeiro inferno é aqui nesta terra [...] (GINZBURG, 1998, p. 156) 

 

De igual maneira, o paraíso era compreendido como sinal de um tempo e 

lugar de justiça não encontrado em sua realidade, mas desejado. Exprimia a 

esperança de um mundo novo. 

“É como estar numa festa.” O paraíso camponês de Menocchio, mais 
do que o além cristão, lembrava o paraíso maometano sobre o qual 
lera descrições brilhantes  nas páginas de Mandeville: “[...] paraíso é 
um lugar delicado, onde se encontram todas as frutas de todas as 
estações, rios sempre cheios de leite, mel, vinho e água doce. E [...] 
lá existem casas belas e nobres segundo o mérito de cada um, 
adornadas por pedras preciosas, ouro e prata. Todos terão suas 
donzelas, usufruirão delas e cada vez serão mais bonitas...” Mas, 
aos inquisidores que lhe perguntaram: “Acredita que exista o paraíso 
terrestre?” Respondeu com amargo sarcasmo: “Eu acredito que o 
paraíso terrestre esteja onde existem gentis-homens que possuam 
muitos bens e vivem sem se cansar. (GINZBURG, 1998, p. 156) 

 

Ginzburg (1998) afirma, em acordo com Gramsci (2014a), que por sua vez 

também é defendido por Badiou, que a ideologia camponesa possui germes de 

profundo radicalismo e que a filosofia oficial, inclusive a religiosa, é reinterpretada 

pelas camadas populares por meio do “filtro” da compreensão do mundo dos 

“simples”, constituindo-a com ações de resistência e de revolta. Diante de tal 
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constatação, mais uma vez neste estudo, relembra-se o banditismo, como um ideal 

presente no imaginário popular.  Em “O queijo e os vermes”, encontra-se a seguinte 

descrição de Menocchio sobre a percepção da injustiça: 

[...] “Queria acabar com os padres, por fogo nas igrejas e andar sem 
rumo; mas, por causa das minhas crianças, me contive...” Essa 
explosão de impotente desespero diz tudo sobre o seu isolamento. A 
única reação que lhe viera diante da injustiça que o atingira fora a 
violência individual, imediatamente reprimida. Vingar-se dos seus 
algozes, destruir os símbolos da opressão e tornar-se bandido. Uma 
geração antes, os camponeses incendiaram os castelos dos nobres 
friulanos. Mas os tempos eram outros. (GINZBURG, 1998, p. 162-
163) 

 

Conforme já analisado, todos os depoimentos de Menocchio à inquisição e 

até mesmo as cartas escritas ao “santo ofício”, demonstram a presença de um 

“espírito livre”, combativo e decidido a realizar o enfrentamento de seus opressores. 

Ele defendia uma sociedade igualitária, mas patriarcal. Observa-se, portanto, que a 

ideologia das classes subalternas é “opaca”, contraditória, mas potencialmente 

revolucionária. 

Para encerrar o presente capítulo, resta apresentar a perspectiva da nova 

hegemonia defendida por Gramsci. 

Como marxista, Gramsci declara que somente a ideologia centrada no 

materialismo histórico dialético, por meio da filosofia da práxis, será capaz de 

realizar a revolução cultural, capaz de preparar o novo homem para o exercício da 

hegemonia no novo Estado Socialista. Para ele, politicamente, a concepção 

materialista está próxima do povo, uma vez que o mesmo já apresenta uma razão 

material, necessária à sua existência física e simbólica. 

Os intelectuais orgânicos têm papel estratégico na condução da revolução 

cultural, pois comprometidos com as classes subalternas, compreendendo suas 

linguagens metafóricas, sua religiosidade popular, sua compreensão de mundo, 

deverão contribuir para a construção de uma nova moral, da moral socialista. Essa 

nova cultura se desenvolverá, historicamente, como a construção das novas 

relações sociais. 

[...] O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na 
eloquência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, 
mas numa inserção ativa na vida prática, como construtor, 
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organizador, “persuasor permanentemente, já que não apenas 
orador puro – mas superior ao espírito matemático abstrato; da 
técnica-trabalho, chega à técnica-ciência e a concepção humanista 
histórica, sem a qual permanece “especialista” e não se torna 
dirigente (especialista + político) (GRAMSCI, 2010, p. 53, grifos e 
parênteses do autor) 

 

A escola única deverá contribuir nesse sentido e ser um compromisso do 

movimento revolucionário, constituindo-se em uma escola com rigor científico (sem 

ignorar o senso comum) e disciplinar, pois estudar também é uma forma de trabalho. 

E esse deve ser um exercício fundamental a ser praticado pelas massas populares, 

especialmente para as camadas camponesas, cuja cultura é fortemente marcada 

pela oralidade. 

A revolução socialista deve garantir a formação de uma nova camada de 

intelectuais, que possam exercer a “nova hegemonia”, a ação política de uma 

sociedade sem oprimidos. Dessa maneira, todos precisam ter garantido o seu direito 

a essa escola única. 

Numa nova situação, estas questões podem tornar-se muito ásperas 
e será preciso resistir à tendência a facilitar o que não pode sê-lo sob 
pena de ser desnaturado. Se se quiser formar uma nova camada de 
intelectuais, chegando as mais altas especializações, a partir de um 
grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões 
adequadas, será preciso superar enormes dificuldades. (GRAMSCI, 
2010, p. 52) 

 

 O capítulo a seguir analisa a epistemologia construída por Paulo Freire, o 

conceito de ideologia e, especialmente, o da ideologia popular. 
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4 PAULO FREIRE E O INÉDITO VIÁVEL 

 

- Doutor, nunca fui a sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. 
Quantos filhos tem? É tudo menino? 

- Cinco – disse eu – mais afundado ainda na cadeira. Três meninas e 
dois meninos. 

- Pois bem, doutor, sua casa deve de ser uma casa solta no terreno, 
que a gente chama de casa de “oitão livre”. Deve de ter um quarto só 
para o senhor e sua mulher. Outro quarto grande, é pras três meninas. 
Tem outro tipo de doutor que tem um quarto pra cada filho e filha. 
Mas o senhor não é desse tipo, não. Tem outro quarto para os dois 
meninos. Banheiro com água quente. Cozinha com a “linha Arno”. 
Um quarto de empregada bem menor do que os dos filhos e no lado de 
fora da casa. Um jardinzinho com grama ingresa (inglesa). O senhor 
deve de ter ainda um quarto onde bota os livros – sua livraria de 
estudo. Tá se vendo, por sua fala, que o senhor é homem de muitas 
leituras, de boa memória. 

Não havia nada a acrescentar nem a retirar. Aquela era a minha 
casa. Um mundo diferente, espaçoso, confortável. 

- Agora, veja doutor, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A 
cabeça até que pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, 
escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor faz agora. Isso 
tudo cansa, também. Mas – continuou – uma coisa é chagar em casa, 
mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, 
limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os meninos 
sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo de 
acordar as quatro da manhã do outro dia para começar tudo de novo, 
na dor, na tristeza, na falta de esperança.  Se a gente bate nos filhos 
e até sai dos limites não é porque a gente não ame eles não. É porque 
a dureza da vida não deixa muito para escolher. 

Isso é saber de classe, digo eu agora. 

 (FREIRE, 2002, p. 26-27) 

 
Este pequeno trecho foi extraído de um diálogo entre Paulo Freire e pais de 

alunos do SESI, ocorrido em meados do século XX, ocasião em que, preocupado 

com os castigos físicos infligidos às crianças e aos adolescentes, costume presente 

na cultura popular do nordeste brasileiro, Freire optou por realizar palestras para 

adultos trabalhadores sobre as temáticas autoridade, liberdade e castigos físicos. 
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Segundo Paulo Freire, após a sua exposição para tais trabalhadores, na qual 

fundamentava sua argumentação a partir Jean Piaget, citando o código moral da 

criança, discutia sobre a importância da amorosidade na relação entre pais e filhos, 

quando um dos presentes questionou-o com as palavras citadas na epígrafe deste 

capítulo. 

O trabalhador, na fala descrita por Paulo Freire, afirmou que não lhe faltava 

amorosidade ao castigar fisicamente os filhos, faltavam-lhe, sim, condições materiais 

de existência digna para que essa amorosidade fosse plenamente exercida. 

Ainda sobre esse episódio, Paulo Freire descreveu que após a sua palestra, 

voltando para casa, comentou com Elza, sua primeira esposa, que o trabalhador não 

havia compreendido o que ele desejava explicar e que Elza respondeu que era ele, 

Paulo, quem não estava compreendendo os argumentos do trabalhador. Essa 

reflexão levou Freire a uma conclusão: 

Nas idas e vindas da fala, na sintaxe operária, na prosódia, nos 
movimentos do corpo, nas mãos do orador, nas metáforas tão 
comuns ao discurso popular, ele chama a atenção do educador ali 
em frente, sentado, calado, se afundando em sua cadeira, para a 
necessidade de que, ao fazer o seu discurso ao povo, o educador 
esteja a par da compreensão do mundo que o povo esteja tendo. 
Compreensão do mundo que, condicionada pela realidade concreta 
que em parte a explica, pode começar a mudar através da mudança 
do concreto. Mais ainda, compreensão do mundo que pode começar 
a mudar no momento mesmo que o desvelamento da realidade 
concreta vai deixando expostas as razões de ser da própria 
compreensão tida até então. (FREIRE, 2002, p. 27-28) 

 
Como afirmam Badiou (1976) e Rancière (2012), não é preciso explicar a 

exploração para um trabalhador. Faz-se necessário, sim, construir a potencialização 

da resistência e revolta, revestindo-as de uma compreensão e identidade de classe, 

para que se efetive um movimento revolucionário. 

É importante mencionar que o estudo das obras de Freire aqui realizado 

volta-se à investigação sobre o conceito de ideologia apresentado pelo autor, 

especialmente no que se refere ao reconhecimento da existência de uma ideologia 

específica das camadas populares. Destaca-se que esta análise corresponde a um 

recorte investigativo centrado na categoria “ideologia”, sendo que outros conceitos 

fundantes da epistemologia freiriana, como por exemplo, educação bancária, 
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humanização, “quefazer” entre outros considerados igualmente relevantes, não são 

trazidos para esta discussão. 

Assim, neste capítulo, esta pesquisa busca apresentar as perspectivas que o 

conceito de ideologia assumiu nas obras do autor com o cuidado de não perder a 

historicidade dessa produção, de forma a não desvincular o seu pensamento do 

tempo histórico em que foi produzido. Também é fundamental afirmar a necessidade 

da compreensão do conjunto da obra e não o estudo fragmentado da mesma. Afirma 

Freire em Pedagogia da Esperança (2002): “[...] Daí a impossibilidade de 

generalizar-se a todo um pensamento a crítica feita a um momento dele [...]”. (p. 89) 

Considera-se que estudar os escritos de Paulo Freire constitui-se em fonte de 

curiosidade epistemológica e, ao mesmo tempo, na compreensão de que é possível 

construir um texto científico profundamente marcado pela perspectiva estética. As 

reflexões poéticas de Freire estão “encharcadas” de uma linguagem existencial, 

transgressora, dialética, uma vez que elas se vinculam ao real. 

 

Na verdade, em matéria de linguagem há algo mais a que gostaria 
de referir-me. Algo que jamais aceitei, pelo contrário, que sempre 
recusei – a afirmação ou a pura insinuação de que escrever bonito, 
com elegância, não é coisa de cientista. Cientista escreve difícil, não 
bonito. O momento estético da linguagem, me pareceu sempre, deve 
ser perseguido por todos nós não importa se cientistas rigorosos ou 
não. Não há incompatibilidade nenhuma entre a rigorosidade na 
busca da compreensão e do conhecimento do mundo e a beleza da 
forma na expressão dos achados. (FREIRE, 2002, p. 72)  

 
A produção epistemológica de Paulo Freire apresenta-se em três momentos 

bem demarcados, mas interdependentes, de acordo com as suas influências 

teóricas. O primeiro tem início na sua atuação no SESI, a partir de 1947 até o exílio 

em setembro de 1964; o segundo período, fase do exílio, de setembro de 1964 a 

junho de 1980; e o terceiro período, compreende a fase do pós-exílio até a sua 

morte, em maio de 1997. 

Os momentos que vivemos ou são instantes de um processo 
anteriormente iniciado ou inauguram um novo processo de qualquer 
forma referido a algo passado. Daí que eu tenha falado antes no 
“parentesco” entre os tempos vividos que nem sempre percebemos, 
deixando assim de desvelar a razão de ser fundamental do modo 
como nos experimentamos em cada momento. (FREIRE, 2002, p. 
28, grifos do autor) 
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Como pode ser observado, não se deve refletir separadamente sobre os três 

momentos citados, sob o risco de se fragmentar a compreensão do processo de 

formação intelectual do autor. Apenas como um recurso didático procura-se analisar 

nesta tese, essa tessitura de forma periodizada.   

Celso de Rui Beisiegel considera um equívoco a afirmação de que a produção 

intelectual de Paulo Freire possui fases diferentes. Segundo ele, o que caracteriza a 

produção teórica de Freire é um processo dialético desencadeado a partir do campo 

conceitual adotado, o que possibilitou, com o tempo, uma ampliação da 

compreensão do contexto social e econômico dos oprimidos.   

Ainda sobre a subdivisão temporal da produção freiriana, Beisiegel afirma que 

até o momento do exílio (setembro de 1964), encontram-se explícitas as influências 

de intelectuais do humanismo cristão52, bem como em suas abordagens 

pedagógicas e políticas, as influências dos intelectuais do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB).  

Beisiegel (1982) ressalta que Freire nunca abandonou os referenciais teóricos 

cristãos, mas que os ressignificou a partir de leituras e correntes marxistas, 

acrescidas às suas concepções à época do exílio.  Nesse período, as contribuições 

de tais correntes fizeram-no refletir sobre as suas experiências no Brasil, ampliando, 

assim, o seu campo conceitual. 

Tudo parece sugerir que Paulo Freire redigiu o livro Pedagogia do 
Oprimido numa fase de inquietações intelectuais, de muito estudo e 
intensa procura de novas e talvez mais abrangentes explicações 
para os desafios que encontrara na prática educativa. A partir deste 
livro torna-se evidente sua aproximação aos quadros de referência 
do pensamento marxista [...] (BEISIEGEL, 1982, p. 270) 

 

Do retorno ao Brasil até a sua morte, ou seja, de 1980 a 1997, seus trabalhos 

passaram a ser revisitados e em sua produção foi acrescentada a análise de novas 

perspectivas de opressão como, por exemplo, questões raciais e de gênero, bem 

como afirmações do próprio autor, demonstrando a aproximação destas com 

abordagens fenomenológicas. Nessa última fase, é o momento em que mais 

                                                           
52

 Corrente filosófica que procurou colocar em diálogo o humanismo, a vida no mundo e as 
conquistas da humanidade, afirmando a dignidade humana junto com a sacralidade da vida. Jacques 
Maritain, filósofo francês, é um exemplo dessa corrente. 
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explicitamente Freire utiliza em seus textos o termo ideologia, conforme pode ser 

observado adiante. 

Considera-se fundamental, em consonância com o que afirmou o próprio 

Paulo Freire, não dissociar suas perspectivas analíticas, do período histórico em que 

foram produzidas. 

Concretamente agora me interessa destacar que eu mesmo me faço 
uma autocrítica e muitas vezes mais profunda do que a que me 
fazem os críticos que me criticam. Esta autocrítica está muito 
relacionada com os aspectos que tu53 mencionaste agora, 
especialmente no que se refere aos meus primeiros trabalhos. Por 
exemplo, creio que não se pode fazer uma crítica do meu livro 
Educação como prática da liberdade, sem trazer ao mesmo tempo 
uma crítica do contexto histórico onde tive a minha experiência. Pois 
uma coisa é criticar o livro isoladamente, e outra coisa é criticá-lo 
dentro do contexto brasileiro dos anos de 1960 a 1964. Dentro desse 
contexto esse livro era altamente crítico. Era mais crítico do que 
ingênuo (...). Em meus primeiros trabalhos não fiz quase nenhuma 
referência, ao menos não me recordo agora, ao caráter político da 
educação. Mais ainda. Tampouco, se faz referência ao problema das 
classes sociais, nem a luta de classes. Por que razão?  

Creio que a explicação disso está em que eu não fui capaz de 
classificar o processo de conscientização tal como o fiz na prática, 
produzindo-se, assim, um distanciamento entre a busca de 
teorização e a prática que eu fiz. E se eu não tinha essa clareza, 
devo confessar que é porque estava ideologizado ... 

Ao não ter aclarado a questão das classes sociais, da luta de 
classes, ao não ter aclarado a dimensão política da educação, ao 
não ter aclarado os fundamentos ideológicos que condicionam os 
próprios métodos de ação educativa, eu estava abrindo caminho 
para ser “recuperado”, ainda que esta não fosse a minha prática.  Se 
eu tivesse tido uma prática idealista no Brasil, não teria sido 
encarcerado, nem demitido da Universidade, nem a minha leitura 
proibida até hoje, oito anos depois. É que houve uma distância entre 
a teoria e a minha prática. (FREIRE apud BEISIEGEL, 1982, p. 281-
282) 

 

As obras escritas por Paulo Freire, cujo estudo é apresentado neste capítulo, 

sintetizam as transformações e incorporações teóricas da produção desse intelectual 

do século XX. 

A primeira análise realizada foi sobre a obra “Educação e atualidade 

brasileira”, escrita em 1959, como uma tese destinada ao concurso para professor 

de história e filosofia da educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco. Foi 

                                                           
53

 Paulo Freire, em diálogo com Carlos Alberto Torres. 
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nesse primeiro período que Freire desenvolveu seu método para alfabetização de 

adultos. Ainda como resultado desse primeiro período, encontra-se o livro 

“Educação como prática da liberdade”, escrito entre 1964 e 1965, também analisado 

nesta tese. 

Escolheu-se como obra emblemática do segundo período produtivo de Freire, 

“Pedagogia do oprimido”, escrita no Chile, em 1968, e considerada a obra mais 

importante da denominada Pedagogia da Libertação. Embora escrita em português 

e traduzida para diversos idiomas, a sua primeira publicação no Brasil ocorreu em 

1975, como consequência da censura imposta pela ditadura militar brasileira. Isso 

não significa afirmar que antes da primeira publicação, esse texto não tenha 

chegado a setores da educação popular no Brasil, uma vez que cópias manuscritas 

circulavam clandestinamente entre os setores de resistência à ditadura. 

A Pedagogia do Oprimido não poderia ter sido gestada em mim só 
por causa da minha passagem pelo SESI, mas a minha passagem 
pelo SESI foi fundamental. Diria até que indispensável à sua 
elaboração. Antes mesmo da Pedagogia do Oprimido, a passagem 
pelo SESI tramou algo de que a Pedagogia foi uma espécie de 
alongamento necessário. Refiro-me a tese universitária que defendi 
na então Universidade do Recife, depois Federal de Pernambuco: 
Educação e atualidade brasileira, desdobrando-se em Educação 
como prática da liberdade, anuncia a Pedagogia do oprimido. 
(FREIRE, 2002, p.19) 
 

Por fim, a quarta obra foi “Pedagogia da esperança: um reencontro com a 

pedagogia do oprimido”, escrita em 1992, cinco anos antes de sua morte. Nesse 

importante texto, Freire revisita sua práxis e especialmente a Pedagogia do 

Oprimido, retomando as principais críticas que haviam sido feitas a ele e seus 

escritos.        

As contribuições de Paulo Freire não se limitam à alfabetização de adultos.  

Pode-se afirmar que elas se estendem à elaboração de uma teoria voltada ao 

desvelamento de práticas de opressão, por meio de um processo pedagógico 

libertador. Esse princípio se confirma, quando se analisa o conjunto de suas 

produções teóricas. 

Muitos intelectuais consideram o pensamento freiriano como eclético, por ter 

sofrido influências de correntes teóricas que partem de princípios muito diferentes, 

entre eles, o idealismo cristão e o materialismo histórico dialético, o que é 
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contestado pelo próprio Paulo Freire (2002), ao afirmar não encontrar contradição 

em seu pensamento, mas uma resposta “pessoal”, a partir de uma linguagem 

existencial, que procura responder com radicalidade a situações de opressão, 

propondo uma pedagogia da libertação.  

O Quadro 2, a seguir, foi elaborado a partir do aporte teórico de Beisiegel 

(1982), bem como das afirmações de Freire em Pedagogia da Esperança (2002) e 

Pedagogia do Oprimido (2005) e sintetiza as principais influências teóricas na 

epistemologia de Paulo Freire.  

As contribuições dos autores identificados neste quadro podem ser 

encontradas nas produções teóricas de Freire, de acordo com os momentos 

históricos já apontados.  

É importante destacar que este quadro não deve ser interpretado a partir da 

lógica formal, retirando do mesmo, a dialeticidade da epistemologia freiriana. Apesar 

dos limites do referido quadro, na medida em que não consegue abarcar todas as 

influências teóricas presentes na epistemologia construída por Freire, o esquema 

apresentado busca ajudar o leitor a compreender a originalidade do pensamento 

freiriano.  

Quadro 2 – Principais influências teóricas na epistemologia de Paulo Freire  

Correntes teóricas Autores Epistemologia conceitual 

Humanismo Cristão 

Amoroso Lima 

George Bernanos 

Jacques Maritain 

Emmanuel Mounier 

Gabriel Marcel 

 

Conceito antropológico 

“Considerado em abstrato como um ser de 
relações pela sua própria natureza aberto 
para o mundo, mas também situado, 
datado, marcado pelas condições de seu 
ambiente específico, este homem era 
compreendido como um ser dinamicamente 
colocado em sua moldura, capaz de 
transcender os condicionamentos naturais e 
culturais de sua circunstância [...]” 
(BEISIEGEL, 1982, p. 29) 
 

Idealismo 
Hegel 

 

Conceito de consciência e transitividade 
“Se o que caracteriza os oprimidos, como 
“consciência servil” em relação à 
consciência do senhor, é fazer-se quase 
“coisa” e transformar-se, como salienta 
Hegel, em “consciência para outro”, a 
solidariedade verdadeira com eles está em 
com eles lutar para a transformação da 
realidade objetiva que os faz ser este “ser 
para o outro”.(FREIRE, 2005, p.40) 
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Correntes teóricas Autores Epistemologia conceitual 

Fenomenologia 
Zevedei Barbu 

Merleau Ponty 

Conceito dialógico (hermenêutica) 

“[...] O mesmo viria a ocorrer em relação ao 
livro de Barbu, onde entre outras coisas 
encontrou apoio para a sua crença ilimitada 
nas possibilidades do diálogo enquanto 
alicerce de uma modalidade superior de 
convivência [...]” (BEISIEGEL, 1982, p. 40) 
 

Nacional 

Desenvolvimentismo 

 

(Anos de 1950 e início 

dos anos de 1960) 

Alváro Vieira Pinto 

Alberto Guerreiro Ramos 

Anísio Teixeira 

Ideologia Nacionalista 
Desenvolvimentista 

“[...] O desenvolvimento era entendido 
como processo de passagem da sociedade 
de uma estrutura faseológica para outra 
superior: uma sociedade estaria, assim, em 
fase de desenvolvimento, quando 
estivessem surgindo em sua estrutura 
fatores genéticos da estrutura superior – 
identificada, no caso brasileiro, como a 
estrutura capitalista desenvolvida e 
autônoma.” (BEISIEGEL, 1982, p. 47) 
 

Pragmatismo 

Karl Mannheim 

John Dewey 

 

Democracia e educação não diretiva 
“[...] A massificação só poderia ser vencida 
através da democratização fundamental da 
sociedade, da promoção e da participação 
popular na vida política, para a qual 
contribuía a democratização da educação 
[...]” (BEISIEGEL, 1982, p. 80. 
 

Existencialismo Jean Paul Sartre 

Consciência – Mundo: 
“A consciência e o mundo”, diz Sartre, “se 
dão ao mesmo tempo: exterior por essência 
à consciência, o mundo é, por essência 
relativo a ela”. (FREIRE, 2005, p. 81) 

Marxismo  

(A partir do exílio  

e pós-exílio) 

Karl Marx 

Friedrich Engels 

Vladimir Lênin 

Antonio Gramsci 

Gyorgy Lukács 

Louis Althusser 

Karel Kosik 

Agnes Heller 

Erick Fromm 

Frantz Fanon 

Amilcar Cabral 

Mao Tsé-Tung 

Classe Social – Luta de Classes – 
Ideologia, Hegemonia 

 
 

“[...] Agora esses novos pontos de vista, a 
educação (ou a “conscientização” 
dificilmente poderia continuar a ser 
entendida como o instrumento privilegiado 
de transformação dos modos de 
coexistência. Acima dela, condicionando-a  
e determinando os limites de sua 
possibilidade  de interferência na 
organização social, estava a própria 
organização social que a envolvia [...]” 
(BEISIEGEL, 1982, p. 270) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Beisiegel (1982) e Freire (2002; 2005). 

Seus primeiros escritos (Educação e atualidade brasileira e Educação como 

prática da liberdade) são marcados pela ideologia do nacionalismo 

desenvolvimentista, divulgado principalmente pelas produções do ISEB, com 
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destaque a autores como Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos e Anísio 

Teixeira. Até meados dos anos de 1960, observam-se as influências de tais 

intelectuais na produção de Freire.  

As mudanças econômicas que estavam ocorrendo no Brasil nos anos de 

1950, com a industrialização e o êxodo rural, segundo os isebianos, exigiam uma 

nova posição ativa e participativa do povo brasileiro na estrutura política do país. 

Nesse sentido, Freire afirma existir um papel essencial na educação brasileira, 

objetivando a formação de posturas democráticas e participativas por parte do povo. 

É interessante destacar que ainda não estava presente em seus primeiros escritos, 

a compreensão da organização social por meio de classes sociais, Freire 

identificava genericamente a população como povo.   

No livro “Educação e atualidade brasileira” encontra-se apenas uma 

referência ao conceito de classe e, mesmo assim, em um comentário de Freire sobre 

uma reflexão de Anísio Teixeira, quando este critica a perspectiva propedêutica e 

retórica do currículo do ensino médio e secundário brasileiro, que não acompanhava 

a cultura de mudança (ideologia desenvolvimentista), que o Brasil vivia. 

O seu caráter seletivo, de que decorre mais diretamente o seu tom 
mais ornamental e florido, se explicaria sociologicamente nas 
condições de outra fase da cultura brasileira. Fase em que se 
destinasse ele “ao preparo das nossas diminutas classes de lazer e 
de mando, mando muito mais decorrente do „prestigio‟ social dessas 
classes do que de sua competência, e por isto mesmo, fácil de ser 
exercido” – desta forma, “podia ser decorativo e, ainda assim, atingir 
seus objetivos”. (TEIXEIRA, 1957, p. 40 apud FREIRE, 2001, p. 104) 

Apesar de ainda não se encontrar, nos primeiros escritos de Freire, 

referências à classe social, ou mesmo uma análise com aporte marxista, conceitos 

que serão posteriormente incorporados à sua epistemologia, já se apontavam em 

suas reflexões a existência de um povo explorado e com um “sentimento intuitivo” de 

revolta contra a exploração. “O que nos parece de incontestável importância é 

aproveitar esses impulsos de rebelião e transformá-los em „dialogação‟.” [...] 

(FREIRE, 2001a, p. 111, grifos do autor) 

A tese defendida por Paulo Freire em Educação e Atualidade Brasileira 

(2001a), e em seus primeiros escritos, referia-se à ideologia de que o Brasil, a partir 

das transformações econômicas que estava vivendo, com o processo de 

industrialização, experimentava um clima favorável à constituição de uma sociedade 
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democrática e aberta, mas que em contrapartida, possuía um povo sem experiência 

democrática, uma população que em razão da história colonial brasileira havia se 

constituído em um povo destituído da palavra. Encontrava-se aí, para os isebianos e 

para Paulo Freire, a grande contradição da ideologia nacional desenvolvimentista, 

ou seja, a existência de um momento histórico favorável à democracia, em 

contradição com um povo sem experiência democrática. 

Nas grandes propriedades, separadas umas das outras pelas 
próprias disposições legais, por léguas, não havia mesmo outra 
maneira de vida, que não fosse a de fazerem os moradores desses 
domínios, “protegidos” dos senhores. Tinham de se fazer 
“protegidos” por eles, senhores todo poderosos, das incursões 
predatórias dos nativos. Da violência arrogante dos trópicos. Das 
arremetidas até de outros senhores. Aí se encontravam realmente, 
as primeiras condições culturológicas em que se nasceu e se 
desenvolveu no homem brasileiro o gosto, a um tempo de 
mandonismo e de dependência, de “protecionismo”, que nos 
caracteriza ainda hoje e que ainda hoje constitui, com já afirmamos, 
um dos pontos de estrangulamento de nossa democratização.  Ponto 
de estrangulamento, também da, não só necessária, mas urgente e 
imprescindível “ideologia do desenvolvimento”, enquanto a 
ideologização, nas democracias, exige a participação do homem na 
incorporação das ideias. A ideologização de algo exige um teor de 
consciência crítica inexistente no homem protegido, ou no homem 
em situação de proteção. Naquelas condições referidas se 
encontram as raízes das nossas tão comuns soluções paternalistas. 
Lá, também, o mutismo brasileiro [...] (FREIRE, 2001, p. 64, grifos do 
autor) 

 

Sobre a afirmação de Paulo Freire da inexperiência democrática do povo 

brasileiro, constituída historicamente, é importante destacar que se encontra em tal 

perspectiva sociológica certa contradição analítica, uma vez que não seria possível 

esperar outra coisa diante do sistema colonial. Segundo Romão (2016), esta 

aparente contradição se explica na tentativa realizada por Freire de demonstrar sua 

discordância com a explicação tradicional dos isebianos liberais, sem constituir uma 

“afronta aos seus mestres”. 

A sociedade colonial brasileira e mesmo imperial, com sua fundamentação 

produtiva no trabalho escravo, jamais poderia desenvolver uma experiência 

democrática, mesmo que de caráter burguês, pois os fundamentos políticos e 

econômicos da sociedade colonial eram outros. 

[...] O Estado é, portanto, uma instituição específica, que 
desempenha uma função social precisa. Ou dito de um modo mais 
correto, o Estado é uma instituição que desempenha de um modo 
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específico uma função social e que poderia ser também preenchida 
por outras instituições sociais (como a família, a igreja, os partidos 
políticos conservadores, etc). Como surgiram na história da 
humanidade diferentes tipos de sociedade de classes (escravista, 
asiática, feudal capitalista), em cada um deles o Estado assume a 
configuração institucional particular e desempenha de um modo 
também particular a função social permanente. É com esse sentido 
que o marxismo trata dos Estados escravista, despótico, feudal e 
capitalista ou burguês. (SAES, 2004, p. 113-114) 

 

Analisar as especificidades institucionais assumidas pelo Estado Brasileiro 

nos diferentes períodos históricos do Brasil possibilitaria a Freire uma análise 

sociológica mais precisa no que se refere à participação política da população e, 

mais especificamente, às suas dimensões ideológicas. 

A afirmação de Paulo Freire de que já estava se estabelecendo no Brasil, 

durante o período colonial brasileiro, um Estado Capitalista, apoia-se nas análises 

do historiador Caio Prado Júnior. 

Referindo-se à inexperiência política das camadas inferiores da 
população brasileira, adverte-nos Caio Prado de que a “economia 
nacional, e com ela a nossa organização social, assente como 
estava, numa larga base escravista, não comportava uma estrutura 
política democrática e popular”. (FREIRE, 2001, p. 75) 

Saes (2004) explica ser equivocada a análise de Caio Prado, em que Freire 

sustenta a sua reflexão em relação à evolução do Estado Brasileiro, que concebe a 

economia colonial brasileira como do tipo capitalista. Para Saes, Prado deixa de 

discutir em sua análise, a contradição entre a especificidade do escravismo colonial 

brasileiro e a presença de representações políticas, que ainda não podem ser 

consideradas como burguesas. 

Para a análise marxista althusseriana, a estrutura do Estado fundamenta-se 

no binômio jurídico e político. No caso do colonialismo brasileiro, mas também no 

período imperial, a relação jurídica centrou-se no escravismo. 

Na verdade, tal direito está fundado na distinção absoluta entre a 
capacidade e incapacidade, que permite a classificação de todos os 
homens, para fins tanto econômicos quanto políticos, em duas 
categorias: a ordem dos escravos (homens considerados como 
coisa) e a ordem dos homens livres (homens considerados como 
pessoas. Ele é, consequentemente, um direito escravista [...] (SAES, 
2004, p. 117) 

Apenas os homens livres e com renda poderiam exercer cargos no Estado, 

logo, as camadas populares, entre elas os escravos, estavam proibidos legalmente 
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do exercício político-administrativo. Em razão de tal interdição social, não foi 

necessário a formação de um Estado com fundamento público. Como consequência 

ideológica desse processo, naturalizou-se a escravidão e implementou-se a tentativa 

de “silenciamento” das massas. 

Mas quais seriam os efeitos ideológicos produzidos por essa 
estrutura jurídico-política escravista sobre os agentes econômicos e 

os agentes estatais? Em primeiro lugar, ela engendra nos 
proprietários de escravos e nos funcionários do Estado a convicção 
de que é natural submeter integralmente certos homens – declarados 
“coisas” – à vontade de seus proprietários em todos os terrenos, 
inclusive o econômico.  Constitui aspecto central dessa convicção o 
sentimento de que é perfeitamente legítimo coagir tais homens por 
todos os meios – inclusive o aparato militar – à prestação de 
sobretrabalho. Em segundo lugar, tal estrutura também produz 
efeitos ideológicos, embora com menor eficácia, sobre a própria 
classe explorada. Dito de outra forma, ela induz os membros dessa 
classe social a pensarem ser um fato natural – uma verdadeira 
fatalidade – a submissão de certos homens à vontade dos outros. É 
esse sentido que atenua a inclinação contínua da massa escrava a 
se rebelar contra o trabalho compulsório. (SAES, 2004, p.119-120) 

 

Por outro lado, o conceito de ideologia presente na epistemologia 

desenvolvida por Paulo Freire não é claro e precisa ser estudado por meio de 

conceitos correlatos, tais como o de consciência, presente nas primeiras obras e o 

de leitura de mundo, desenvolvido a partir da obra “Pedagogia do oprimido”. No caso 

específico da Ideologia Nacional-Desenvolvimentista, Freire afirmava que o desafio 

estava na constituição de uma consciência crítica da realidade, motivadora da 

participação política e democrática do povo, que seria geradora da compreensão do 

conceito de público. 

São posturas ou disposições mentais que vêm se revelando entre 
nós, enfaticamente, a ausência daquele sentimento que Oliveira 
Viana chamou (Viana, 1955:195) de “sentimento do Estado Nacional” 
e que, segundo ele, deve ser uma das bases sobre que tem de 
repousar a democracia verdadeira. Consciência da coisa pública, do 
interesse comum. De que surgirá o respeito a essa mesma coisa 
pública. A esse mesmo interesse comum. (FREIRE, 2001, p. 27, 
grifos do autor) 

A consciência era concebida enquanto um processo não estático e 

profundamente vinculado às condições reais de existência dos sujeitos históricos. 

Segundo o autor, existiam três fases de consciência: consciência intransitiva, 

consciência transitiva-ingênua e transitiva-crítica. Ao incluir a terminologia de 

transitividade para o conceito de consciência, Paulo Freire demonstra a 
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compreensão de que a construção da consciência é um processo histórico que tem 

condicionamentos, mas também possibilidades de transformação. A consciência não 

é desarticulada do real, mas é por ele desenvolvida. Não é a realidade um dado 

estático, mas uma construção histórica, assim a consciência é transitiva. Para uma 

sociedade em desenvolvimento, como a brasileira dos anos de 1950, o povo 

precisava desenvolver autonomia e posicionar-se criticamente e isso só seria 

possível por meio da consciência transitiva-critica. 

Não seremos capazes de uma “ideologia do desenvolvimento”, 
imprescindível ao ritmo progressista de nossa democratização, nem 
tampouco seremos capazes de nos inserir com autenticidade, numa 
marcha de nossa democratização, sem o diálogo, que será um 
instrumento de promoção da consciência perigosamente acrítica ou 
transitivo-ingênua, em que se encontra o homem brasileiro, nos 
centros urbanos, para a consciência transitivo-crítica, vital à 
democracia. (FREIRE, 2001a, p. 31, grifos do autor) 

 

A consciência crítica, fundamental para a implantação da ideologia 

desenvolvimentista precisava, segundo Freire, constituir-se junto às massas. O 

conceito de consciência intransitiva, transitivo-ingênua e transitiva-crítica foi 

inspirado a partir das reflexões de Alberto Guerreiro Ramos54, no entanto, Freire as 

reformulou, ao afirmar que as massas urbanas viviam um processo intermediário 

                                                           
54

 Sobre o fato de Freire ter desenvolvido sua reflexão sobre os diferentes estágios de consciência a 
partir de Alberto Guerreiro Ramos, encontra-se no livro Educação e atualidade brasileira (2001a, p. 
32-35), a nota de rodapé do autor que é aqui transcrita, a seguir, na íntegra: “Os problemas de 
consciência ingênua e da consciência crítica vêm sendo debatidos por um grupo de professores 
brasileiros: Professor Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, Ronald Corbisier, entre outros. Do primeiro 
deverá sair a público brevemente minucioso estudo em que discute amplamente o tema. Já havíamos 
escrito esse capítulo quando, em conversa com aquele mestre, fomos informados de seu estudo. Em 
trabalhos anteriores já vinha focalizando esse estudo, realmente importante não só para a 
interpretação de manifestações da vida nacional, mas também, e sobretudo, como novas 
perspectivas que se abrem a nosso agir educativo. Em seu mais recente trabalho – A redução 
sociológica: introdução ao estudo da razão sociológica (1958) - e que nos parece abrir horizontes 
mais amplos na busca de autenticidade para o ser nacional, o professor Guerreiro Ramos volta a 
debater mais profundamente o problema da consciência ingênua e da consciência crítica. À sua 
posição, idêntica a daqueles outros mestres citados, nos opomos, na verdade, em parte. O sociólogo 
Guerreiro Ramos inicia o primeiro capítulo do seu livro assim: „O fato mais auspicioso que indica a 
constituição no Brasil,  de uma ciência nacional, é o aparecimento da consciência crítica da nossa 
realidade‟.  E mais adiante: „Importa assinalar  que tal consciência coletiva de caráter crítico é, hoje, 
no Brasil, dado objetivo, fato [...] O fenômeno tem suporte nas massas [...] „Um estudo de espírito 
generalizado não surge arbitrariamente [...] Reflete sempre‟, continua, „condições objetivas que 
variam de coletividade para coletividade. Mas, em toda parte onde um grupo social atinge modalidade 
de consciência, aparece o imperativo de ultrapassar o plano da existência bruta e de adotar uma 
conduta significativa, fundada, de algum modo, na percepção dos limites e possibilidades do seu 
contexto e sobretudo orientada para fins que não sejam os da mera sobrevivência vegetativa‟. E 
acrescenta: „No Brasil dessas condições objetivas, que estão suscitando um esforço correlato de 
criação intelectual, consistem principalmente no conjunto de transformações que levam o país à 
superação do caráter reflexo de sua economia‟ [...] (FREIRE, 2001a, p.32-33). 
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entre a consciência ingênua e a consciência crítica, não identificado por Ramos, a 

qual denominou de consciência transitivo-ingênua. 

Beisiegel (1982) afirma que o conceito de consciência a-crítica, desenvolvido 

por Alberto Guerreiro Ramos é o mesmo conceito atribuído por Freire à consciência 

intransitiva, ou seja, formada exclusivamente por elementos exteriores ao sujeito ou 

grupo social, em que colocava o ser humano quase em um estado vegetativo. 

Segundo Freire (2002), a consciência intransitiva é típica das sociedades mais 

arcaicas ou das regiões do Brasil com características semicoloniais.  

Antes de atingir a consciência crítica, autônoma e histórica, segundo Freire, 

existe um estágio intermediário denominado de consciência transitivo ingênua, que 

não é mais intransitiva e que se encontra a maior parte da população brasileira, 

especialmente dos meios urbanos. 

É realmente esta consciência transitivo-ingênua, mais permeável e 
flexível do que a intransitiva, que vem sendo responsável por todo 
esse ímpeto de promoção que nos caracteriza. E que facilmente 
surpreende em todas as manifestações da vida brasileira. Esta ânsia 
de novos padrões, esta deliberação de participar da vida nacional 
estão, sobretudo, descruzando o braço de nosso homem, até onde 
esta expressão signifique renúncia a velhas posições quietistas e 
procura de novas atitudes, a de participação e envolvimento nos 
problemas e acontecimentos que lhes interessam. As de 
compromisso, contra as anteriores, de “acomodação”. (FREIRE, 
2001a, p. 40, grifos do autor)    

    
Ao vincular o “grau” de consciência às condições reais de existência, afirma 

que todas as pessoas, mesmo aquelas que ainda se encontram em um estágio 

intransitivo de consciência, não deixam de apresentar uma percepção da realidade. 

Dessa forma, é possível inferir que no pensamento de Paulo Freire existe um 

estreito vínculo entre consciência e ideologia. 

Nenhum dos estágios de consciência apontados por Freire, inclusive a 

intransitiva, significa a plena ausência de consciência, caso contrário estaria sendo 

negada a própria perspectiva de humanidade. Para o autor, na consciência 

intransitiva ou mesmo na transitiva ingênua, já existe dialeticamente uma 

consciência nascente, muito centrada em uma linguagem existencial, ou seja, 

atrelada às necessidades imediatas de sobrevivência. 
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Analisando como Freire discutiu em Educação e realidade brasileira, o 

conceito de ideologia, Beisiegel (1982), descreve: 

[...] O caráter de incultas que se atribuía às massas não coincidia 
com a “ausência de consciência”. Havia nelas uma consciência 
nascente, uma consciência sensitiva, manifesta já em numerosos e 
complexos fenômenos dos grupos elementares [...] Embora ainda 
não soubesse porque vivia assim, já agora protestava contra o seu 
estado, começava a dar forma lógica ao que antes era obscuro 
sentimento de desigualdade social [...] Daquilo que só tinha o 
sentimento teria agora representação conceitual. O que era instintivo 
clamor de revolta transformava-se em iluminante compreensão. 
(BEISIEGEL, 1982, p. 53 grifos do autor) 

 

Na consciência intransitiva, apesar de se constituir para Freire como um 

estágio “primitivo” de consciência, já é possível encontrar na mesma, uma 

percepção por parte dos oprimidos, da existência de processos exploração, mesmo 

que não identifiquem plenamente o explorador. Nessa percepção, ainda que de 

modo desarticulado, o trabalhador manifesta formas de resistência à exploração, por 

meio do que o autor denomina de algazarra. Esta, portanto, no entendimento de 

Freire, é uma manifestação que antecede a revolta. 

Ao lado, posto à margem, sem direitos cívicos, estava o homem 
comum, o “povo massa”, irremediavelmente afastado de qualquer 
experiência de autogoverno. De dialogação. Constantemente 
submetido. “Protegido”. Capaz, na verdade, de “algazarra”, que é a 
voz dos que se tornam “mudos” na constituição e crescimento de 
suas comunidades, quando ensaiam reação qualquer [...] (FREIRE, 
2001a, p. 71) 

 

As denúncias populares, em relação à exploração, sempre se manifestam, 

demonstrando a existência de uma ideologia específica das camadas populares. 

Freire as encontra na consciência intransitiva, por meio da algazarra, na consciência 

transitiva-ingênua, por meio da revolta e na consciência transitiva-crítica, por meio 

da dialogação, sendo que a partir da Pedagogia do Oprimido, trará a afirmação de 

que no último estágio de consciência encontra-se o movimento revolucionário. 

É possível perceber, desde as primeiras obras de Paulo Freire – “Educação e 

atualidade brasileira” (2001a), escrita em 1959 e “Educação como prática da 

liberdade” (2001b), escrita em 1965 – críticas ao sistema capitalista, no entanto, sem 

ainda um aporte teórico marxista, conforme já citado.    
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A proposta freiriana da construção de uma pedagogia da libertação nasceu, 

incialmente, articulada ao ideário desenvolvimentista e, posteriormente, constituiu-se 

em uma pedagogia revolucionária. É importante também ressaltar que a práxis 

pedagógica de Paulo Freire, desde os tempos do SESI, esteve centrada na 

educação popular, marcada por um cristianismo militante, sendo que a sua 

aproximação com a educação de adultos foi consequência desse histórico e não o 

contrário, ou seja, o que moveu a paixão de Paulo Freire foi a educação popular. 

Freire entendia que uma sociedade “aberta” e democrática, como a que 

poderia se constituir no Brasil a partir dos anos de 1950, não poderia conviver com o 

analfabetismo e que este possuía um “endereço “específico”, as camadas populares, 

as quais, em decorrência das relações de poder construídas pelas elites brasileiras, 

desde a colonização, haviam sido destituídas do direito à palavra.      

Limitar as contribuições pedagógicas de Paulo Freire ao método de 

alfabetização de adultos era e ainda é uma estratégia das forças hegemônicas, na 

tentativa de despontencializar o poder transgressor de sua teoria, especialmente a 

partir da obra “Pedagogia do oprimido”, que centrada no desenvolvimento de uma 

ação pedagógica libertadora objetivava constituir de organicidade a ideologia das 

camadas populares. 

A experiência de alfabetização de adultos que lhe concedeu maior 

notoriedade foi, sem dúvida, a de Angicos, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 

1963, mas o método de alfabetização proposto por Freire foi construído a partir de 

1960, na sua atuação no Recife, junto ao Movimento de Cultura Popular (MCP).  

Contudo, diante de divergências internas no MCP, que envolveu a resistência de 

Freire ao uso de cartilha55, mesmo tendo a cartilha do MCP uma ideologia de 

esquerda, levou-o a aceitar o convite do governo do Rio Grande do Norte para 

coordenar o trabalho em Angicos.  

O livro “Educação como prática da liberdade”, embora escrito nos primeiros 

anos do exílio, demonstra o pensamento de Freire sobre sua experiência em relação 

à alfabetização de adultos. Já se observa nessa obra uma transição em suas 

reflexões, ainda que a estas não estejam incorporadas as teorias marxistas. 
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 A divergência de Paulo Freire em relação ao uso de cartilhas centrava-se na compreensão de que 
as cartilhas eram prescrições que desconsideravam o saber popular. 
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[...] E já foi visto que o método de alfabetização só viria a ser 
consolidado e praticado alguns anos depois, numa conjuntura 
consideravelmente modificada. Em 1961, 1962 e 1963, os termos da 
disputa política e ideológica eram diversos e conduziam a uma 
progressiva radicalização das posições. Em tais circunstâncias seria 
natural que as posições de Paulo Freire fossem diversas daquelas 
que sustentara havia alguns anos atrás. (BEISIEGEL, 1982, p.196) 

 

A contextualização, construída por Freire, com o objetivo de apresentar 

teoricamente o método de alfabetização de adultos por ele desenvolvido, presente 

em Educação como prática da liberdade, ainda tem referências de autores isebianos 

e até mesmo a Oliveira Viana56; bem como ao mencionar o conceito de dialogação 

refere-se a Barbu57 e no aspecto histórico brasileiro, em que procura contextualizar a 

existência de uma sociedade autoritária, antidemocrática e fechada utiliza  Gilberto 

Freyre e até mesmo a literatura de Fernando Azevedo. É possível, porém, também 

encontrar nessa fase referências a Caio Prado, Celso Furtado e Eric Fromm. 

Muitos conceitos apresentados em Educação e atualidade Brasileira são 

retomados e de alguma maneira melhor explicitados em Educação como prática da 

liberdade e nota-se que o autor começa a buscar novos referenciais, sem, contudo, 

romper, totalmente, com os ideólogos isebianos. Um exemplo interessante dessa 

transição pode ser identificado quando Freire reflete sobre o papel do intelectual 

para a construção de uma sociedade aberta. Afirma o autor que para tal ação é 

necessário haver radicalidade, exigência essa que não está presente em uma opção 

política de direita ou de centro. 

[...] Para o radical, que não pode ser centrista ou um direitista, não se 
detém nem antecipa a história, sem que se ocorra o risco da punição. 
Não é mero expectador do processo, mas cada vez mais sujeito, na 
medida em que, crítico, capta suas contradições. Não é também seu 
proprietário. Reconhece, porém, que, se não pode deter nem 
antecipar, pode e deve, como sujeito, com outros sujeitos, ajudar a 
acelerar as transformações, na medida em que conhece para poder 
interferir. (FREIRE, 2001b, p. 60) 

 

A utilização da terminologia “sociedade aberta”, enquanto conjunto de tarefas 

inerentes à construção de uma sociedade democrática, guarda conceitualmente uma 

                                                           
56

 Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951) foi um dos primeiros sociólogos brasileiros, no século 
XX, a realizar estudos sobre a formação do povo brasileiro.  A obra do autor utilizada por Freire foi: 
“Instituições políticas brasileiras”, de 1955, em que Oliveira Viana analisa a formação social brasileira.  
Vale mencionar que esta obra foi publicada postumamente.  
57

 O conceito de dialogicidade desenvolvido por Zevedei Barbu, psicólogo romeno e adepto da 
fenomenologia, foi estruturante para o pensamento de Paulo Freire. 
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contradição em relação ao sentido atribuído pelo autor, pois se trata de um termo 

liberal. 

A fundamentação teórica do referido termo, encontra-se em Karl Raimund 

Popper, na obra “A sociedade democrática e seus inimigos”58.  

Pooper, filósofo austríaco, foi um dos expoentes teóricos, no século XX, da 

denominada democracia liberal. Sua contribuição política vincula-se ao conceito de 

liberdade do liberalismo. Para este autor, somente uma “sociedade aberta”, com 

liberdade de expressão, pode desenvolver um conhecimento crítico da realidade, 

possibilitando às pessoas, uma atuação política, voltada à transformação de leis e 

costumes, que impeçam a experiência democrática.  

É possível inferir que o conceito de liberdade nesse período, em Freire, ainda 

influenciado pela ideologia desenvolvimentista, trazia fundamentos liberais. 

Por outro lado, contraditoriamente, Freire, ainda muito marcado pela ideologia 

desenvolvimentista, reafirma a ideia de que a industrialização brasileira, 

especialmente no período pós-segunda guerra é propiciadora de uma nova fase na 

história do Brasil, de um período favorecedor da participação política popular. O 

limite da análise freiriana, nesse momento histórico, encontra-se no aporte teórico 

isebiano. 

Não temíamos afirmar, porém, esta obviedade: que a nossa salvação 
democrática estaria em nos fazermos uma sociedade 
homogeneamente aberta. Este fazermo-nos uma sociedade aberta 
constituía um dos fundamentais desafios  a exigir adequada resposta 
[...] (FREIRE, 2001b, p. 57) 

 

O materialismo histórico, também reconhece que o capitalismo industrial 

representa um avanço em relação aos modos de produção anteriores, uma vez que 

cria condições históricas para a superação da sociedade de classes, mas a 

compreensão das relações de produção fundamenta-se na luta de classes. 

Na compreensão marxista os seres humanos só poderão ser livres quando se 

tornarem proprietários dos meios de produção, não em um aspecto individual, mas 

coletivo. Nesse sentido, o desenvolvimento do capitalismo industrial atingiu o ápice 

                                                           
58

  O próprio Paulo Freire, em nota de rodapé, localizada na página 55 do livro “Educação como 
prática da liberdade”, afirma a origem do conceito de Karl Popper  – A sociedade Democrática e seus 
inimigos. 
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da centralização do capital e dos meios de produção, de forma que 

contraditoriamente criou as condições para o desenvolvimento de um movimento 

revolucionário capaz de restituir a propriedade de forma coletiva para os 

trabalhadores. 

Também as dimensões superestruturais, decorrentes de um processo 

produtivo mais aberto, nem por isso não opressivo, constituem as sociedades do 

capitalismo industrial mais avançadas em seus aspectos ideológicos. 

Engels (s/d), no prefácio de “A situação da classe trabalhadora em Inglaterra”, 

afirma: 

[...] Embora os compêndios usuais não o digam expressamente, uma 

das leis da economia política moderna estabelece que, quanto mais 
a produção capitalista se desenvolve, tanto menos lhe é possível 
recorrer aos estratagemas mesquinhos e às pequenas vilezas que 
distinguem o período inicial do seu desenvolvimento. (p. 211) 

 

A compreensão da incompatibilidade dialógica entre capital e trabalho só é 

apontada, anos depois, na Pedagogia do Oprimido, demonstrando a superação do 

autor em relação à ideologia desenvolvimentista, quando o mesmo incorpora a 

perspectiva de luta de classes. “Harmonia, no fundo, impossível pelo antagonismo 

indisfarçável que há entre uma classe e outra.” (FREIRE, 2005, p.163)  

Referindo-se, em “Educação como prática da liberdade” aos estágios de 

consciência, Freire afirma que as forças retrógradas brasileiras procuram impedir o 

movimento de abertura ao diálogo e à democratização social, propiciado pela 

industrialização, por meio da manutenção do “mutismo” característico dos estágios 

anteriores ao capitalismo industrial brasileiro, utilizando, para tanto, estratégias de 

alienação.  

Para materializar esse intento é necessário manter um distanciamento entre 

os temas socioculturais e a realidade popular. Tal distanciamento constitui-se como 

impeditivo à participação, sendo gerador de uma autodesvalia. Para tanto, a cultura 

popular sofre uma ação de descaracterização que a transforma em cultura de 

massa, marcada por um forte apelo emocional direcionado às classes trabalhadoras.  

Ao associar a massificação como estratégia de alienação, mais uma vez é 

possível intuir, nessa fase inicial da produção freiriana, o reconhecimento do autor 
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da existência de um potencial revolucionário presente da cultura popular. “Na 

massificação há uma distorção do poder de captar que, mesmo na transitividade 

ingênua, já buscava a sua transitividade.” (FREIRE, 2001b, p. 71) 

Torna-se tarefa dos educadores progressistas, contribuir para a resistência à 

alienação dos trabalhadores, lutar contra a massificação, por meio de uma educação 

libertadora. A passagem do estágio da consciência intransitiva para a transitiva-

ingênua se efetiva através das condições concretas dos meios de produção; por 

outro lado, a passagem da consciência transitivo-ingênua para a crítica só é possível 

diante da ação formativa desenvolvida pela educação popular, seja nos sindicatos, 

nos partidos políticos ou nas escolas. 

Em decorrência de tal convicção, Paulo Freire desenvolve o método de 

alfabetização profundamente articulado ao conceito ideológico de conscientização. 

Afirma que os educadores progressistas necessitam confiar no povo e se dispor a 

escutá-lo. “Sempre confiaremos no povo. Sempre rejeitaremos fórmulas doadas. 

Sempre acreditáramos que tínhamos algo a permutar com ele, nunca 

exclusivamente a oferecer-lhes.” (FREIRE, 2001b, p. 110) 

Com a convicção de que todo processo de alfabetização deve ser também de 

conscientização, a realidade existencial dos educandos deveria ser tematizada, 

problematizada. Após um estudo prévio dos contextos e problemas presentes na 

territorialidade, ouvida a população, partia-se para o que Freire denominou de 

Círculo de Cultura.  

O objetivo dos círculos era que o coordenador pudesse, ouvindo o educando 

adulto, investigar o seu universo vocabular, de forma que se observassem palavras, 

frases e pensamentos ricos em vocábulos fonéticos e também com um concentrado 

de possibilidades semânticas. A diversidade semântica de tal universo vocabular 

guarda os elementos ideológicos das classes populares, que se constitui em uma 

amálgama, com identidade específica dos explorados, mas também fragmentos da 

ideologia da classe dominante dos quais as massas populares são hospedeiras.  

As diversas interações estabelecidas pelo ser humano (sujeito-mundo) são 

produtoras de conhecimento, que se expressam por meio da linguagem. A 

preocupação com a linguagem popular e com o domínio dos códigos escritos não é 
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um detalhe no movimento revolucionário, mas um processo de fundamental 

importância. Sobre tal relação e a construção das ideologias, afirma Freire (2001b): 

[...] Basta ser homem para ser capaz de captar os dados da 
realidade. Para ser capaz de saber, ainda que seja esse saber 
meramente opinativo. Daí que não haja ignorância absoluta, nem 
sabedoria absoluta. O homem, contudo, não capta o dado da 
realidade, o fenômeno, a situação problemática pura. Na captação, 
juntamente com o problema, com o fenômeno, capta também seus 
nexos causais. Apreende a causalidade. A compreensão resultante 
da captação será tão mais crítica quanto seja feita a apreensão da 
causalidade autêntica. E será tão mais mágica, na medida em que se 
faça com um mínimo de apreensão dessa causalidade. Enquanto 
para a consciência crítica a própria causalidade autêntica está 
sempre submetida a sua análise – o que é autêntico hoje pode não 
ser amanhã – para a consciência ingênua, o que lhe parece ser 
causalidade autêntica já não é, uma vez que lhe atribui caráter 
estático, de algo já feito e estabelecido. (p. 113) 

 

De acordo com Freire, embora a ideologia popular capte, na experiência real, 

a percepção da exploração, o trabalhador não compreende a causalidade do 

referido processo, uma vez que se encontra imerso e tem dificuldade em “ad-mirá-

lo”. É possível inferir que, para o autor, falta na ideologia popular a concepção 

histórica, daí o caráter estático que o povo atribui à realidade, especialmente na 

consciência intransitiva. 

O método de alfabetização criado por Paulo Freire fundamentou-se na 

constituição de uma educação crítica, por meio de um processo que 

problematizasse a ideologia popular, buscando compreender com os educandos, as 

causalidades das diferentes dimensões da opressão, de forma que o povo pudesse 

se perceber enquanto sujeitos históricos. “A partir daí o analfabeto começaria a 

operação de mudança de suas atitudes anteriores. Descobrir-se-ia, criticamente, 

como fazedor desse mundo e da cultura.” (FREIRE, 2001b, p. 117) 

Ao descrever o método de alfabetização de adultos, por ele construído, Freire 

reproduz algumas falas de trabalhadores que ocorreram durante os círculos de 

cultura, quando os coordenadores de tal metodologia, investigavam o universo 

vocabular dos educandos. Em tais descrições é possível identificar a presença da 

ideologia das camadas populares: “- Quero aprender a ler e a escrever, disse uma 

analfabeta do Recife, para deixar de ser sombra dos outros.” (FREIRE, 2001b, 

p.121) 
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Observa-se na afirmação da trabalhadora do Recife que a mesma 

compreendia que o analfabetismo a impedia de ser autônoma e, ao mesmo tempo, 

manifestava a ideologia de igualdade, na medida em que não desejava ser inferior 

aos alfabetizados. Não era necessário que o orientador do Círculo de Cultura 

revelasse essa realidade para a educanda. O que era necessário então?  Junto com 

a trabalhadora era necessário descobrir as razões do analfabetismo.  

Outro exemplo interessante, citado por Freire, é de um trabalhador do sul do 

Brasil que afirmou durante o Círculo de Cultura: “- Eu tenho a escola do mundo” 

(FREIRE, 2001b, p. 121) 

A fala deste trabalhador revela que as camadas populares percebem as 

condições reais de sua existência e que tais condições são determinantes na 

construção da leitura de mundo das diferentes classes sociais, daí a afirmação que a 

sua escola é a vida. O grande problema se instala quando a ideologia, construída 

nas experiências cotidianas, guarda contradições na medida em que não deixam de 

ser penetradas, também, pela ideologia das camadas sociais opressoras. Essa 

análise começa a ser feita por Freire na obra “Pedagogia do oprimido”. 

O objetivo principal desta obra, segundo Paulo Freire, está no processo de 

construção da consciência crítica e na luta pela libertação, a ser realizado com os 

“condenados da terra”, com os silenciados. 

A nossa preocupação, nesse trabalho, é apenas apresentar alguns 
aspectos do que parece constituir o que vimos chamando de 
pedagogia do oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e não 
para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de 
recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e 
de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o 
seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 
pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 2005, p. 34) 

 

Na introdução, Paulo Freire afirma que o livro é resultado das reflexões 

realizadas nos cinco primeiros anos do seu exílio e que se juntam a esse processo 

reflexivo as experiências educativas por ele desenvolvidas, ainda no Brasil. Percebe-

se assim, que embora incorporando à sua reflexão outros paradigmas, ele não 

considera a “Pedagogia do oprimido” como um rompimento com as abordagens 

anteriores. 
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Conforme já apontado, a participação de Freire no Movimento de Cultura 

Popular do Recife no início dos anos de 1960, em que manteve proximidade  com 

militantes marxistas que atuaram no referido movimento, bem como o 

aprofundamento de seus estudos no Chile, foram importantes para a ampliação do 

seu referencial teórico. Na “Pedagogia do oprimido”, observam-se referências à 

Marx, Engels, Lênin, Lukács, Althusser e outros estudiosos, cujos fundamentos 

encontram-se no Materialismo Histórico Dialético. 

Freire não abandona a perspectiva de que o conceito de ideologia está 

articulado ao de consciência, mas aprofunda tal reflexão incorporando outros 

conceitos como “leitura de mundo”, “alienação”, “consciência real” e “consciência 

máxima possível”.  

A invasão cultural, para ele, geradora da alienação, constitui-se como 

estratégia dos opressores, para impedir que o oprimido reflita sobre as razões da 

opressão ou amplie a sua consciência em relação às condições reais de sua 

existência. Assim, os opressores agem hegemonicamente, retirando a autonomia e 

o poder de decisão/participação do povo, invadindo-o culturalmente. 

Um dos elementos básicos na mediação entre opressores-oprimidos 
é a prescrição. Toda prescrição é imposição da opção de uma 
consciência a outra. Daí o sentido alienador das prescrições que 
transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de 
consciência “hospedeira” da consciência opressora. Por isto, o 
comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se 
a base de pautas estranhas a ele – as pautas dos opressores. 
(FREIRE, 2005, p. 36-37, grifos do autor) 

 

O desafio que se coloca para a “Pedagogia do oprimido”, não é a de explicar 

ao trabalhador a sua realidade, pois isso se caracterizaria, também, como invasão 

cultural, por meio da prescrição. O objetivo da proposta pedagógica encontrada 

nessa obra é, junto com o trabalhador, problematizar tal realidade de forma que se 

investigue as causas geradoras da realidade opressiva, vencendo os elementos de 

alienação, que se “hospedam” na ideologia dos oprimidos, despotencializando o seu 

poder transformador.  

A leitura de mundo dos oprimidos apresenta uma dualidade de perspectivas, 

uma vez que pelas condições reais de existência da classe oprimida, se por um lado 

os mesmos nutrem o desejo da igualdade e da justiça, por outro lado “hospedam” 
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em seus diferentes estágios de consciência elementos da ideologia dominante.  É 

necessário para uma prática revolucionária o confronto das condições reais de 

existência com a leitura de mundo explicitada pelos oprimidos, de modo a 

reconhecerem os elementos de contradição presentes em suas visões de mundo, 

reconstituindo, assim, a perspectiva da historicidade humana. 

Uma destas, de que já falamos rapidamente, é a dualidade 
existencial dos oprimidos que, “hospedando” o opressor, cuja 
“sombra” eles introjetam, são eles e ao mesmo tempo são os outros. 
Daí que, quase sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor 
concretamente, como também enquanto não chegam a ser 
“consciência em si”, assumam atitudes fatalistas em face a situação 
concreta em que estão. (FREIRE, 2005, p. 54, grifos do autor) 

 

Nesse contexto, a ideologia das camadas sociais dominadas é revestida de 

perspectivas mágicas e místicas ou, segundo a concepção gramsciana, de uma 

perspectiva folclórica. Estas perspectivas retiram da ação humana a possibilidade de 

transformação e atribuem tal tarefa às forças divinas. Pode-se dizer ainda que, de 

forma fatalista, o oprimido considera a situação de sofrimento como uma espécie de 

“provação” divina, fortalecendo o “mutismo”. Profundamente imerso em tal realidade, 

consegue apenas percebê-la, sem uma compreensão totalizante.  

A simples percepção do real não garante uma visão crítica das relações de 

opressão, apenas uma “consciência real”, que se encerra nela mesma. Para Freire 

(2005), é necessário ampliar tal consciência, desenvolvendo uma reflexão crítica do 

processo que levará ao desenvolvimento da “consciência máxima possível”.  

Na obra “Pedagogia do oprimido”, encontram-se novas adjetivações ao 

conceito de consciência articuladas à compreensão da temporalidade humana, da 

capacidade projetiva e da percepção da história como possibilidade de superação 

dos condicionamentos. Em outras palavras, enquanto na consciência real, o 

oprimido não projeta uma saída para a “situação limite”, na “consciência máxima 

possível”, se efetiva uma práxis transformadora. 

[...] Daí que, ao nível da “consciência real”, os homens se encontram 
limitados na possibilidade de perceber mais além das “situações-
limites”, o que chamamos de “inédito viável”. 

Por isto é que, para nós, o “inédito viável” (que não pode ser 
apreendido no nível da “consciência real” ou efetiva) se concretiza na 
ação “editanda”, cuja viabilidade antes não era percebida. Há uma 
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relação entre o “inédito viável” e a “consciência real” e a “ação 
editanda” e a “consciência máxima possível”. (FREIRE, 2005, p. 124, 
grifos do autor) 

 

Em geral, a reação dos oprimidos, diante da opressão, fundamenta-se na 

violência, como resposta à violência que sofrem e tal agressividade, muitas vezes 

sem direção certa, volta-se contra si mesmos. Importante destacar, que nesse 

momento os oprimidos não têm ainda consciência de classe. “Pouco a pouco, 

porém, a tendência é assumir formas de ação rebelde. Num quefazer libertador, não 

se pode perder de vista esta maneira de ser dos oprimidos, nem se quer este rito de 

despertar.” (FREIRE, 2005, p. 58) 

Paulo Freire afirma, diferente da compreensão de Lukács, que a ação 

revolucionária não está em explicar para o trabalhador a ação que deverá realizar, 

mas dialogar com ele sobre as razões da exploração e as ações possíveis para a 

sua superação. Tal diálogo não pode estar desvinculado do real, da práxis, caso 

contrário, não será gerador de consciência, mas sim, de alienação.  

Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão 
intimamente solidários. Mas a ação é humana quando, mais que um 
puro fazer, é quefazer, isto é, quando também não se dicotomiza da 
reflexão. Esta, necessária à ação, está implícita na exigência que faz 
Lukács da “explicação das massas de sua própria ação – como está 
implícita na finalidade que ele dá a essa explicação, a de “ativar 
conscientemente o desenvolvimento ulterior a experiência”. 

Para nós, contudo, a questão não está propriamente em explicar as 
massas, mas em dialogar com elas sobre a ação. De qualquer forma, 
o dever que Lukács reconhece ao partido revolucionário de “explicar 
as massas a sua ação coincide com a exigência que fazemos da 
inserção crítica das massas na realidade através da práxis, pelo fato 
de nenhuma realidade se transformar a si mesma (FREIRE, 2005, 
p.44-45) 

 

Para Freire, em similar reflexão com Badiou e Rancière, o ser humano não 

aceita com naturalidade a sua desumanização, ou seja, processos de exploração e 

opressão. Resiste à exploração, mas tal resistência quando desprovida da 

consciência crítica, não possui organicidade para uma transformação radical, limita-

se a algazarras e revoltas. 

É necessário construir um processo de libertação gerado pela práxis, em que, 

tal como afirma Gramsci (2010), será capaz de criar um “homem novo” objetivando 
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outra hegemonia. Esse processo de libertação exige radicalidade, não se limitando a 

um discurso desprovido de ação (blá, blá,blá) ou de uma ativismo sem reflexão. 

Esta superação não pode dar-se, porém, em termos puramente 
idealistas. Se se faz indispensável aos oprimidos, para a luta por sua 
libertação, que a realidade concreta de opressão já não seja para 
eles uma espécie de “mundo fechado” (em que se gera o seu medo 
da liberdade) do qual não pudesse sair, mas uma situação que 
apenas os limita e que eles podem transformar, é fundamental, 
então, que, ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes 
impõem, tenham neste reconhecimento, o motor de sua ação 

libertadora. (FREIRE, 2005, p. 39, grifos e parênteses do autor) 

 

Freire (2005) apresenta em “Pedagogia do oprimido” uma questão 

fundamental: “[...] como então realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução?” 

(p. 46). Responde que por meio de trabalhos educativos, voltados ao desvelamento 

das razões da opressão, ou seja, da consciência crítica, cujo objetivo é o processo 

da organização revolucionária. Após o processo revolucionário será necessário 

ainda, a continuidade da revolução cultural. 

[...] Ao admitirem que não é possível uma forma de comportamento 
educativo-crítica antes da chegada ao poder por parte da liderança, 
negam o caráter pedagógico da revolução, como revolução cultural. 
Por outro lado, confundem o sentido pedagógico da revolução com a 
nova educação a ser instalada com a chegada ao poder. (FREIRE, 
2005, p. 154) 

 

A revolução possui um caráter eminentemente pedagógico. A liderança e as 

camadas populares devem assumir a tarefa revolucionária, ambos como sujeitos 

históricos, de forma a pedagogicamente desvelar o real, conhecendo-o em suas 

múltiplas relações, articulando-o ao conhecimento e desvelando as ideologias. 

Conforme já mencionado, em “Pedagogia do oprimido”, o conceito de 

conscientização, recebe uma nova abordagem voltada ao processo histórico e sua 

vinculação com a produção material da existência, aproximando-se da concepção 

marxista.  Expressões como “consciência de si” e “consciência de classe” também 

são identificáveis no texto. 

A construção de tais consciências não deve ser realizada por meio das 

mesmas ferramentas utilizadas pelo opressor, ou seja, o comunicado, ou ainda, a 

“propaganda libertadora”. Freire (2005) afirma ser necessário que a liderança 
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revolucionária acredite na capacidade de pensar o mundo que os oprimidos têm e 

que se dialogue sobre ela. 

O caminho da conscientização deve ser realizado junto com o oprimido e não 

para ele. Não se deve fragmentar o fazer e o pensar, evitando, dessa forma, a 

perspectiva idealista comum na ideologia das classes burguesas. É preciso o 

intelectual orgânico adote o diálogo como estratégia transformadora, evidenciando a 

dialética relação entre a teoria e a prática. 

Assim também é necessário que os oprimidos, que não se engajam 
na luta sem estar convencidos e, se não se engajam, retiram as 
condições para ela, cheguem, como sujeitos, e não como objetos, a 
este convencimento. É preciso que também se insiram criticamente 
na situação em que se encontram e de que se acham marcados. E 
isto a propaganda não faz. Se este convencimento, sem o qual, 
repitamos, não é possível a luta, é indispensável à liderança 
revolucionária, que se constitui a partir dele, o é também aos 
oprimidos. A não ser que este pretenda fazer para eles a 
transformação e não com eles – somente como nos parece 
verdadeira essa transformação. (FREIRE, 2005, p. 61) 

 

Observa-se, mais uma vez no texto analisado, que Paulo Freire, ao afirmar 

sobre a necessidade de se acreditar na capacidade que tem o oprimido em ler o 

mundo, demonstra a sua compreensão de que somente a classe trabalhadora tem a 

força motriz necessária à ação revolucionária. “Para isto, contudo, é preciso que 

creiamos nos homens oprimidos. Que os vejamos como capazes de pensar certo.” 

(FREIRE, 2005, p. 60) 

A educação bancária, expressão cunhado por Freire, caracteriza-se como 

uma estratégia das elites para a manutenção da ordem por elas estabelecida, na 

medida em que apresentam conteúdos escolares que ignoram a experiência 

existencial dos oprimidos, apresentando-lhes uma realidade estática, por meio de 

narrativas.  Encontra-se na análise da educação bancária mais um indicativo de que, 

para ele, a experiência existencial dos oprimidos guarda em si uma força 

transgressora, daí a necessidade da pedagogia bancária em ignorá-la. 

Na visão bancária da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no 
outro. (FREIRE, 2005, p. 67, grifos do autor) 
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Como complemento estratégico, na ideologia resultante da educação 

bancária, encontra-se o silenciamento e a valorização da passividade das camadas 

populares. Tal estratégia tem o objetivo de conter as revoltas e impedir a 

constituição de um processo revolucionário. Freire (2005) afirma por um lado, que o 

opressor objetiva, com a pedagogia bancária, transformar a mentalidade do 

oprimido, ou seja, a ideologia; por outro, se o objetivo significa atingir a mentalidade 

do oprimido, isso significa que as classes populares possuem uma ideologia de 

resistência à exploração. “Na verdade, o que pretendem os opressores „é 

transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime‟, e isto 

para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os dominem.” (FREIRE, 

2005, p. 69, grifos do autor) 

Apesar de a estratégia de silenciamento desenvolvida por meio da educação 

bancária não garantir a inexistência de resistências, uma vez que não impede que 

os oprimidos percebam a realidade da opressão, pode-se dizer que ela reduz as 

manifestações de insatisfação com tal realidade. 

Cabe ressaltar que as reações diante da opressão, potencializadas pela 

ideologia popular, manifestam-se com expressões diversas, inclusive por meio da 

adesão do oprimido à imagem simbólica de pessoas ou de grupos sociais com os 

quais se identificam. Para ilustrar tal percepção, Freire (2005) apresenta uma 

reflexão inspirada em Eric Fromm: 

Quando, porém, por um motivo qualquer, os homens se sentem 
proibidos de atuar, quando se descobrem incapazes de usar as suas 
faculdades, sofrem. 

Este sofrimento provém “do fato de se haver perturbado o equilíbrio 
humano” (Fromm). Mas, o não poder atuar, que provoca sofrimento, 
provoca também nos homens o sentimento de recusa à sua 
impotência. Tentam, então, restabelecer a sua capacidade de atuar” 
(Fromm). 

“Pode, porém, fazê-lo? E como?” pergunta Fromm. “Um modo, 
responde, é submeter-se a uma pessoa ou a um grupo que tenha o 
poder e identificar-se com eles. Por esta participação simbólica na 
vida de outra pessoa, o homem tem a ilusão de que atua, quando, 
em realidade, não faz mais que submeter-se aos que atuam e 
converter-se em parte deles.” 

Talvez possamos encontrar nos oprimidos esse tipo de reação nas 
manifestações populistas. Sua identificação com líderes 
carismáticos, através de quem possam sentir atuantes e, portanto, no 
uso de sua potência, bem como a sua rebeldia, quando de sua 
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emersão no processo histórico, estão envolvidas por este ímpeto de 
busca de atuação de sua potência (FREIRE, 2005, p. 75) 

 

Submeter-se à imagem do outro, mesmo como estratégia de revolta, constitui-

se como um processo de violência simbólica, pois reforça sobre o trabalhador a 

autodesvalia. Em contrapartida, este processo demonstra a presença na ideologia 

popular de concepções mágicas ou a-históricas.  Assim, a educação libertadora, 

realizada pelas escolas populares, pelos partidos e sindicatos, ao problematizarem 

os contextos, a maneira como os trabalhadores captam a realidade de opressão, 

contribuem para a descoberta do ser humano como sujeito dos seus movimentos. 

A educação libertadora tem um papel estratégico para o processo 

revolucionário, pois quando se volta ao desvelamento das relações dialéticas entre 

estrutura-superestrutura, homem-mundo, sujeito-objeto, permite a superação da 

concepção mágica, mística e, ao mesmo tempo, em concordância com Badiou 

(1976), potencializa o anúncio revolucionário das camadas populares. O fatalismo 

cede lugar ao ímpeto revolucionário popular. “Não há palavra verdadeira que não 

seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo.” (FREIRE, 

2005, p. 89) 

A partir da obra “Pedagogia do oprimido” Paulo Freire começa a indicar que 

educação e prática política são indissociáveis para a construção de relações sociais 

justas e democráticas. A pedagogia da libertação é uma estratégia para uma política 

revolucionária, em que homens e mulheres mediatizados pelo mundo, possam em 

“comunhão”, lutar pelo inédito viável.  É importante destacar a concepção freiriana 

de que a educação é eminentemente política e que não existe um projeto 

educacional que sendo político não seja, também, ideológico. 

A compreensão de que a ação pedagógica é fundamentalmente política, 

reitera mais uma vez, o aporte teórico marxista-gramsciano que incorpora a 

produção teórica de Paulo Freire.  

Chatelet, no prefácio do livro Ler Gramsci, de Grisoni e Maggiori (1973), ao 

analisar as contribuições da teoria marxista, afirma que a mesma superou o 

idealismo hegeliano, bem como apresentou cientificamente a possibilidade para a 

construção de uma nova hegemonia, não mais baseada na estrutura capitalista de 

produção, elucidando que toda ação e reflexão sobre o real, que envolve o “ser e o 
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devir” é um projeto político. Encontra-se em tal concepção a afirmação freiriana de 

que a educação é uma prática ideológica. 

Por outro lado, o marxismo pode, talvez, ser entendido como uma 
ruptura radical, uma destruição-denúncia de toda e qualquer ilusão 
especulativa, que tem sido, no decurso de vinte e cinco séculos, o 
baluarte ideológico de todas as sociedades mercantis (escravagistas, 
feudal, capitalista). Os textos históricos de Marx e Engels (da Guerra 
dos Camponeses à Crítica do Programa de Gotha), mas também 
muitas páginas do Capital e do Anti-Duhring manifestam a seguinte 
orientação, que pode ser esquematizada numa simples fórmula:  
tudo é político – a política por certo, mas também o ideológico, o 
científico (a economia liberal, na época) o filosófico. Reside aí a meu 
ver, o significado principal do trabalho de Lênin, e, se me é dado 
compreender, aquilo que é posto em evidência por Mao Tse-Tung; se 
não receasse ser acusado de ecletismo de mau sestro, acrescentaria 
que o mesmo se pode ler em muitas páginas de Trotsky. 
(CHATELET, 1973, p. 16) 

  

Nessa luta educacional, que é política, é necessária a ação das lideranças 

revolucionárias, também composta por professores, que organicamente desejem 

assumir esse papel. Destaca Freire (2005), entretanto, que essa liderança ou, nas 

palavras de Gramsci, esse intelectual orgânico, em uma relação de horizontalidade 

com os educandos, necessita reconhecer o contexto sociocultural das massas 

populares e junto com elas construir sínteses culturais.  

Percebe-se que em nenhum momento a pedagogia da libertação afirma que o 

senso comum é suficiente para a formação da consciência de classe ou mesmo para 

a formação dos educandos. Para tanto, é necessário que se construa uma síntese 

cultural, a qual inclua, também, a cultura popular de forma problematizada. 

A ação pedagógica voltada à viabilização do inédito viável não ignora o real, 

mas o considera como ponto de partida.  O estudo do universo vocabular do 

educando e a definição de um tema gerador é metodologicamente a base do 

processo dialogal a ser construído, articulado à perspectiva de totalidade. 

O conceito de totalidade presente na epistemologia freiriana baseia-se no 

marxismo, no qual se concebe que não é possível isolar determinada realidade, mas 

analisá-la historicamente, reconhecendo suas múltiplas vinculações. “A investigação 

temática, repetimos, envolve a investigação do próprio pensar do povo. Pensar que 

não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e 

entre os homens, e sempre referido à realidade.” (FREIRE, 2005, p. 117) 
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A investigação sobre a maneira de pensar do educando aproxima o 

“intelectual orgânico” da forma de ser do povo, da leitura de mundo (ideologia) 

própria das camadas populares, de forma que tais intelectuais, junto com o povo, 

tematizam esse pensar, favorecendo o ímpeto revolucionário, bem como superando 

os elementos ideológicos das classes dominantes, que se encontram hospedados 

como uma amálgama na ideologia popular. 

A metodologia proposta para a alfabetização de adultos, bem como para a 

pós-alfabetização, presente em “Pedagogia do oprimido”, é reveladora de que não é 

possível constituir uma liderança revolucionária sem que esta construa intimidade 

com a forma de ser e de pensar das camadas populares. Esse foi um dos 

diferenciais da práxis de Freire e de Gramsci, conforme apontado no Capítulo 1 

desta tese. 

Beisiegel (1982), ao analisar os princípios metodológicos apresentados na 

obra “Pedagogia do oprimido”, cita um documento assinado por Paulo Freire, que se 

constituiu em um guia de orientação metodológica para os educadores populares. A 

referida citação de Beisiegel é muito significativa no que se refere ao papel atribuído 

por Freire para a liderança intelectual no processo revolucionário. Ainda nesse 

documento é possível compreender a proposta da síntese cultural e a importância 

da valorização dos contextos existenciais das massas.  

A liderança cai em muitos erros e equívocos ao não considerar um 
fato tão real, como o é a visão do mundo, que o povo tenha ou esteja 
tendo. Visão do mundo em que vão encontrar-se, implícita ou 
explicitamente, seus desejos, suas dúvidas, esperanças, sua forma 
de visualizar a liderança, sua percepção de si mesmo e do opressor, 
suas crenças religiosas quase sempre sincréticas, seu fatalismo, sua 
ação rebelde. E isto, como já assinalamos, não pode ser encarado 
em forma separada, porque, em interação, se encontram formando 
sua totalidade. [...] 

Esta, pelo fato de ser síntese, não implica, na teoria dialógica da 
ação, que os objetivos da ação revolucionária devam permanecer 
atados às aspirações contidas na visão de mundo do povo. [...] 

Concretizemos: se em um momento histórico determinado, a 
aspiração básica do povo não ultrapassa a reivindicação salarial, a 
liderança revolucionária, em nosso parecer, pode cometer dois erros. 
Restringir sua ação ao estímulo exclusivo dessa reivindicação ou 
sobrepor-se a esta aspiração, propondo algo que vá mais além dela. 
Algo que, todavia, não chega a ser para o povo um destacado em si. 
No primeiro, a liderança revolucionária incorreria no que 
denominamos adaptação ou docilidade à aspiração popular. No 
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segundo caso, ao não se respeitar as aspirações do povo, cairia na 
invasão cultural. 

A solução está na síntese. Por um lado, incorpora-se ao povo na 
ação reivindicativa. Por outro lado, problematizar o significado da 
própria reivindicação. 

Ao fazê-lo, estará problematizando a situação histórica, real, 
concreta que, como totalidade, tem uma das suas dimensões na 
reivindicação salarial. 

Desse modo, ficará claro que a reivindicação salarial só não encerra 
a solução definitiva. Que esta se encontra, como afirmou o Bispo 
Split, no documento dos Bispos do Terceiro Mundo, que já citamos, 
em que “se os trabalhadores não conseguirem tornarem-se 
proprietários e não vendedores de seu trabalho, já que toda compra-
venda do trabalho é uma espécie de escravidão”. 

Ter consciência crítica de que é preciso ser proprietário do trabalho e 
“que este constitui uma parte da pessoa humana” é dar um passo 
que vai além das soluções paliativas e enganosas. Equivale a 
inscrever-se em uma ação de verdadeira transformação da realidade 
afim de, humanizando-a, humanizar os homens. (FREIRE apud 
BESIEGEL, p. 278, grifos do autor). 

 

Observa-se neste fragmento que Paulo Freire aponta a necessidade que 

possui a liderança revolucionária em ater-se, em estudar e problematizar a leitura do 

mundo dos oprimidos. Embora em nenhum trecho dos seus textos utilize a 

terminologia de ideologia popular, é possível inferir que ele a admite, quando se 

refere à “leitura de mundo dos oprimidos”.  O que, segundo ele, é possível 

reconhecer em tal leitura? Desejos, dúvidas, esperanças, crenças religiosas e ação 

rebelde.  

Pode-se, desse modo, afirmar que existe uma aproximação de Freire com o 

conceito de Alain Badiou sobre a existência de uma ideologia específica das 

camadas populares. Assim como Badiou, Freire afirma ser papel da liderança 

revolucionária, atuar em comunhão com o povo, no sentido de revestir de 

organicidade o ímpeto revolucionário de tais classes, atribuindo à escola um papel 

estratégico. 

Ainda sobre a metodologia de investigação do contexto existencial dos 

alunos, Freire (2005) afirma: 

Ao lado desse trabalho da equipe local, os investigadores iniciam as 
suas visitas à área, sempre autenticamente, nunca forçadamente, 
como observadores simpáticos. Por isso mesmo com atitudes 
compreensivas em face do que observam. 



 
175 

Se é normal que os investigadores cheguem à área da investigação 
movendo-se de um marco conceitual valorativo que estará presente 
na percepção do observado, isto não deve significar, porém, que 
devem transformar a investigação temática no meio para imporem 
seu marco. 

A única dimensão que se supõe devam ter os investigadores, neste 
marco no qual se movem, que se espera se faça comum aos homens 
cuja temática se busca investigar, é a da percepção crítica de sua 
realidade, que implica um método correto de aproximação do 
concreto para desvelá-lo. E isto não se impõe. 

Nesse sentido é que, a investigação temática se vai expressando 
como um quefazer educativo. Como ação cultural. (p. 120-121) 

 

O modo próprio de ler o mundo que possuem as classes populares não se 

caracteriza como um desvirtuamento do real, mas como uma maneira específica de 

construção do pensamento em tais classes.  Essa perspectiva freiriana, mais uma 

vez se aproxima da de Badiou (1976), quando este afirma que a ideologia não é um 

falseamento da realidade, mas a representação que os grupos sociais constroem do 

real. 

Na medida em que realizam a “descodificação” desta “codificação” 
viva, seja pela observação dos fatos, seja pela conversação informal 
com os habitantes da área, irão registrando em seu caderno de 
notas, à maneira de Wright Mill as coisas mais aparentemente pouco 
importantes. A maneira de conversar dos homens, a sua forma de 
ser. O seu comportamento no culto religioso, no trabalho. Vão 
registrando as expressões do povo, sua linguagem, suas palavras, 
sua sintaxe, que não é o mesmo que sua pronúncia defeituosa, mas 
a forma de construir o seu pensamento. (FREIRE, 2005, p. 122) 

 

Apesar de Paulo Freire reconhecer a existência de uma consciência oprimida, 

ou na reflexão aqui apresentada, de uma ideologia própria das camadas populares, 

praticamente não analisa os elementos próprios de tal ideologia, apenas os valores 

opressivos hospedados na consciência oprimida. Afirma, no entanto, que os 

oprimidos captam a realidade e são capazes de reagir por meio da algazarra, da 

violência, da aderência a pessoas e grupos que se identificam, ou mesmo por meio 

da revolta. Observa, ainda, que carece aos oprimidos a consciência de classe. 

A obra “Pedagogia da esperança” foi escrita por Paulo Freire no ano de 1992, 

quando ele se propôs a revisitar a “Pedagogia do oprimido”, analisando para tanto, 

alguns embates teóricos que a obra de 1968 havia suscitado, é emblemática para a 

caracterização do terceiro período da produção intelectual do autor.  



 
176 

Nesse livro estão descritas experiências vividas por Freire nas décadas de 

1970 e 1980, quando ele procurou discutir sua proposta epistemológica nos 

diferentes continentes do globo. O autor procura explicitar conceitos importantes 

contidos na “Pedagogia do oprimido” e que foram motivadores de tais embates como 

leitura de mundo (ideologia), consciência, classe social e multiculturalismo, sendo 

que este último tema foi incluído em suas discussões teóricas a partir da obra 

“Pedagogia da esperança”. 

Diferente dos livros que já foram aqui apresentados, de autoria de Paulo 

Freire, em Pedagogia da Esperança, a terminologia ideologia é amplamente 

utilizada, bem como se torna mais fácil a compreensão do conceito atribuído ao 

termo por ele, embora não haja por parte do autor uma definição. 

A partir da utilização do termo ideologia presente nessa obra, pode-se inferir, 

também com base na “Pedagogia do oprimido”, que Freire o concebe como um 

conjunto de ideias profundamente vinculadas ao real e ao cotidiano, e que se 

associa aos interesses de uma classe social específica. 

Estas considerações me trazem a outro ponto, a elas diretamente 
ligado, em torno do qual tenho sofrido igualmente reparos que me 
parecem dever ser reparados também. Refiro-me à insistência com 
que, desde faz longo tempo, defendo a necessidade que temos, 
educadoras e educadores progressistas, de jamais subestimar ou 
negar os saberes de experiência feitos, com que os educandos 
chegam à escola ou aos centros de educação informal. 
Evidentemente que há diferenças na forma como lidar com esses 
saberes, se se trata de um ou de outro caso citados acima. Em 
qualquer deles, porém, subestimar a sabedoria que resulta 
necessariamente da experiência sócio-cultural é, ao mesmo tempo 
um erro científico e a expressão inequívoca da presença de uma 
ideologia elitista. Talvez seja mesmo o fundo ideológico, oculto, 
opacizando a realidade objetiva, de um lado, e fazendo, do outro, 
míopes os negadores do saber popular, que os induz ao erro 
científico. Em última análise, é uma “miopia” que, constituindo-se em 
obstáculo ideológico, provoca o erro epistemológico. (FREIRE, 2002, 
p. 84-85) 

 

A ideologia revolucionária deve ser o “motor” para que os “intelectuais 

orgânicos” reconheçam o saber popular, dialoguem com as classes populares, a 

partir de tal saber, problematizando o senso comum, confrontando-o com a realidade 

e o conhecimento sistematizando, com o objetivo de se viabilizar o inédito viável. O 

conceito de ideologia que pode ser depreendido de tal proposta é a que, no Capítulo 
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2 desta tese, afirma-se estar contida em Lênin e, por consequência, em Baudiou. 

Pensamento e ação estão em estreita relação, de forma que a realidade concreta, 

vivida e percebida pelas classes sociais é propiciadora de projetos políticos. 

A ideologia assim concebida, não apresenta um conceito negativo, mas 

abarca, também, ideias e doutrinas que se vinculam à luta de classes. 

Quando Paulo Freire se refere à ideologia própria das camadas populares, 

não a identifica como tal, mas sim, como leitura de mundo. Contudo, ao mencionar 

os mecanismos de controle impostos pelos opressores sobre os oprimidos, bem 

como, de forma antagônica, ao propor o movimento revolucionário, utiliza 

explicitamente os termos ideologia das classes dominantes e ideologia 

revolucionária, respectivamente. 

Mesmo reconhecendo que os oprimidos não são indiferentes à opressão que 

sofrem, não se identificou de forma declarada, nos livros analisados, escritos por 

Paulo Freire, a presença de categorias comunistas, na ideologia popular, conforme 

observou na análise dos textos de Alain Baudiou. 

Freire (2002) explica que na leitura de mundo dos oprimidos, existe uma 

invariante comum, independente de suas territorialidades, sem com isso ignorar as 

características culturais específicas de cada povo. A invariante explicitada é a 

reação à exploração, mesmo que tal reação seja “manhosa” e até mesmo 

demonstrada por uma aparente aceitação. 

Em minhas andanças e visitas aos diferentes centros que mantinha 
em áreas de Nova York, pude comprovar, revendo, comportamentos 
que expressavam as “manhas” necessárias dos oprimidos. Vi e ouvi 
coisas em Nova York que eram “traduções” não apenas linguísticas, 
naturalmente, mas sobretudo emocionais de muito do que ouvira no 
Brasil e mais recentemente estava ouvindo no Chile. A razão de ser 
do comportamento era a mesma, mas a forma, o que chamo de 
roupagem, e o conteúdo eram outros. (FREIRE, 2002, p. 55, grifos 
do autor) 

 

As reações contra a exploração apresentam níveis diferenciados de 

consciência, conforme já analisado, desde a simples percepção da exploração sem 

uma evidente identificação do explorador, que não é capaz de gerar revolta, 

chegando a resistências mais contundentes, materializadas por revoltas, movidas 

por pautas específicas e ainda não generalizáveis. 
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Os saberes da existência, contidos na leitura de mundo dos explorados, são 

os geradores de tais resistências e como tal precisam ser compreendidos no 

contexto da luta de classes.  

É neste sentido que volto a insistir na necessidade imperiosa que 
tem o educador ou educadora progressista de se familiarizar com a 
sintaxe, com a semântica dos grupos populares, de entender como 
fazem eles a sua leitura de mundo, de perceber suas “manhas” 
indispensáveis à cultura de resistência que se vai constituindo e sem 
a qual não podem defender-se da violência a que estão submetidos. 
(FREIRE, 2002, p. 107) 

 

A compreensão da linguagem popular para Freire, bem como para Gramsci e 

Baudiou, é de fundamental importância para a leitura da ideologia popular, pois ela 

constitui a razão do oprimido, consequentemente, o seu mundo. Segundo Freire 

(2002), a linguagem popular é marcada por metáforas, por um simbolismo próprio, 

constituído a partir dos desafios colocados pela realidade. Na fala metafórica do 

trabalhador encontram-se sonhos, utopias, mas também, as estratégias de 

sobrevivência diante de um mundo de exclusão. 

A linguagem popular, presente na fala dos oprimidos, possui também outras 

formas de expressão, forjadas na dureza da exploração, que necessitam ser 

investigadas pelas lideranças progressistas, pois quando sua força transgressora é 

potencializada pedagogicamente (processo revolucionário), pode ser geradora da 

transformação da realidade de exclusão. Não se pode ser ingênuo acreditando que 

a ideologia popular é por si só transformadora, pois a mesma encontra-se, também, 

impregnada pelos valores da ideologia das classes dominantes, que é autoritária, 

discriminatória e que procura naturalizar a divisão de classes. É necessário realizar 

uma revolução cultural. “[...] Possivelmente deve-se mergulhar nas artes populares, 

nas suas festas, nas suas músicas, no ritmo do seu corpo, a que jamais deverão 

renunciar, mas que agora são expressão, também, de suas resistências. (FREIRE, 

2002, p. 161) 

O processo revolucionário é eminentemente pedagógico, não se transformam 

as estruturas sociais de forma desarticulada das superestruturas, por essa razão, é 

que a subjetividade não deve ser ignorada. As ideologias têm a capacidade de 

marcar as subjetividades. É necessário que criticamente seja abortado o opressor 

que se hospeda no oprimido, que o leva a valorizar o individualismo em 
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contraposição ao bem comum, ou ainda, que em muitos momentos o leva a desejar 

ser o opressor. 

Para que o oprimido consiga identificar o opressor, deve ser motivado pelos 

conteúdos transgressores de sua ideologia, separando-os dos valores da opressão 

que tem interiorizados e, para isso, o conhecimento científico deve ser colocado em 

diálogo com o senso comum, mediatizados pela realidade concreta em que se forja 

a existência. 

Não há como não repetir que ensinar não é pura transferência 
mecânica do perfil do conteúdo que o professor faz ao aluno, passivo 
e dócil. Como não há também como não repetir que, partir do saber 
que os educandos tenham não significa ficar girando em torno deste 
saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um 
ponto a outro e não ficar, permanecer. Jamais disse, como às vezes 
sugerem ou dizem que eu disse, que deveríamos girar embevecidos, 
em torno do saber dos educandos, como mariposas em volta da luz. 
Partir do “saber de experiência feito” para superá-lo não é ficar nele. 
(FREIRE, 2002, p. 70-71, grifos do autor) 

  

Volta-se, agora, ao conceito de consciência. As discussões sobre 

conscientização já não se constituem como a principal categoria analítica na obra 

“Pedagogia da esperança”, conforme esteve presente na primeira e segunda fase do 

pensamento freiriano. 

No terceiro momento histórico da sua produção intelectual, Freire não ignora 

a importância da formação da consciência crítica por parte do oprimido, mas revisita 

tal conceito procurando rever a concepção idealista, que segundo ele, poderia estar 

contida nos textos anteriores. Desmembra o conceito de consciência, identificando 

elementos que a compõem: ideologia (dominante e revolucionária); leitura de 

mundo; compreensão do mundo; “saber de experiência feito”, senso comum; dores 

do mundo; razão própria dos trabalhadores; saber popular, cultura de resistência; 

cansaço existencial; semântica de classe social; conhecimento científico. Alguns 

desses conceitos, abarcados pela consciência em seus diferentes níveis, embora já 

estivessem presentes anteriormente em suas obras, foram mais bem explicitados na 

obra “Pedagogia da esperança”. 

Na Austrália, sobretudo, tive a oportunidade de conviver com 
intelectuais que, no lado certo de Marx, alcançando por isso mesmo, 
corretamente, a relação dialética mundo-consciência, perceberam as 
teses defendidas na Pedagogia do Oprimido e não a consideraram 
um livro idealista [...] (FREIRE, 2002, p. 179) 
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A consciência da opressão, a percepção dos processos de exploração, bem 

como a identificação do opressor “fora do oprimido”, ainda não são suficientes para 

que o trabalhador se engaje na luta política. A conscientização não é um processo 

apartado da ação, daí a afirmação freiriana, a partir da leitura marxista, de que 

conscientização é práxis.  Esse processo é dialético e envolve os condicionamentos 

gerados pela realidade, nas situações-limites, mas que movidos pela utopia do 

inédito viável, engajam os oprimidos na luta.  Essa é a grande diferença da 

consciência crítica em relação à intransitividade. Nesta última não existe o conceito 

de historicidade, logo não é mobilizadora de ações transformadoras. 

É a “leitura de mundo” exatamente a que vai possibilitando a 
decifração cada vez mais crítica da ou das situações-limites, mais 
além das quais se acha o inédito viável. 

É preciso, porém, deixar claro que, em coerência com a posição 
dialética em que me ponho, que percebo as relações mundo-
consciência-prática-teoria-leitura-do-mundo-leitura-da-palavra-
contexto-texto, a leitura do mundo não pode ser a leitura dos 
acadêmicos imposta às classes populares. Nem tão pouco pode tal 
leitura reduzir-se a um exercício complacente dos educadores ou 
educadoras em que, como prova de respeito à cultura popular, 
silenciem em face do “saber de experiência feito” e a ele se adaptem. 
(FREIRE, 2002, p. 106-107, grifos do autor) 

 

Depreende-se o papel da já citada “Revolução Cultural”, a constituição de 

uma nova consciência, uma consciência em que inexistam relações de opressão, 

somente possível em uma sociedade sem classes sociais, em uma sociedade 

socialista. Na ação pedagógica revolucionária é necessário que a liderança 

revolucionária (intelectual orgânico para Gramsci), junto com os trabalhadores, 

desvele as diferentes estratégias de opressão, a partir das parcialidades que 

compõem a totalidade. 

Não se trata de explicar ao trabalhador que ele é explorado (BAUDIOU 

(1976); FREIRE (2002), mas realizar uma atividade pedagógica, dialogal, 

problematizadora do real, construindo dialeticamente a consciência crítica, 

ampliando a leitura de mundo do oprimido (sua ideologia) compreendendo as 

relações entre as parcialidades e a totalidade (estrutura-superestrutura). 

Objetivando ilustrar a afirmação de que o trabalhador percebe a realidade da 

exploração e que o desafio pedagógico atribuído ao educador revolucionário é junto 
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com o oprimido se solidarizar, mas acima de tudo, com ele lutar, apresenta-se a 

seguir um relato de um educador popular, registrado por Freire (2002) e contido em 

“Pedagogia da esperança”:  

Fazia já quase dois meses que gostaria, disse ele, de tomar parte 
das reuniões dominicais que uma equipe de camponeses realizava 
em seguida a missa das 9 horas da manhã. Já havia insinuado ao 
líder seu desejo sem ter recebido a necessária anuência. 

Um dia, finalmente, foi convidado e ouviu, na abertura da reunião, ao 
apresentá-lo ao grupo, o seguinte discurso do líder: “Temos hoje um 
companheiro novo que não é camponês. É um homem de leitura. 
Discuti com vocês na última reunião sobre a presença dele aqui com 
nós”. Depois de falar um pouco sobre o visitante, olhou-o 
atentamente e disse: “Precisamos dizer a você, companheiro, uma 
coisa importante. Se você veio aqui pensando em ensinar nós que 
somos explorados, não tem precisão não, porque nós já sabe muito 
bem.  Agora o que nós quer saber de você é se você vai estar com 
nós, na hora do tombo do pau”. (p. 71) 

 

O debate sobre o conceito atribuído por Paulo Freire à conscientização é 

bastante polêmico, tendo como enfoque a crítica apontada por correntes marxistas 

de que sua concepção está embutida uma perspectiva mecanicista. O próprio autor 

admitiu, em “Pedagogia da esperança” a necessidade de se rever o conceito: 

Se a minha posição na época tivesse sido mecanicista eu não teria 
sequer falado em conscientização. Falei em conscientização porque, 
mesmo tendo tido resvalamentos na direção idealista, minha 
tendência era rever-me cedo e, assim, assumindo a coerência com a 
prática que tinha, perceber nela embutido o movimento dialético 
consciência-mundo. (FREIRE, 2002, p. 105) 

 

Possivelmente, a perspectiva de conscientização pela qual transitou a 

concepção freiriana, a partir da sua influência marxista, foi a de Lukács. Gyorgy 

Lukács foi profundamente influenciado pela filosofia alemã, especialmente pelo 

antipositivismo, reinterpretando o marxismo. McDonough, estudioso de Lukács, traz 

a seguinte afirmação, sobre o pensamento do referido filósofo: 

[...] Contudo, o livro (História e Consciência de Classe) representou 
também uma importante reinterpretação do marxismo baseada na 
utilização de um sistema de pensamento pré-marxista para construir 
seu próprio discurso teórico – o de Hegel. Hegel nunca fora muito 
estudado na II Internacional, sendo em geral considerado um remoto 
percursor de Marx e já sem importância. Lukács alterou radicalmente 
este juízo sobre a importância de Hegel, e esta reavaliação estava 
destinada a ser aprofundada e duradoura para toda a tradição 
subsequente do marxismo no ocidente. (MCDONOUGH, 1983, p. 47, 
parênteses meus) 
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Segundo Lukács, o sistema capitalista tem apenas duas classes sociais 

elementares, vinculadas ao lugar que ocupam nas relações de produção, ou seja, 

burguesia e proletariado.  Pelo papel produtivo de exploração que a burguesia 

assume, esta está fadada a uma contradição “insolúvel”, a consciência de classe em 

si, que a impede de analisar a própria ordem social. 

Em essência, essa contradição é uma consequência direta da 
posição da burguesia no processo produtivo e não apenas um reflexo 
da sua incapacidade de captar as contradições inerentes a sua 
própria ordem social. Teoricamente, a burguesia deveria ser capaz 
de possuir uma “imputada” consciência de classe de todo o sistema 
de produção, dado que uma das características mais importantes do 
capitalismo é a sua total penetração econômica na sociedade; 
entretanto, ela é incapaz de fazê-lo por causa das contradições e 
antagonismos inerentes àqueles sistemas de produção, a saber, 
entre a socialização da produção e a sua apropriação privada. Isso 
reflete na própria consciência da burguesia [...] (MCDONOUGH, 
1983, p. 51, grifos da autora) 

 

Entre os teóricos marxistas, Lukács foi o que mais se dedicou ao conceito de 

conscientização. A ênfase do seu debate político voltou-se à reflexão de que 

somente a classe trabalhadora poderá construir, no capitalismo, uma ação 

autônoma, e para tanto, é necessária a sua conscientização de classe.  A 

possibilidade de autonomia da classe trabalhadora centra-se no fato de que no 

processo produtivo, diferentemente da burguesia, não se encontra contradição entre 

o seu fazer (trabalho) e o pensamento (política). Em outras palavras, o 

desocultamento dos interesses econômicos de classe social, no caso dos proletários 

não é contraditório entre o desejo de socialização dos meios de produção e o lugar 

ocupado por estes no processo produtivo. 

Se por um lado o proletariado compõe a única classe capaz de construir a 

consciência de classes associada à análise e proposta de uma nova ordem social, 

por outro, suas ideias são contaminadas pela consciência burguesa. A consciência 

proletária que hospeda os valores burgueses forma o que Luckács denominou de 

falsa consciência. 

A concepção da existência de apenas duas classes sociais conduz a 

compreensão de Luckács de que existem apenas duas consciências, a burguesa e a 

proletária, que é a revolucionária.  Enquanto o proletariado hospedar a consciência 
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burguesa (falsa consciência) ele não terá consciência da sua classe e viverá a 

alienação. Daí a necessidade de um processo de conscientização. 

[...] Para Lukács, existem apenas duas formas possíveis de 
consciência na sociedade capitalista: a da classe dominante e a 
consciência de classe atribuída ou revolucionária; pois existem 
apenas duas classes fundamentais – a burguesia e o proletariado – 
cada uma das quais possui uma visão de mundo que precisa 
exprimir e tentar fazer hegemonia [...] (MCDONOUGH, 1983, p. 54) 

 

Encontra-se neste ponto a crítica em relação à lacuna encontrada na 

abordagem de conscientização, presente nos textos de Freire. A perspectiva de 

Lukács nega a possibilidade de uma ideologia própria das classes trabalhadoras e 

defende que tal consciência dessa classe será formada diante das crises 

econômicas cíclicas do capitalismo, pois esta é a tarefa histórica dos proletários, não 

sendo a mesma a compreensão de Paulo Freire. 

Freire afirma em “Pedagogia da esperança” não acreditar em um 

determinismo histórico, a ser cumprido por determinada classe social, bem como, ao 

defender a necessidade de se dialogar a partir da leitura de mundo dos oprimidos, 

demonstra reconhecer graus diferenciados de consciência. Nesse sentido, aponta-

se para a contradição na referida teoria e que é reconhecida pelo próprio autor, 

Paulo Freire, na obra “Pedagogia da esperança”. 

No último período analisado da produção freiriana, existe o acréscimo em 

suas denúncias dos mecanismos de opressão, do desrespeito às diversidades de 

etnia, gênero, orientação sexual e a diversidade cultural gerada por movimentos 

migratórios.  

Conforme já anunciado na “Pedagogia do oprimido”, os opressores utilizam 

como tática para o seu domínio, a divisão dos oprimidos, por meio de diferentes e 

desproporcionais mecanismos de opressão, gerando “autodesvalia”, especialmente 

nos chamados “grupos minoritários”, cuja denominação não está relacionada com a 

questão numérica de tal grupo, ao contrário, pela hegemonia cultural. 

Sem ignorar o pertencimento cultural de tais grupos, suas diversidades e 

especificidades na leitura de mundo, é importante que a tática opressora da divisão 

seja confrontada com a unidade dos trabalhadores. O que une os oprimidos? A 

identidade de classe social.  O estudo e diálogo com a multiculturalidade, enquanto 

direito à diversidade identitária, não deve ser confundido com injustiça social. 
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Num primeiro momento a luta pela unidade na diversidade que é 
obviamente uma luta política, implica a mobilização e a organização 
das forças culturais em que o corte de classe não pode ser 
desprezado, no sentido da ampliação e no do aprofundamento e 
superação da democracia puramente liberal. É preciso assumirmos a 
radicalidade democrática para a qual não basta reconhecer-se, 
alegremente, que nesta ou naquela sociedade, o homem e a mulher 
são de tal modo livres que têm o direito até de morrer de fome ou de 
não ter escola para seus filhos e filhas ou de não ter casa para 
morar. O direito, portanto, de morar na rua, o de não ter velhice 
amparada, o simplesmente do não ser. (FREIRE, 2002, p. 157) 

 

Finaliza-se o presente capítulo apontando a necessidade de melhor 

elucidação de alguns aspectos associados à percepção de Paulo Freire sobre a 

necessidade do reconhecimento da existência de uma “ideologia” popular específica, 

sem a qual não é possível realizar qualquer transformação da realidade.  

Entre as formas de resistência, diante da exploração, em Educação e 

atualidade brasileira, o autor destaca a algazarra, como manifestação peculiar da 

consciência intransitiva.  Que concepção e características, é possível inferir, que 

estão presentes em tal forma de resistência? O que efetivamente a diferencia das 

revoltas populares? 

Conforme evidenciado, Paulo Freire não denominou a leitura de mundo 

própria dos oprimidos, como “ideologia dos oprimidos”, apesar de afirmar a 

existência de uma razão própria das classes exploradas. A não utilização do termo 

ideologia pode ser associada a uma escolha política do autor e não, 

necessariamente, epistemológica? 

Em geral, os oprimidos nutrem o desejo da liberdade, a vocação ontológica de 

ser mais, cujo desvirtuamento histórico, conduzido pelos opressores, pode negar tal 

vocação. Em “Pedagogia da esperança” Freire apresenta exemplos de tal desejo 

presente na cultura popular. Entre tais exemplos cita as comunidades de pescadores 

do nordeste brasileiro: 

Na verdade, os pescadores viviam uma enorme contradição. De um 
lado se sentiam livres e arrojados, enfrentando o mar, convivendo 
com os seus mistérios, fazendo o que chamavam de “pescaria de 
ciência”, em que tanto me falaram em pores-de-sol quando, em suas 
caiçaras, ouvindo-os, aprendia a compreendê-los melhor, de outro, 
sendo malvadamente roubados, explorados, ora pelos intermediários 
que compravam por nada o produto do seu labor, ora por quem lhes 

financiava a aquisição dos instrumentos de trabalho. (FREIRE, 

2002, p. 21-22) 
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Em outro momento da obra apresenta os haitianos: 
 

Me impactou a pequena cidade. Sobretudo a presença de artistas 
populares, espalhando em recantos das praças seus quadros, cheios 
de cor, falando da vida de seu povo, da dor de seu povo, de sua 
alegria. Era a primeira vez que, diante de tamanha boniteza, de 
tamanha criatividade artística, de uma tal quantidade de cores, eu me 
sentia como se estivesse, e de fato estava, em frente a uma 
multiplicidade de discursos do povo. Era como se as classes 
populares haitianas, proibidas de ser, proibidas de ler, de escrever, 
falassem ou fizessem o seu discurso de protesto, de denuncia e de 
anuncio, através da arte, única forma de discurso que lhes era 
permitida. Pintando não apenas se mantinham, mas mantinham, 
também, em si, possivelmente sem o saberem, o desejo de ser 
livres. (FREIRE, 2002, p. 161) 

 

Os aspectos culturais decorrentes da realidade social vivida pelos oprimidos, 

contribuem para que se construa uma razão específica da classe social oprimida, 

fundada em desejos de liberdade, do igualitarismo social ou ainda, segundo 

Baudiou, a utopia de uma sociedade comunista.  A partir de tais premissas, coloca-

se uma questão importante para a teoria freiriana que se volta à dúvida do 

reconhecimento por Paulo Freire da existência, nos pensamentos mágicos e 

místicos das classes populares, de elementos culturais que possam contribuir 

positivamente para a constituição da razão oprimida. 

A ideologia corresponde a uma categoria de análise fundamental na 

epistemologia construída por Paulo Freire, como já pôde ser observado nesta tese. 

Apesar disso, o autor não apresenta em suas reflexões escritas, um aprofundamento 

teórico, conceitual, sobre tal categoria, especialmente no que se refere ao interior de 

tal conjunto de ideias e suas variáveis de acordo com as classes sociais. 

O estudo ora realizado nas obras de Freire, demonstra que o conceito de 

ideologia deste autor precisa ser compreendido a partir de duas ordens: uma 

relacionada à sua explicitação terminológica e outra sobre a identificação das ideias 

interessadas e próprias de cada grupo social, sem necessariamente denominá-las 

como ideologia. 

Em relação à explicitação terminológica, verifica-se que durante o primeiro 

período da sua produção teórica, Freire adota uma perspectiva liberal ao termo, ou 

seja, defende a ideologia desenvolvimentista. Após o exílio, incorpora em seus 

trabalhos a teoria marxista e a referida terminologia é apresentada como a ação da 
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classe opressora, voltada ao desvirtuamento da realidade e à busca de 

universalização dos seus conhecimentos. 

É imperioso irmos além de sociedades cujas estruturas geram 
ideologia de acordo com a qual a responsabilidade pelos fracassos e 
insucessos que elas mesmas criam pertencem aos fracassados 
enquanto indivíduos e não às estruturas ou à maneira como 
funcionam essas sociedades. (FREIRE, 2002, p.157-158) 

 

Em “Pedagogia do oprimido” Freire, de forma contundente, reconhece a 

existência de ideias específicas das classes oprimidas, mas não as denomina como 

ideologia popular, mas, como “leitura de mundo”. Afirma ser necessário que as 

lideranças revolucionárias, junto com os oprimidos, investiguem e problematizem a 

cultura popular.  

A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do 
próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem 
num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, 
e sempre referido à realidade. Não posso investigar o pensar dos 
outros, referido ao mundo, se não penso. Mas, não penso 
automaticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, 
não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os 
outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o 
povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se o seu pensar é 
mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, que ele 
mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir 
ideias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na 
comunicação. (FREIRE, 2005, p. 117) 

 
 

Ao mencionar a religiosidade popular, Freire, em outras obras, e 

especialmente na obra “Educação como prática da liberdade” (2001b), descreve 

como a mesma atua na produção do mutismo, da acomodação e do silenciamento 

dos oprimidos. 

Mas, infelizmente, o que se sente, dia a dia, com mais força aqui, 
menos ali, em qualquer dos mundos em que o mundo se divide, é o 
homem simples esmagado, diminuído e acomodado, convertido em 
expectador, dirigido pelo poder dos mitos que forças sociais 
poderosas criaram para ele. Mitos que voltando-se contra ele, o 
destroem e aniquilam [...] (FREIRE, 2001b, p. 53) 

 

  Ou ainda, na “Pedagogia do oprimido” (2005), sobre a religiosidade afirma: 

 

Quase sempre esse fatalismo está referido ao poder do destino ou 
da sina ou do fado – potências irremovíveis – ou a uma distorcida 
visão de Deus. Dentro do mundo mágico ou místico em que se 
encontra a consciência oprimida, sobretudo camponesa, quase 
imersa na natureza, encontra no sofrimento, produto da exploração 
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em que está, a vontade de Deus, como se Ele fosse o fazedor dessa 
“desordem organizada”. (FREIRE, 2005, p. 55, grifos do autor) 

 

Diferente de Gramsci e de Badiou, Freire não analisa a contradição interna da 

religiosidade e a forma específica que as camadas populares possuem de incorporá-

la, de interpretá-la e viver tal religiosidade, a partir da materialidade existencial de 

suas vidas. O autor cita os elementos de alienação gerados pela presença da 

religiosidade e dos mitos nas classes populares, mas não menciona como o povo os 

reinterpreta. 

Tendo a pedagogia como seu principal centro de interesse e investigação, a 

análise sociológica para Freire se caracteriza como ciência de apoio e fundamento, 

e não seu objeto de pesquisa.  Nesse aspecto, não se observa explicitamente em 

seus textos um aprofundamento das características específicas da ideologia popular 

e como a mesma se associa com movimentos de revoltas e “algazarras”.  

O Brasil tem uma história rica de movimentos de resistência e revoltas, 

especialmente, as camponesas. Os mitos, a religiosidade, apresentam-se como 

invariantes ideológicos em tais movimentos. Esse é um estudo necessário para o 

entendimento de que as camadas populares reinterpretam os discursos oficiais, daí 

a importância da compreensão das metáforas do povo. 

Já foram discutidas neste trabalho, no capítulo 2, reflexões sobre a revolta de 

Canudos, por meio da análise do livro “A guerra do fim do mundo” (2010). Neste 

momento são apresentadas algumas reflexões a partir do livro “Quebra-quilos: lutas 

sociais no outono do império”, de 1978, do autor Armando Souto Maior. 

Souto Maior demonstra em seu estudo que o movimento denominado de 

quebra-quilos, ocorrido no nordeste brasileiro, durante a segunda metade do século 

XIX, correspondeu a um típico movimento do tipo rural e que não apresenta uma 

organicidade ideológica e consciente por parte dos revoltos. “Histórica e 

sociologicamente o movimento Quebra-quilos poderia ser classificado como uma 

forma primitiva ou arcaica de agitação social. [...]” (SOUTO MAIOR, 1978, p.1) 

Assim como outros movimentos sociais, a história da insurreição do Quebra-

quilos é pouco estudada no Brasil, especialmente em razão do silenciamento 

ideológico imposto pela historiografia oficial às vozes dos oprimidos. 



 
188 

Uma revolta realizada por analfabetos, em que de forma resistente, lutaram 

para que suas aspirações e contestações fossem ouvidas. Para Souto Maior, trata-

se de um movimento “mudo e hesitante”. 

Ao dizermos que a subversão do Quebra-quilos pertence a uma 
forma arcaica de rebeldia, limitamos naturalmente ao seu modus 
operandi de reivindicações. O Quebra-quilos é o resultado da 
evolução histórica da economia do Império e seus agentes mais 
visíveis nem sempre têm noção mais ou menos precisa do que seja o 
Estado e sua máquina de soldados e policiais, cobradores de 
impostos, diferenciação de classes, concentração fundiária, 
comércio, etc... (ibid, p. 2) 

 

Não existia entre os “simples”, que participaram da revolta popular do Quebra-

quilos, consciência de classe ou mesmo uma ideologia revolucionária, pois o 

movimento não pode ser considerado como revolucionário. No entanto, estava 

presente uma percepção e um sentimento de exploração. Revoltaram-se contra a 

“nova” lei do alistamento militar, de um “novo” sistema de pesos e medidas, excesso 

de tributos, tudo isso associado a ressentimentos religiosos. Apresentava-se na 

ideologia popular, o que Souto Maior (1978), denominou como “germes” da revolta. 

É interessante que na análise deste autor sobre o movimento do Quebra-

quilos, bem como na análise de Edmundo Moniz (1986), sobre a Guerra de 

Canudos59, ambos consideram que existia entre os revoltosos dos dois movimentos, 

um sentimento muito próximo da teoria de Thomas Morus, denominada de 

conspiração dos ricos, ou ainda, uma ideologia comunitária e igualitária. Essa 

percepção de ambos os historiadores reafirma os conceitos ideológicos 

apresentados por Alain Badiou (1976), sobre a existência de uma ideologia popular 

específica.  

Assinala com razão Hobsbawm que o “banditismo social é um 
fenômeno universal e virtualmente imutável; é mais que um processo 
endêmico de camponeses contra a opressão e a pobreza: um gesto 
de vingança contra os ricos e opressores, um vago sonho de poder 
para impor-lhes um freio, justificar os erros individuais. Modesta é a 

                                                           
59

 Edmundo Moniz é autor de duas obras sobre o movimento de Canudos intituladas como “A guerra 
social de Canudos” e “Canudos: a luta pela terra”. Para Moniz, Canudos foi uma sublevação de 
camponeses, organizada por Antonio Conselheiro, líder equiparado pelo autor a Emiliano Zapata 
(México). Dessa maneira, Moniz discorda de Vargas Llosa em “A guerra do fim do mundo”, discutida 
no capítulo 2 deste trabalho, pois afirma: “Antônio Conselheiro não foi um fanático nem um beato 
manejado por bandidos que não sabiam ler nem escrever como apresenta Vargas Llosa. Foi o 
fundador de Canudos e o dirigente incompatível da resistência camponesa na maior guerra social que 
abalou o sertão do país. Na história do continente americano deverá ser comparado ao lado de 
Emiliano Zapata. Os latifundiários nem os seus aliados poderiam aceitar o seu lema: “A terra não tem 
dono. A terra é de todos”. (MONIZ, 1986, p.14-15).  
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ambição dele: um mundo tradicional em que os homens sejam 
tratados justamente e não um mundo novo e perfeito. Ele se torna 
mais epidêmico do que endêmico quando uma sociedade rural que 
não conhece outros meios de autodefesa se encontra em condições 
anormais de tensão e desmembramento” [...] (SOUTO MAIOR, 1978, 
p. 3) 
 

A decadência econômica do nordeste brasileiro, cuja sobrevivência do Estado 

levava a uma sobrecarga de impostos, somada à ausência de política social, à 

exploração dos latifundiários e donos de engenho, e ainda, associada à percepção 

de tal exploração por um povo cuja religiosidade, era permeada por elementos de 

tradição oral, desencadeou em um levante popular, sem liderança clara e sem uma 

pauta específica de reivindicação. 

A revolta popular caracterizou-se como um levante de subversão contra a 

ordem econômica, social, com um cunho religioso. Utilizaram técnicas de guerrilha, 

como saques a cartórios, ataques a armazéns e feiras, objetivando roubar e quebrar 

os instrumentos utilizados para pesos e medidas, incendiaram delegacias, não 

sendo incomum atacar autoridades policiais com “pedras”. 

Segundo Souto Maior, um romancista nordestino, Rodolfo Teófilo, em seu 

livro intitulado “Os brilhantes”, criou um personagem chamado Jesuíno Brilhante, 

que junto com outros “bandidos” percorriam os territórios da Paraíba em busca de 

justiça social. Souto Maior apresenta em seu livro:  

“- E que fazer? 
- Nada mais fácil: oficiar o governo dizendo que o povo não aceita, 
não se sujeita ao tal sistema, ao diabo de um nome cuja segunda 
letra é Y. Maquinações de Satanás, senhor compadre, maquinações 
de Satanás.” (SOUTO MAIOR, 1978, p. 38)60  
 

 

Observa-se pelo trecho citado que o romancista declara que as reivindicações 

sociais dos quebra-quilos eram movidas por uma perspectiva específica da 

religiosidade popular. Existem documentos históricos sobre a revolta do Quebra-

quilo, que descrevem a participação de padres na insurreição, em cidades como 

Campina Grande. Tais padres utilizavam o movimento para criticar a maçonaria, 

como inimiga da igreja católica. O povo simples, por sua vez, associava a 

condenação da maçonaria, com a figura de seus exploradores. Quem eram os 

maçons? Os grandes proprietários de terra, os cartorários, os representantes das 
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 Trecho citado por Souto Maior, extraído do romance “Os brilhantes”, de Rodolfo Teófilo (s/d, p. 45). 
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forças repressivas. Seus exploradores eram nesse cenário a personalização do 

demônio. 

O ímpeto de revolta, o germe de resistência à exploração, presente na 

ideologia popular, sofria a influência de uma religiosidade reinterpretada e vivida 

pela população excluída. 

[...] A religião dos antigos colonizadores insere-se sincreticamente no 
universo critico e moral do caboclo do nordeste, como o primarismo e 
a agressividade sugerida pela própria região. Sincretismo que, como 
assinala Roberto Mota, não é uma concessão “ao contrário, 
representa um confisco, uma apropriação legítima e justa dos bens 
do opressor. A religião como a praça é do povo.” (SOUTO MAIOR, 
1978, p. 41) 

 

O Brasil, tão rico em movimentos de revolta e resistência, marcadamente 

influenciados por uma religiosidade popular, fornece um vasto material de estudo, 

para que pesquisas possam ser aprofundadas em relação aos aspectos 

permanentes do âmago da ideologia popular. Tais aspectos, entretanto, não foram 

aprofundados por Paulo Freire. 
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5 CURRÍCULO ESCOLAR: IDEOLOGIA E PODER 
 

 
[...] Ao aprendermos a entender a forma como a educação age 

no setor econômico de uma sociedade para reproduzir 
aspectos importantes da desigualdade, também estamos 

aprendendo a desemaranhar uma segunda esfera 
importante em que opera a escolarização. Pois não existe 

somente propriedade econômica, parece haver também uma 
propriedade simbólica – o capital cultural – que as escolas 

preservam e distribuem [...] 
 (APPLE, 1982, p. 11)  

A análise sociológica do papel desempenhado pelo currículo escolar permite 

a compreensão da função social da escola, enquanto “aparelho ideológico de 

hegemonia”, cujo objetivo central é o controle e regulação da distribuição desigual 

do conhecimento. 

A preocupação com a constituição do currículo como uma área de estudo 

específica da educação surgiu nas primeiras décadas do século XX, especialmente 

nos Estados Unidos, em decorrência do desenvolvimento da industrialização 

capitalista e, consequentemente, da necessidade de construção de um modelo 

escolar que pudesse responder à formação de mão de obra para o referido 

desenvolvimento econômico. 

Sobre tal história, afirma Silva (2015): 

É precisamente nessa literatura que o termo (currículo) surge para 
designar um campo especializado de estudo. Foram talvez as 
condições associadas com a institucionalização da educação de 
massas que permitiram que o campo de estudo do currículo surgisse, 
nos Estados Unidos, como um campo profissional especializado. 
Estão entre essas condições: a formação de uma burocracia estatal 
encarregada dos negócios ligados à educação; o estabelecimento da 
educação como objeto próprio de estudo científico; a extensão da 
educação escolarizada em níveis cada vez mais altos a segmentos 
cada vez maiores da população; as preocupações com a 
manutenção de uma identidade nacional, como resultado das 
sucessivas ondas de imigração; o processo crescente de 

urbanização e industrialização. (p. 22, parênteses do autor) 
 

             O currículo escolar da educação burguesa possui como função a 

reprodução simbólica e material da sociedade de classes, por meio de uma 

organização temporal e sequencial de conteúdos escolares. Dessa forma, o 
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currículo exerce o controle para a efetiva distribuição parcelada do conhecimento, 

transformando-o em mercadoria. A própria definição dos conteúdos a serem 

ensinados, revestidos ideologicamente de uma “roupagem cientificista”, atende ao 

papel ideológico da escola, definido pela sociedade capitalista. De forma geral, as 

temáticas abordadas nos planos de trabalho docente, que materializam os currículos 

escolares, carecem de conhecimento científico, pois se constituem em conceitos 

abstratos e ideologizados. 

O campo curricular, no decorrer do século XX, foi se tornando complexo e 

marcado por diferentes tendências de estudo e investigação. Conforme é possível 

ser observado pelo percurso construído nesta tese, este capítulo se dedica a 

apresentar uma análise sociológica do currículo escolar e a sua relação com os 

aspectos ideológicos. Toda escolha envolve algum grau de renúncia. Dessa 

maneira, anuncia-se que os aspectos estruturais curriculares, seus aparatos 

técnicos, bem como as teorias de aprendizagens não serão foco desta análise, mas 

a orientação ideológica que possibilita a corporificação do currículo escolar. 

Sinteticamente, pode-se afirmar, de acordo com Silva (2015), a existência de 

três grandes abordagens no estudo e pesquisa sobre currículo escolar, a partir das 

preocupações temáticas dessas abordagens, conforme exposto no Quadro 3, a 

seguir. 

 
Quadro 3 – Abordagens curriculares 

Teorias Tradicionais Teorias Críticas Teorias Pós-Críticas 

 Ensino 

 Aprendizagem 

 Avaliação 

 Metodologia 

 Didática 

 Organização 

 Planejamento 

 Eficiência 

 Objetivos 

 Ideologia 

 Reprodução cultural e 

social 

 Poder  

 Classe Social 

 Capitalismo 

 Relações sociais de 

produção 

 Conscientização 

 Emancipação e 

libertação 

 Currículo oculto 

 Resistência 

 Identidade, alteridade e 

resistência; 

 Subjetividade; 

 Saber-poder; 

 Representação; 

 Cultura; 

 Gênero, raça, etnia, 

sexualidade, multiculturalismo. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da exposição teórica de Silva (2015). 
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 A abordagem analítica realizada neste trabalho é a materialista dialética que 

se enquadra nas teorias críticas. Embora as abordagens pós-criticas apresentem 

temáticas com preocupações similares às das teorias críticas, a principal divergência 

entre elas encontra-se no fato de as teorias pós-críticas despotencializarem a luta de 

classes como o “motor” da história, bem como deslocarem o debate sobre ideologia 

para a análise do discurso. Para os pós-críticos, o texto “fala por si”, razão pela qual, 

considera-se que tal perspectiva corre o risco de perder a objetividade teórica, 

caindo no subjetivismo. 

          A análise gramsciana sobre sociedade civil discute a escola capitalista como 

um dos principais mecanismos que a classe dominante, procura universalizar seus 

valores e a sua compreensão do mundo, buscando a obtenção da hegemonia 

política e, consequentemente, mantendo a estrutura social existente. A reprodução 

da desigualdade social tem, na dimensão superestrutural, a escola como aparelho 

especializado. Nesse sentido, o currículo escolar apresenta-se como a 

materialização de tais objetivos. A esse respeito, Gramsci (2010) afirma:  

Pode-se observar, em geral, que na civilização moderna todas as 
atividades práticas se tornaram tão complexas, e as ciências se 
mesclaram de tal modo à vida, que cada atividade prática tende a 
criar uma escola para os próprios dirigentes e especialistas e, 
consequentemente, tende a criar um grupo de intelectuais 
especialistas de nível mais elevado, que ensinem nestas escolas. 
Assim, ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de 
“humanista” (e que é o tipo tradicional mais antigo), destinado a 
desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral ainda 
indiferenciada, o poder fundamental de pensar e de saber orientar-se 
na vida, foi se criando todo um sistema de escolas particulares de 
diferentes níveis, para inteiros ramos profissionais ou para profissões 
já especializadas e indicadas mediante uma precisa especificação 
[...]  A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era 
um esquema racional: a escola profissional destinava-se às classes 
instrumentais, enquanto a clássica destinava-se às classes 
dominantes e aos intelectuais. (p.32, grifos e parênteses do autor) 

 

A teoria crítica do currículo permite, conforme aponta o autor, compreender de 

que maneira a organização do tempo escolar, da seleção dos seus conteúdos, da 

sua didática, bem como dos processos de seleção dos sujeitos, reproduz estrutural e 

superestruturalmente o modo de produção capitalista e as possibilidades de 

transformação de tal realidade. 
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Destaca-se na abordagem aqui adotada, que não se compreende a 

determinação estrutural sobre a superestrutura. Dessa maneira, é possível que por 

meio da escola e de um currículo elaborado a partir da identificação das 

contradições, se construam instrumentos de resistência à destituição da vocação 

ontológica do “ser mais”. 

[...] certamente, nas relações escolares, familiares e de trabalho, não 
se reproduzem linearmente as relações capitalistas. Aceitar a análise 
dos autores (teoria reprodutivista), tal qual é apresentada, é cair no 
imobilismo e na crença da impossibilidade de organizar, no interior 
da escola, família, fábrica, e na sociedade civil em seu conjunto, os 
interesses dos dominados [...] (FRIGOTTO, 2010, p.59-60) 

 

Como encontrar as brechas no sistema educacional? Em primeiro lugar, 

desvelando a estrutura de funcionamento da escola capitalista, a dialética relação 

entre estrutura e superestrutura. Daí a importância da análise curricular. Esse 

movimento dialético é apresentado por Paulo Freire como o movimento de denúncia 

e do anúncio. A denúncia corresponde à problematização da realidade e da forma 

como essa realidade se manifesta estrutural e superestruturalmente. Por sua vez, o 

anúncio relaciona-se à utopia de uma nova realidade que deverá ser historicamente 

construída com os “esfarrapados do mundo”. 

O acesso efetivo das camadas populares brasileiras ao sistema escolar é 

relativamente recente, data da segunda metade do século XX e é resultado do 

processo de urbanização do país, a partir das demandas do capital para a formação 

de uma mão de obra que atendesse as necessidades da industrialização, bem como 

da pressão popular sobre o Estado, uma vez que, ideologicamente, os “simples” 

compreendiam a escolarização como perspectiva de ascensão social.  

Embora tendo conquistado acesso ao Ensino Fundamental Brasileiro, isso 

não significou, para as camadas populares, a socialização dos bens culturais, uma 

vez que a estrutura curricular, fundamentada na escola capitalista, distribui de forma 

desigual o conhecimento. 

Antes de perguntarmos pelo tipo de conhecimento que a escola 
transmite, devemos lembrar que nela não apenas se processam 
conhecimentos. Com efeito, é sabido que na escola se processam e 
circulam “outras coisas” além do conhecimento. O currículo escolar – 
e isto vale para os três níveis, ainda seja mais notável nos dois 
primeiros – se acha carregado de conteúdos que, claramente, não 
podem ser enquadrados dentro do campo do conhecimento. Trata-se 
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do currículo manifesto ou do currículo oculto (e, neste caso, é mais 
óbvio); dentro e fora da sala de aula, por via explícita e implícita, é 
transmitido aos alunos uma gama heterogênea de elementos que, 
genericamente denominados culturais e que nada os justifica como 
conhecimento científico [...]. (TAMARIT, 1996, p. 43, grifos e 
parênteses do autor) 

 

O sistema escolar brasileiro, legalmente, estabelece uma estrutura comum de 

acesso para todas as classes sociais (Educação Básica e Ensino Superior)61, no 

entanto, no interior de tal sistema, encontram-se mecanismos sutis de seleção. Na 

educação básica brasileira, o acesso das camadas populares se restringe às 

escolas públicas, com currículos escolares “empobrecidos”, cujos conteúdos 

centram-se em transposições didáticas, distantes do acesso à pesquisa e à ciência e 

da necessária relação com a realidade.  Por outro lado, as camadas médias e a 

burguesia, encontram no currículo das escolas privadas conteúdos e conhecimentos 

que os capacitam para uma longa escolarização.  

O fenômeno da denominada globalização hegemônica, vem disseminando, 

desde os anos 1990, reformas educacionais comuns, voltadas à constituição de 

valores, conhecimentos e formação de mão de obra flexível, adequadas ao projeto 

do capital volátil.  Alguns temas ganharam destaque com as propostas curriculares 

neoliberais, tais como sociedade do conhecimento, expectativas de aprendizagem, 

formação de competências, flexibilização etc. 

Analisando as marcas de tal fenômeno Arroyo (2011) afirma: 

Mais recentemente houve nova reação conservadora por 
secundarizar e expatriar a educação dos currículos e da docência. As 
políticas neoliberais, sua ênfase no treinamento e no domínio de 
competências e nas avaliações e classificações de alunos e mestres 
por domínios de resultados voltam a expatriar a educação dos seus 
territórios, as escolas, os currículos e a docência. Nossa bandeira de 
luta desde os anos de 1980, educação como direito sai do discurso. 
Os termos direito, educação (quando ainda se usam) são reduzidos a 
termos como domínio de competências ou mostram quantificação 
dos resultados. Docência é reduzida a treinar nesses domínios. (p. 
25, parênteses do autor) 

 

Dissimulam-se, ideologicamente, os conflitos de classe, e o antagonismo 

entre a relação do capital e trabalho é falsamente superado pelo discurso do 
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 Sobre a estrutura legal da educação brasileira, verificar a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional (LDB/EN nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) 
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conhecimento como o balizador das relações sociais. Afirma-se que, por meio da 

escola, a partir do mérito individual, as pessoas ascendem socialmente. 

Através da análise das reformas educacionais é possível identificar o que 

Frigotto (2010) alerta sobre a inexistência da neutralidade científica e das múltiplas 

determinações que envolvem a definição de um currículo escolar: 

Esta forma de abordar o (re)exame das relações entre prática 
educativa escolar e a estrutura econômico-social capitalista decorre 
da concepção segundo a qual a prática pedagógica escolar não se 
define, enquanto uma prática social, apenas pelo seu aspecto 
pedagógico (pedagogismo), e a prática econômica – entendida como 
a relação social fundamental mediante a qual os homens produzem a 
sua existência – não se reduz a uma visão economicista onde o 
social, o político e o filosófico estão excluídos. Ora, se tal enfoque se 
revela complexo, essa complexidade advém das múltiplas 
determinações que encerra a problemática em questão. (p.41-42) 

 

A proposta curricular de um sistema escolar, ou mesmo de uma unidade 

educacional, expressa a abordagem política adotada. Para uma análise crítica do 

currículo é necessário superar o conceito de neutralidade científica e duvidar daquilo 

que parece óbvio. 

Apple (1982), ao discutir a relação entre currículo escolar e ideologia, alerta o 

pesquisador em educação sobre a necessidade de superar a “falsa consciência” de 

neutralidade científica que procura revestir o currículo. 

[...] Em seu prefácio a tradução inglesa da obra clássica de Karl 
Mannheim, Ideology and Utopia, Louis Wirth afirma: “As coisas mais 
importantes [...] que podemos saber a respeito de um homem é o 
que ele admite como certo, e os fatos mais elementares e 
importantes a respeito de uma sociedade são os que raramente 
encontram discussão e que em geral são vistos como estabelecidos”. 
Ou seja, para se adquirir discernimento, compreensão, da atividade 
desenvolvida por homens e mulheres em um período histórico 
específico, é preciso que se parta do questionamento daquilo lhes é 
inquestionável. Como diria Marx, não se aceitam as ilusões de uma 
época as apreciações baseadas no senso comum das atividades 
intelectuais e programáticas (embora sejam sem dúvida importantes); 
o investigador deve, antes, situar essas atividades em um campo de 
ação mais amplo de conflito econômico, ideológico e social. (APPLE, 
1982, p. 26, parênteses do autor) 

 

Conforme já apresentado neste trabalho, a ideologia da classe dominante 

tem, entre as suas funções, fazer com que os subalternos aceitem e até admirem a 

compreensão do mundo dos opressores. O currículo escolar, por meio da sua 
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estrutura de organização temporal, sequencial e de seleção de conteúdos, 

corresponde à forma institucionalizada pela qual se materializa a conotação 

ideológica da escola. É por meio desse currículo que as forças hegemônicas da 

sociedade civil autorizam ou proíbem a circulação de determinados conhecimentos, 

haja vista o Projeto de Lei que se tem discutido, atualmente, nas diferentes 

instâncias do parlamento brasileiro, denominado  “Escola sem Partido”.  

De forma geral, a cultura popular está proibida nos currículos oficiais ou, 

quando tratada, aparece por meio do estudo folclórico, desprovida de qualquer valor 

científico. Entre os elementos constitutivos da cultura popular, encontram-se as 

experiências cotidianas, a religiosidade, e em grande medida, o que Badiou (1994) 

denominou de aposta62. Sendo o currículo da escola burguesa, a forma como esta 

administra e controla a distribuição do poder simbólico entre os grupos sociais, a 

cultura popular é compreendida como um risco à hegemonia dominante. 

Quanto mais apartados do real estiverem os conhecimentos veiculados pelos 

currículos oficiais, mais alienante se torna a escola. É fundamental, para a escola 

burguesa, que tais currículos impeçam o reconhecimento de valores comuns entre 

as classes subalternas e que estas encontrem na leitura de mundo de seus 

opressores, valores, conhecimentos e atitudes desejáveis. Assim, os docentes, 

implementadores dos currículos reais, precisam ser cooptados pelo discurso 

hegemônico, acreditando que a ciência e os intelectuais não se vinculam a classes 

sociais específicas, mas que transitam em um “universo superior”, uma espécie de 

“Olimpo da neutralidade”. 

Uma reflexão necessária de ser feita, trata-se da identificação do que Tamarit 

(1996) denomina de conhecimento legítimo.  É complexa a definição de legitimidade 

do conhecimento, que mesmo tendo recebido um “credenciamento” acadêmico, que 

lhe reveste com um status científico, ao ser incorporado no currículo escolar, tal 

conhecimento e sua legitimidade, ainda precisam ser ratificados. Nesse momento, 

sofre-se a influência de muitas variáveis de ordem política e ideológica. Cabe 

                                                           
62

 Para o filósofo francês, Alain Badiou, o conceito de aposta está articulado à ação assumida pelo 
sujeito que se direciona à ruptura. Nesse sentido, a cultura popular, dialeticamente, transgride a 
ordem dominante e possibilita o acontecimento. Para melhor compreensão dos conceitos de aposta e 
de acontecimento, conferir o capítulo 2 desta tese. 
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destacar como exemplo, o senso comum docente, impregnado pela ideologia 

hegemônica, que trata os conteúdos escolares de forma segmentada e não dialética. 

O senso comum do docente, impregnado de uma visão positivista do 
conhecimento, facilita a aceitação acrítica do mesmo, de tal forma 
que é recebido como algo dado, indiscutível. Essa atitude que, por 
sua vez, é transmitida ao aluno o conduz a não discernir entre dóxa e 
epistéme, uma vez que está fora de toda a discussão a legitimidade 
das “fontes”, o texto e a palavra do professor. (TAMARIT, 1996, p. 
55-56, grifos do autor) 

 

       Na elaboração de uma proposta curricular contra-hegemônica, definir o que se 

considera como conhecimento legítimo é fundamental. Nesse sentido, alerta Tamarit 

(1996) que a “palavra da ciência” não pode ser estudada de forma desarticulada da 

realidade a ser analisada, bem como de sua historicidade, uma vez que a 

legitimidade do conhecimento está na sua capacidade de fornecimento de 

“ferramentas” que possibilitem a compreensão das dimensões estruturais de tal 

realidade e, consequentemente, de suas diferentes conjunturas.  A legitimidade do 

conhecimento relaciona-se, também, na sua capacidade de contribuir para a 

constituição da autonomia intelectual dos educandos.  Destarte, Tamarit (1996) cita 

Antonio Gramsci: 

O começo da elaboração crítica é a consciência do que realmente se 
é, ou seja, um conhece-te a ti mesmo como produto do processo 
histórico desenvolvido até agora e que deixou uma infinidade de 
pegadas, recebidas sem benefícios de inventário. É preciso efetuar, 
inicialmente, esse “inventário” (GRAMSCI apud TAMARIT, 1996, p. 
55)63 

 

Para Arroyo (2011), o currículo escolar é um território em disputa, pois a 

escola capitalista reproduz a luta de classes. Dessa maneira, a classe dominante 

tem elaborado propostas curriculares “esquizofrênicas”, contraditórias, que se voltam 

para negar a identidade das classes subalternas. De um lado, ideologicamente 

supervalorizando o idealismo e a lógica formal e do outro, propondo currículos 

pragmáticos voltados a atender as demandas do mercado. 

Uma constatação é que os currículos e os livros didáticos são 
pensados como espaços de saberes, de conhecimentos e de 
concepções, deslocados de vivências da concretude social e política. 
Sobretudo, deslocados dos sujeitos humanos produtores dessas 
vivências sociais e dos conhecimentos. Estes aparecem em um vazio 
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Citação da obra de Gramsci: “El materialismo histórico y la filosofia de B. Croce”. 
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social, produzidos e reproduzidos, ensinados e aprendidos sem 
referência a sujeitos, contextos e experiências concretas. 
Consequentemente as didáticas de seu ensino-aprendizagem são 
abstratas, válidas para todo conhecimento e para todo aluno ou 
coletivo. Válidas para toda vivência, todo contexto social e cultural. 
(ARROYO, 2011, p. 76-77) 

 

Apple (1982), Silva (2015), Arroyo (2011), afirmam que no campo curricular é 

necessário identificar os aspectos ideológicos presentes na estrutura explícita do 

currículo, como também no que se denomina como currículo oculto. Para eles o 

“currículo oculto” é identificado no cotidiano das práticas pedagógicas, na 

denominada cultura escolar. As rotinas escolares estão impregnadas pelos valores 

não ditos, mas nem por isso pouco formativos. Questões de disciplina, de controle 

corporal, de realização de atividades, do estabelecimento de metas de 

aprendizagens, voltam-se à constituição do “projeto” de ser humano desejado 

hegemonicamente, cujo principal objetivo é moldá-lo dentro do sistema produtivo. 

Ao analisar os aspectos do denominado currículo oculto, Frigotto (2010) 

realiza a seguinte explicação fundamentando-se em Robert Dreeben64: 

[...] Robert Dreeben desenvolve um trabalho sistemático defendendo 
a tese de que, dadas as características estruturais próprias da escola 
– composição dos agentes, horários, prêmios e sanções, 
complexidade, diferenciação de papéis – aprende-se nela um 
conjunto de normas que vão definindo atitudes de independência, 
realização, universalismo, especificidade, funcionais às organizações 
da sociedade industrial. (p. 57) 

 

Seja na estrutura explícita das propostas curriculares, seja na cultura escolar, 

observa-se que o currículo é a “radiografia” da função ideológica da escola.  

Um discurso corrente, amplamente divulgado pela mídia (aparelho ideológico 

de hegemonia) e fortemente incorporado pelos docentes, refere-se à preocupação 

em não alterar as bases curriculares propostas pelo Estado, nem conteúdos 

escolares previamente estabelecidos. Tais conteúdos são compreendidos como 

resultado natural do “desenvolvimento” científico, revestidos de neutralidade e são 

propagados como ferramentas para o desenvolvimento de habilidades e 

competências voltadas à “integração” dos simples ao mercado de trabalho. 

                                                           
64

Autor da obra: “On what is learning is school. Massachusetts”, de 1968. 
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Ironicamente, a defesa desses conteúdos escolares, como ferramenta de 

integração das classes subalternas ao mercado de trabalho, os distancia do modo 

de produzir a vida experimentada pelos simples, levando estes a reproduzirem 

papeis determinados pelo modo de produção capitalista. Esse movimento circular é 

destacado por Frigotto (2010) da seguinte forma: 

Ocorre nesse tipo de análise uma inversão que caracteriza o modelo 
circular de análise. Enquanto a educação é tida, na ótica do capital 
humano, como fator básico da mobilidade social e de aumento da 
renda individual, ou fator de desenvolvimento econômico, nestas 
análises, o “fator econômico”, traduzido por um conjunto de 
indicadores socioeconômicos, é posto como sendo o maior 
responsável pelo acesso, pela permanência na trajetória escolar e 
pelo rendimento ao longo dessa trajetória. O que é determinante vira 
determinado. Ou seja, a escolarização é posta como determinante da 
renda, de ganhos futuros, de mobilidade, de equalização social das 
oportunidades sociais (tese básica do modelo econômico 
concentrador), e o acesso à escola, permanência nela e o 
desempenho, em qualquer nível, são explicados fundamentalmente 
pela renda e outros indicadores que descrevem a situação 
econômica familiar. (p. 62-63) 

 

O conceito de trabalho no currículo da escola burguesa é apresentado 

idealisticamente como valor moral e tratado por meio da ideologia meritocrática, 

desvinculando-o das relações políticas, econômicas e antropológicas. 

De acordo com Arroyo (2011):   

A disputa no território dos currículos tem de ser posta contra a perda 
de conhecimentos, de sua centralidade no direito à educação. De um 
lado, perda soterrada no pragmatismo e utilitarismo de domínios de 
competências tão pobres em conhecimentos. De outro lado, perda 
dos conhecimentos mais densos, instigantes que vêm das 
experiências humanas mais determinantes do viver humano, do 
trabalho. Instigantes, sobretudo, para aqueles sujeitos que pagam o 
preço mais sofrido: os condenados ao não trabalho, ao trabalho na 
sobrevivência, à exploração do trabalho desde a infância. São os 
primeiros a terem direito aos saberes do trabalho. Se reconhecemos 
o direito aos saberes do trabalho e assumimos a disputa para que 
esses saberes sejam estruturantes dos saberes do currículo teremos 
de perguntar-nos que saberes do trabalho incorporar? Propomos 
priorizar seus saberes aprendidos no trabalho desde a infância. 
(p.90) 

 

Objetivando maior aprofundamento sobre a relação entre educação e trabalho 

proposta para o currículo da denominada “escola única” (termo gramsciano), faz-se 

necessário retomar algumas concepções.  
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Para Antonio Gramsci e Paulo Freire a escola tem um caráter político-

dialético, uma vez que, enquanto parte da sociedade civil, constitui-se como 

aparelho para construção de hegemonia. 

Freire (2005) e Gramsci (2014a) não defendem a construção de um processo 

revolucionário por meio de etapas. Acreditam que a transformação dos meios de 

produção e de organização social que visa uma sociedade socialista, não prescinde 

da ação da escola. A revolução cultural deve contribuir para mudanças da 

mentalidade e da ideologia popular, uma vez que os simples deverão conduzir a 

revolução juntamente com os intelectuais orgânicos de tais classes sociais. 

Seria desnecessário dizer aos movimentos revolucionários que eles 
se encontram em relação antagônica com as classes dominantes. 
Não será demasiado enfatizar, porém, que este antagonismo, que 
envolve objetivos e interesses opostos, deve expressar-se em formas 
de ação igualmente distintas. Na verdade, deve haver uma diferença 
entre a prática daquelas classes e a dos movimentos revolucionários, 
que perfile claramente. Esta diferença não é arbitrária, nem 
puramente formal. [...] (FREIRE, 2001c, p. 91) 
 

Nesta citação é possível compreender a razão pela qual se defende que a 

escola pública e popular deve ter um currículo específico direcionado às classes 

subalternas. Um dos desafios estabelecidos para a revolução cultural, da qual a 

escola pública e popular é parte integrante, volta-se à reafirmação das invariáveis do 

tipo comunista, presentes na ideologia popular, superando a perspectiva folclórica 

que reveste tal ideologia, possibilitando, assim, a compreensão histórico-dialética do 

mundo. 

A fonte fundamental do conhecimento é a realidade objetiva e decorrente 

dela, mas também, dialeticamente, ao produzi-la, emerge o conhecimento simbólico, 

a cultura.  A ciência é histórica e situada, e esta, quando, apartada da realidade e da 

sua historicidade, torna-se profundamente abstrata e, por conseguinte, permite uma 

interpretação centrada no senso comum, ideologizando-se. 

Para as classes subalternas, o mundo real é marcado pelas relações de 

trabalho. Relações concretas e situadas.  No entanto, a ideologia que reveste o 

sentido e o valor do trabalho, varia de acordo com a classe social. Segundo Gramsci 

(2010), a escola popular, voltada aos simples, necessita desvelar os mecanismos de 

opressão aos quais estão subordinadas as classes subalternas, entre eles, as 

formas de exploração do trabalho. A escola, ao separar conhecimentos filosóficos 
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dos conhecimentos do trabalho, reforça ideologicamente os papéis a serem 

exercidos pelas diferentes classes sociais. Para o autor “[...] É necessário definir 

exatamente o conceito de escola unitária, na qual o trabalho e a teoria estão 

estreitamente ligados: a aproximação mecânica das duas pode ser um esnobismo 

[...]” (p. 175) 

A preocupação gramsciana em explicar o que se entende pela relação escola-

trabalho volta-se-se à necessária distinção entre tal conceito na escola burguesa e 

na escola revolucionária, uma vez que ambas se referem a essa relação. Enquanto 

para a escola burguesa o currículo escolar, centrado no trabalho, encontra-se no 

desejo pragmático da formação da mão de obra para atender as necessidades do 

processo produtivo, para a escola revolucionária essa relação objetiva levar os 

subalternos a desmistificar a moralização do trabalho, denunciando o valor de 

mercadoria atribuído ao trabalho pela sociedade capitalista.  

Manacorda (2001), ao discorrer sobre o desenvolvimento do projeto de 

escolarização burguesa, pós Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, 

explica da seguinte forma a escola pragmática, em sua associação entre escola-

trabalho. 

Inicialmente nada: os trabalhadores perdem sua antiga instrução e 
na fábrica só adquirem ignorância. Em seguida, a evolução da 
“moderníssima ciência da tecnologia” leva a uma substituição cada 
vez mais rápida dos instrumentos e dos processos produtivos e, 
portanto, impõe-se o problema de que as massas operárias não se 
fossilizem nas operações repetitivas das máquinas obsoletas, mas 
que estejam disponíveis às mudanças tecnológicas, de modo que 
não se deva sempre recorrer a novos exércitos de trabalhadores 
mantidos de reserva: isto seria um grande desperdício de forças 
produtivas. Em vista disso, filantropos, utopistas e até os próprios 
industriais são obrigados, pela realidade, a se colocarem o problema 
da instrução das massas operárias para atender às novas 
necessidades da moderna produção de fábrica: em outros termos, o 
problema das relações instrução-trabalho, ou da instrução técnico-
profissional, que será o tema dominante da pedagogia moderna. 
Tentam-se, então, duas vias diferentes: ou reproduzir na fábrica os 
métodos “platônicos” da aprendizagem artesanal, a observação e a 
imitação, ou derramar no velho odre da escola desinteressada o 
vinho novo dos conhecimentos profissionais, criando várias escolas 
não só sermocinales, mas reales, isto é, de coisas, de ciências 
naturais: em suma, escolas científicas, técnicas e profissionais. 
(MANACORDA, 2001, p. 271-272, grifos do autor) 
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Como diferenciar a pedagógica relação entre a escola e trabalho da proposta 

burguesa (pragmática) do referencial curricular da escola revolucionária 

(desinteressada) que também discute a relação conhecimento-trabalho?  

Gramsci inicia essa resposta afirmando que todos são filósofos, mesmo que 

exerçam atividades manuais. Dessa maneira, não se trata, como propuseram os 

ideólogos das escolas burguesas, de criar cursos profissionalizantes dissociados 

das escolas desinteressadas, mas de articular o trabalho na sua estreita vinculação 

com o modo de produção e com a filosofia. 

A articulação entre a análise da realidade, do conhecimento e do trabalho 

fornecerá as ferramentas para desvelar como as classes dominantes, por meio da 

exploração do trabalho, se apropriam do conhecimento da humanidade, privando os 

oprimidos de uma leitura histórica do real e impedindo as classes subalternas do 

exercício da hegemonia. Nessa vinculação trabalho-conhecimento, a escola 

revolucionária, desinteressada, deverá ser capaz de socializar os conhecimentos 

historicamente construídos, atrelando-os à realidade. 

O currículo escolar, centrado na filosofia da práxis, contextualiza o ser 

humano, histórica e materialmente, analisando a dialética relação entre estrutura e 

superestrutura. 

[...] Um tratamento sistemático da filosofia da práxis não pode 
negligenciar nenhuma das partes constitutivas da doutrina do seu 
fundador. Mas em que sentido entender isso? Ele deve tratar toda a 
parte geral filosófica, deve desenvolver, portanto, coerentemente, 
todos os conceitos gerais da metodologia histórica e política; e além 
disso, tratar da arte, da economia, da ética, bem como deve 
encontrar no nexo geral, o lugar para uma teoria das ciências 
naturais. (GRAMSCI, 2014a, p. 165) 

 

Como intelectual orgânico das camadas populares, o professor deve dirigir a 

sua prática pedagógica contribuindo com os educandos, para que estes confrontem 

a realidade e a compreensão de mundo dos simples, profundamente marcada pelo 

trabalho, gerando a construção de novos conhecimentos. 

Na medida, porém, em que a verdadeira utopia implica a dialetização 
da denúncia e do anúncio, a liderança revolucionária não pode: 
a) denunciar a realidade sem conhecê-la; 
b) anunciar a nova realidade sem ter um pré-projeto que, emergindo 

da denúncia, somente se viabilize na práxis; 
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c) conhecer a realidade distante dos fatos concretos, fontes de seu 
conhecimento; 

d) denunciar e anunciar sozinha; 
e) não confiar nas massas populares, renunciando a sua comunhão 

com elas. (FREIRE, 2001 c, p. 92) 
 

Nesse sentido, o estudo das relações de trabalho, dialogadas e 

problematizadas pelas camadas populares, tendo o real como mediatizador, 

permitirá novas perspectivas de conhecimento fundadas na filosofia da práxis. Para 

Gramsci (2014a), por meio do trabalho o homem participa ativamente da vida da 

natureza, visando transformá-la e socializá-la. É necessário estudar as diferentes 

formas como os modos de produção organizaram as forças produtivas e, por 

consequência, ”determinaram” as relações superestruturais. 

Nosella (2010) assim explica as características que as escolas contra-

hegemônicas necessitam assumir, visando à formação do “novo homem”: 

Especificando as características dessa educação, é possível dizer 
que deverá assumir particularidades opostas à pedagogia burguesa. 
Nesse sentido, enquanto o Estado estiver sob o controle da classe 
burguesa, necessariamente a nova educação proposta será, 
sobretudo, uma educação crítica, de polêmica, de negação da 
negação, podendo, inclusive, apresentar expressões “românticas” 
que nem por isso carecem de função histórica. Seria, portanto, um 
crasso idealismo pretender que o marxismo, enquanto permanece na 
oposição, possa elaborar planejamentos didáticos, a serem 
executados pelo grupo político que está no poder. Em segundo lugar, 
a pedagogia moderna que visa formar o novo cidadão socialista, de 
forma prática e participativa, fundamenta-se nos modelos e métodos 
de produzir (industrialização) e de fazer política (conselhos de 
fábrica, sindicatos, partido). O novo cidadão, intelectual orgânico do 
processo revolucionário, faz com que o “próprio esforço muscular 
nervoso” enquanto elemento de uma atividade prática geral que 
inova continuamente o mundo físico e social, se torne o fundamento 
de uma nova e integral concepção de mundo, “[...] porque o modo de 
ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor 
exterior e momentâneo de afetos e das paixões, mas num imiscuir-se 
ativamente na vida prática, como construtor, organizador, persuasor 
permanente”. (NOSELLA, 2010, p. 107-108, grifos e parênteses do 
autor) 

 

               Diferentemente da ideologia propagada pela escola burguesa, não é o 

sucesso no sistema escolar que determina a possibilidade de empregabilidade dos 

filhos dos trabalhadores, mas a própria lógica do mercado. Por essa razão, o 

trabalho, enquanto marca de determinado modo de produção, não é problematizado 
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pela escola, mas transformado em mercadoria e identificado exclusivamente como 

empregabilidade e valor moral. 

A escola fundada na ideologia contra-hegemônica não fragmenta 

conhecimento e trabalho, ao contrário, articula essa dialética relação no currículo 

escolar, desfetichizando os conceitos de ciência e trabalho, objetivando a 

emancipação humana. Em tal perspectiva, um currículo escolar contra-hegemônico, 

pode construir e desenvolver seus conteúdos a partir das concepções 

antropológicas, políticas e ideológicas discutidas pelo Materialismo Histórico 

Dialético, ou seja, do trabalho e suas relações com a cultura popular, expressa nas 

diferentes linguagens. 

Frigotto (2010), ao analisar a importância do trabalho na condição da 

identidade humana, humana, remete a Karl Marx, quando este afirma que: 

[...] O trabalho é um processo de que participam o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a 
natureza como uma de suas forças [...] Atuando assim, sobre a 
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica a sua 
própria natureza. (MARX apud FRIGOTTO, 2010, p. 86) 

 

Desde a educação infantil, os filhos dos trabalhadores estabelecem relações 

cotidianas centradas no trabalho, se não diretamente, no convívio com seus 

familiares e comunidade. Assim, refletir sobre as formas como o modo de produção 

capitalista transforma a força de trabalho em mercadoria e suas dialéticas relações 

com a superestrutura, deve ser o eixo do currículo popular. 

As relações mercantis, na sociedade capitalista, implicam 
necessariamente a existência de uma mercadoria que, uma vez 
adquirida e consumida em combinação com as matérias primas e 
instrumentos de trabalho (meios de produção), incorpore um valor 
adicional às mercadorias produzidas. A força de trabalho, e não o 
trabalho, constitui-se nesta mercadoria particular da produção 
capitalista, cuja utilidade reside na capacidade de gerar uma 
quantidade de valor maior do que seu próprio valor. O que constitui o 
objeto de troca entre capitalista e assalariado não é o trabalho, mas a 
força de trabalho.  (FRIGOTTO, 2010, p. 91-92, parênteses do autor) 

 

Compreender as relações mercantis estabelecidas pelo capitalismo em 

relação ao trabalho, que transforma a força de trabalho em mercadoria, é 

fundamental para que se desvele a ideologia burguesa presente no currículo escolar 



 
206 

e que esta, ao invadir a ideologia popular, faz com que os simples acreditem em 

equivocadas teorias como a do capital humano (liberalismo), substituída, 

atualmente, pela sociedade do conhecimento (neoliberalismo). Tais ideologias têm 

como função fazer com que os sujeitos acreditem ser possível estabelecer objetivos 

comuns entre capital e trabalho. 

Faria (2008) apresenta uma pesquisa em que procurou mapear como o 

trabalho é conceituado nos currículos escolares, especialmente por meio do livro 

didático. Descontextualizado histórica e socialmente, o trabalho quando presente 

nos conteúdos escolares é apoiado em noções ideológicas idealistas. A escola deixa 

de estudá-lo a partir dos conceitos científicos, em uma perspectiva materialista 

histórica que verdadeiramente dê conta da realidade. 

Com esta harmonia, sem conflitos, é vista a sociedade. Esta é 
concebida igualmente: a-historicamente. Os homens são todos 
importantes, desde que desempenhem suas funções solidariamente. 
Desta forma, as classes sociais são camufladas, a exploração do 
trabalho é camuflada. Os trabalhadores (que são todos os homens) 
unem-se pelo trabalho. O trabalho é penoso, mas o trabalhador é um 
herói. A produção é coletiva enquanto soma de trabalhos (funções, 
profissões) individuais e a apropriação do produto (o progresso) 
também é coletiva. A exploração do trabalho de muitos por alguns 
não tem lugar nos livros didáticos. (FARIA, 2008, p. 75, parênteses 
da autora) 

 

A proposta da escola única desenvolvida por Gramsci (2010) fundamenta-se 

na indivisibilidade do conhecimento e da realidade. Aliás, esse é um ponto de 

confluência entre as perspectivas gramsciana e freiriana. Para ambos, não é 

possível dividir escolarização e educação, uma vez que os alunos adentram ao 

espaço escolar marcados pela sua existência material, logo, sociocultural. 

O currículo escolar, baseado em conteúdos abstratos, sem nenhuma conexão 

aparente com a vida real e com as classes socias, afirma-se a partir da ideologia 

idealista ou do pragmatismo. A ação didática que se associa à tal perspectiva é 

mecanicista, pois não admite a historicidade dos conteúdos nem a sua dialética 

relação com a realidade. 

Não é completamente exato que a instrução não seja também 
educação: a insistência exagerada nesta distinção foi um grave erro 
da pedagogia idealista, cujos efeitos já se vêem na escola 
reorganizada por esta pedagogia. Para que a instrução não fosse 
igualmente educação, seria preciso que o discente fosse uma mera 
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passividade, um recipiente mecânico de noções abstratas, o que é 
absurdo, além de ser “abstratamente” negado pelos defensores da 
pura educatividade precisamente contra a mera instrução 
mecanicista. O “certo” se torna “verdadeiro” na consciência da 
criança. Mas a consciência da criança não é algo “individual”(e muito 
menos individualizado): é o reflexo da fração de sociedade civil da 
qual a criança participa, das relações sociais tais como se aninham 
na família, na vizinhança, na aldeia, etc. A consciência individual da 
esmagadora maioria das crianças reflete relações civis e culturais 
diversas e antagônicas às que são refletidas pelos programas 
escolares [...]. (GRAMSCI, 2010, p. 43-44, grifos e parênteses do 
autor) 

 

Paulo Freire (2005) ressalta que, ao ignorar o contexto econômico e social em 

que o aluno introduz no espaço escolar, o currículo realiza a hierarquização da 

cultura, reiterando a inexistência de qualquer conhecimento válido no senso comum. 

Sendo o senso comum elaborado no cotidiano, ocorre a afirmação ideológica de que 

pensamento e trabalho são descontextualizados. Quanto menos historicizados se 

apresentam os conteúdos escolares, menos significados os alunos lhes atribuem 

gerando um processo alienante em relação à realidade concreta. 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 
compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 
“encha” de conteúdo; não pode basear-se numa consciência 
especializada, mecanicamente compartimentada, mas nos homens 
como “corpos conscientes” e na consciência como intencionada ao 
mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdo, mas a da 
problematização dos homens em suas relações com o mundo. 
(FREIRE, 2005, p. 77, grifos do autor) 

 

Estabelecer vínculos entre a escola e a realidade, de forma que o contexto 

sociocultural dos alunos seja discutido e analisado, não significa o abandono dos 

conhecimentos construídos pela humanidade; pelo contrário, Gramsci (2010) afirma 

que é somente por meio do acesso ao conhecimento científico que as camadas 

populares poderão superar a sua compreensão folclórica do mundo. 

Dessa maneira, a escola precisa vencer a ideia de formar sujeitos para as 

atividades práticas imediatas, pois esse modelo curricular distancia as classes 

trabalhadoras da concepção antropológica do ser humano, como um ser inacabado, 

constituído historicamente, produto e produtor da cultura. A escola, segundo 

Gramsci (2010), deve ser “desinteressada”.  

[...] De fato, nesse período, o estudo ou a maior parte dele deve ser 
(ou assim aparecer aos discentes) desinteressado, ou seja, não deve 
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ter finalidades práticas imediatas ou muito imediatas, deve ser 
formativo ainda que “instrutivo”, isto é, rico de noções concretas. 
(GRAMSCI, 2010, p. 49, grifos e parênteses do autor) 

 

Outra problemática curricular apontada por Gramsci (2014a), no Caderno nº 

06, é o debate sobre o conceito de ciência. O autor explica que o currículo escolar 

associou o conceito de ciência à metodologia aplicada aos estudos naturais e 

físicos. Nessa perspectiva, o currículo tratou o conhecimento a partir de um único 

método centrado na lógica formal que, contraditoriamente, afastou-se da realidade 

para permanecer em um campo de abstração e idealismo. Com tais afirmações, 

esclarece Gramsci (2014a) que não existe uma ciência por excelência, mas um 

processo científico que sempre se associa a um fim.   

A escola pública e popular, voltada à emancipação dos oprimidos, para além 

da revisão dos conteúdos ideológicos que nela transitam, não pode prescindir da 

revisão metodológica, afinal não se deve utilizar as mesmas armas dos opressores. 

Nesse sentido, o método do materialismo histórico dialético corresponde à mudança 

metodológica esperada, pois superando a perspectiva de linearidade presente na 

abstração formal, procura compreender o movimento e as transformações. Afirma 

Gramsci (2014a): “A unidade é dada pelo desenvolvimento dialético das 

contradições entre o homem e a matéria (forças materiais de produção)”. (p.236-

237, parênteses do autor) 

Em consonância com Gramsci, Frigotto (2010), ao discutir sobre a 

constituição necessária de um currículo contra-hegemônico, afirma que o início de 

um processo revolucionário deve transformar a escola em um locus particular onde 

se organizam os interesses dos subalternos. Com tal intento, não basta, segundo 

ele, desejar alterar a ideologia motivadora da organização curricular, sem reorientar 

o método científico que subsidia o trabalho docente.  Afinal o método não é neutro, 

mas fundamenta-se em concepções antropológicas, políticas e epistemológicas.  

Propõe-se nesse “novo” paradigma, a fundamentação da didática docente a partir do 

Materialismo Histórico Dialético como método que pode, além de questionar o 

mundo que cerca os oprimidos, elaborar ações transformadoras e emancipadoras. 

Essa mudança implicaria que a análise mostrasse a verdadeira 
natureza das relações de produção capitalista, das relações de 
classe. Isso significaria que a teoria de capital humano – 
especificidade da ideologia burguesa no ocultamento da natureza da 
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sociedade capitalista – revelasse o seu caráter falso. (FRIGOTTO, 
2010, p. 65) 

 

            Outro aspecto relevante na reflexão curricular refere-se ao papel ativo que os 

alunos devem assumir na relação com o conhecimento. Gramsci (2010) afirma que a 

participação dos alunos na construção do conhecimento só é possível se eles 

atribuírem significados para os conteúdos escolares. Em outras palavras, dar 

significado aos conteúdos é relacionar o conhecimento novo adquirido à 

compreensão prévia do mundo. 

Ao processo pedagógico de silenciamento do discente, de afirmação de sua 

passividade diante do conhecimento apartado do modo de produção da vida, Freire 

(2005) denominou de educação bancária. O objetivo ideológico em tal perspectiva 

didática é apassivar o educando, limitando os germes de revolta contra a opressão, 

adaptando-o ao mundo que se apresenta naturalizado. 

[...] Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos 
conhecimentos, no chamado “controle de leitura”, na distância entre 
educador e educandos, nos critérios de promoção, na indicação 
bibliográfica, em tudo, há sempre a conotação “digestiva” e a 
proibição ao pensar verdadeiro. (p. 73, grifos do autor) 

 

Gramsci (2010) e Freire (2005) defendem o “Círculo de Cultura” como uma 

metodologia pedagógica capaz de partir da realidade concreta dos educandos, de 

problematizá-la por meio do conhecimento científico, de valorizar o protagonismo 

discente na relação com o conhecimento. Enfim, os Círculos de Cultura 

fundamentam-se no método materialista dialético, em que a dialogicidade (FREIRE, 

2005) é imprescindível. 

A dialogicidade, categoria pedagógica estruturante da educação libertadora, 

fundamenta-se na palavra. Para Freire (2005) a palavra ou, ainda, a linguagem, é 

práxis. Por meio da mesma, revela-se a compreensão do mundo dos educandos, 

sendo possível a realização das intervenções pedagógicas. A pedagogia burguesa, 

ao destituir o direito do educando à palavra e ao esvaziar o sentido desta através do 

ensino de conteúdos sem qualquer vínculo com o real, tem por objetivo impedir a 

transformação dos contextos de exclusão aos quais as classes subalternas estão 

submetidas. 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tão pouco nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
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com que os homens transformam o mundo. O mundo pronunciado, 
por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 
exigir deles nova pronúncia. Não é no silêncio que os homens se 
fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. (FREIRE, 
2005, p. 90) 

 

A proposta educacional refletida por Antonio Gramsci nos Cadernos do 

cárcere, bem como a Pedagogia da Libertação, apresentada por Paulo Freire, 

manifestam a utopia de uma sociedade sem opressores  e sem oprimidos. Isso 

representa os seguintes desafios para a construção de currículos escolares contra-

hegemônicos: a) superação da ideologia da sociedade burguesa e o 

estabelecimento de uma ideologia revolucionária; b) profunda articulação entre a 

realidade concreta e conhecimento científico; c) utilização do materialismo histórico 

dialético como metodologia científica; d) estudos sobre culturas e linguagens. 

Conforme anunciado no capítulo 2 desta tese, as classes populares têm uma 

ideologia própria dos subalternos. Essa ideologia tem uma invariável ideológica do 

tipo comunista. O currículo escolar revolucionário deve organizar o tempo, o espaço 

e os conhecimentos, de forma a construir sínteses nas diferentes áreas do 

conhecimento, revestindo a ideologia dos simples de um caráter científico, de forma 

a dar materialidade à ação revolucionária. Isso significará a construção da 

identidade de classe social. 

Cabe, pois, um questionamento: como materializar tais desafios no contexto 

da escola do século XXI? 

Para que a escola revolucionária se mobilize a partir da ideologia própria das 

classes populares, o foco dos conteúdos curriculares precisa ser deslocado do ser 

humano idealizado (Idealismo), para o sujeito histórico concreto. 

Problematizar o contexto sociocultural dos educandos oriundos das classes 

subalternas, sua forma de estar no mundo, seus valores, suas crenças, “sabores, 

cores, sons e aromas”65, suas linguagens metafóricas, as maneiras como 

manifestam sua religiosidade, constituem-se como instrumentos desencadeadores 

da curiosidade epistemológica, da busca pelo conhecimento científico. 

                                                           
65

 Em referência à obra de Maria da Graça Souza Horn “A organização dos espaços na Educação 
Infantil”. 
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As tensões estão postas entre um trabalho de conhecimentos 
disciplinares, frequentemente conceituais, abstratos, distantes do ser 
cotidiano dos alunos e dos professores e um trabalho que é forçado 
a olhar para as crianças e adolescentes, jovens e adultos concretos e 
a incorporar os significados e indagações de suas vidas nos 
conhecimentos curriculares: que os saberes das disciplinas para 
essas vivências, captem suas indagações e busquem seus 
determinantes e explicitem seus significados; uma forma mais 
enriquecedora de ser docentes-educadores, de ir construindo 
conhecimentos, aprendizagens, fazeres e autorias profissionais 
enriquecidas, alargadas. (ARROYO, 2011, p. 32) 

 

A reorientação curricular, voltada à escola pública e popular, deve partir das 

experiências cotidianas de produção da existência, recolocando como centro 

curricular o conhecimento científico, cujo objetivo será a superação da visão 

folclórica e idealística do mundo. 

De acordo com a abordagem marxista, o ser humano se constitui na história, 

como resultado das relações econômicas, sociais e culturais, ou ainda, nas palavras 

de Gramsci (2014a), como resultado da síntese de tais relações. 

Freire (2005) alerta que o ser humano é um ser de relações e não de 

contatos. A educação bancária, com seu currículo autoritário, desenvolve a prática 

de comunicados, da revelação de informações prontas e externas ao ser humano, 

negando as relações e reafirmando os contatos. Os contatos são exteriores ao ser 

humano e impeditivos do desenvolvimento da consciência crítica.  

A tão propagada ideologia da sociedade do conhecimento, que procura 

responsabilizar os simples pela sua empregabilidade, a partir do sucesso escolar, 

esconde os mecanismos de exclusão da sociedade capitalista que se refletem em 

seus aparelhos de ideologia. O que sustenta a ideologia da escola burguesa é a 

fetichização da mercadoria, que camufla a luta de classes e procura despontecializar 

as invariáveis ideológicas do tipo comunista, presentes na ideologia das classes 

populares.  

O neoliberalismo, por meio da lógica do mercado, ao introduzir na educação 

objetivos centrados na lógica do capital volátil e na formação de sujeitos adaptáveis 

a tal modelo econômico, tem centralizado as políticas educacionais em valores como 

competitividade, competências e flexibilidade. Esses valores são profundamente 

ideológicos. Sabedores do poder transgressor que têm professores e alunos, no 
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interior das escolas e especialmente das salas de aula, construíram as políticas de 

avaliação externas, como estratégias centralizadas de controle curricular. Como 

contra-hegemonia, a escola popular necessita criar estratégias diversas das 

propagadas pelo Estado Neoliberal, entre elas: diante de políticas educacionais 

centralizadas e controladoras, desenvolver programas curriculares descentralizados 

e com intensa participação comunitária; diante dos mecanismos escolares de 

exclusão dos trabalhadores, como reprovação e organização do tempo escolar a 

partir do modelo fabril, reorganizar o tempo escolar a partir dos tempos de vida 

(ARROYO, 2011) e utilização de processos avaliativos que estimulem o domínio 

significativo de conhecimentos e não mais, meramente classificatórios; Diante do 

idealismo e da lógica formal dos currículos escolares, desenvolver, por meio da 

relação escola-trabalho, a utilização de didáticas (Círculos de Cultura e 

dialogicidade) centradas no método Materialista Histórico Dialético. 

As bases curriculares dos projetos pedagógicos descentralizados, da escola 

pública popular, para que consigam mover epistemologicamente as classes 

subalternas, contribuindo para a consciência de classe, devem voltar-se aos 

seguintes temas: relações de trabalho, cultura popular, linguagens e diversidades. 

Isso não significa o abandono dos conhecimentos científicos, pelo contrário, significa 

superar o cientificismo e a mera transposição didática, que se fundam no idealismo 

da escola burguesa. 

A compreensão da historicidade humana, dos desafios colocados nas 

diferentes épocas que permitiram o desenvolvimento dos conhecimentos científicos, 

das diversas formas de manifestações culturais, dos processos de produção da vida 

e de distribuição dos bens materiais e culturais só serão apreendidos pelos simples 

a partir da análise de totalidade. Para isso, a tematização da compreensão de 

mundo das classes populares não deve se voltar à análise dos elementos individuais 

de um fenômeno isolado, mas partir das suas especificidades, encontrar os 

elementos generalizáveis e invariáveis, diferenciando conjuntura de estrutura. 

Um elemento importante do currículo escolar, para que a ideologia popular 

possa ser superada por um conhecimento científico revolucionário, conforme 

apontam Gramsci (2010) e Paulo Freire (2005), é a linguagem. O estudo da 

linguagem possibilita aos alunos, por meio do debate da cultura oral e sua relação 
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com a língua, ou ainda, com as representações literárias, encontrar os elementos 

estruturantes e de permanência na cultura popular. Com tal ação, o currículo escolar 

poderá contribuir para que as classes trabalhadoras desenvolvam a consciência 

crítica, valorizando o bom senso, em detrimento da cultura de massa. 

Ao refletir sobre a abordagem curricular crítica, Silva (2015) discute os 

seguintes aspectos da linguagem: 

 

Na sua concepção mais geral, o estruturalismo se define, 
obviamente, por privilegiar a noção de estrutura. Na análise teórica 
estruturalista, a estrutura é uma característica não dos elementos 
individuais de um fenômeno ou objeto, mas das relações entre 
aqueles elementos. A estrutura, tal como na arte da construção, é 
precisamente aquilo que mantém, de forma subjacente, os elementos 
individuais no lugar, é aquilo que faz com que o conjunto se sustente. 
O estruturalismo parte das investigações linguísticas de Saussure 
que enfatizam as regras de formação estrutural da linguagem. É 
fundamental em sua concepção de linguagem a oposição entre 
língua (langue) e fala (parole). A língua é o sistema abstrato de um 
número bastante limitado de regras sintáticas e gramaticais que 
determina quais combinações e permutações são válidas em 
qualquer língua particular.  A língua é a estrutura. A fala é a utilização 
concreta, pelos falantes de uma língua particular, desse conjunto 
limitado de regras [...]. Essa distinção entre língua e fala se tornaria 
fundamental nas análises que, em campos como a Antropologia e a 
Teoria Literária, iriam mais tarde, se inspirar no estruturalismo 
linguístico de Saussure. Assim, por exemplo, essa distinção encontra 
um paralelo na análise que Lévi-Strauss faz dos mitos. Para Lévi-
Strauss, a característica impressionante dos mitos é que eles 
aparecem sob uma imensa variedade, mas obedecem todos a um 
esquema básico. Superficialmente eles são variados, mas se 
examinados na sua profundeza, na sua estrutura, eles se reduzem a 
uma mesma fórmula. (p. 118-119) 

 

Assim como o currículo escolar, a linguagem não é neutra, mas 

profundamente marcada por aspectos ideológicos, entre eles, questões de gênero, 

etnia, classe social etc. A disputa pela hegemonia, também se apresenta na 

linguagem. 

Entre as formas de opressão constituídas pela sociedade, encontra-se o que 

aqui se denomina de linguagem hegemônica, ou seja, em sociedades humanas 

divididas pelo acesso desigual às diferentes dimensões de poder, os grupos sociais 

dominantes procuram estabelecer uma hierarquia nas diferentes formas de 

linguagem, bem como no interior das diferentes linguagens, entre elas as sensoriais, 
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a oral, escrita, artística etc. Com tal hierarquização negam aos demais  o seu direito 

no ordenamento, imaginação e criação do mundo. 

Pode-se compreender, desse modo, que ao negar o direito à “palavra” aos 

diferentes sujeitos, nega-se a vocação ontológica do ser mais, ou seja, nega-se o 

direito de humanização de todas as pessoas, especialmente das classes populares: 

[...] E a palavra humana imita a palavra divina: é criadora. A palavra é 
entendida, aqui, como palavra e ação, não é o termo que assinala 
arbitrariamente um pensamento que, por sua vez, discorre separado 
da existência. É significação produzida pela práxis, palavra cuja 
discursividade flui da historicidade – palavra viva e dinâmica, não 
categoria inerte, exêmine. Palavra que diz e transforma o mundo 
(FREIRE, 2005, p.21) 

 

Somos seres utópicos, que projetamos a nossa existência temporalmente, 

assim o mundo é um “horizonte” e não uma coisa. A palavra autêntica, direito de 

todos, não pode ser coisificada, sob o risco da desumanização. Compreende-se que 

o ser humano não é uma unidade metafísica, mas um ser histórico que interage em 

diferentes momentos (experiências), procurando dar e constituir sentido a tais 

experiências por meio da linguagem, ou seja, constituindo o mundo. 

No diálogo permanente entre prática-teoria-prática, Paulo Freire procurou 

romper com a hegemonia linguística. Para tanto, introduziu em sua produção 

científica um texto profundamente poético, reconhecendo na metáfora a sua força 

transcendente e criativa. A linguagem popular é profundamente metafórica, 

conforme já analisado nesta tese, logo, potencialmente revolucionária.  

De igual modo, Antonio Gramsci reconheceu na linguagem popular a 

expressão de uma ideologia específica dos simples, uma ideologia transgressora, 

potencialmente revolucionária para a constituição de uma sociedade socialista. 

Sobre isso, Nosella (2010) comenta que: 

Em qualquer hipótese, é impossível compreender Gramsci fora do 
horizonte revolucionário, para ele a realização do socialismo é a 
grande poiésis do seu século. Trata-se da preocupação máxima de 
toda a sua obra, seu pensamento e sua vida. É o grande pano de 
fundo que ilumina todas as demais questões, inclusive a sua 
concepção de cultura e educação. (p. 100) 

 

Ao considerarmos a linguagem como a construção dos sentidos e 

significados, como organização e constituição do(s) mundo(s), a dialogicidade para 
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Paulo Freire torna-se fundamental enquanto processo educativo, uma vez que ao 

utilizar-se da metáfora, transgride a hegemonia linguística, constituindo-se em um 

sistema de significado aberto. A metáfora como um elemento preponderantemente 

comunicativo foi utilizada nos Círculos de Cultura, como fundamental para o 

levantamento do universo vocabular dos educandos, uma vez que o aparecimento 

do sentido e significado da leitura do mundo associa-se à metáfora66. 

Na metáfora, a palavra (verbo) não se isola em si, mas se coloca em 

contexto, possibilitando um simbolismo interconexo que permite perceber a relação 

entre a linguagem verbal e não verbal. Possibilita compreender as experiências 

concretas e suas significações em sistema e direção interior. 

O levantamento do universo vocabular é feito através de encontros 
informais como os moradores da área a ser atingida, e em que não 
só se fixam os vocábulos mais carregados de sentido existencial e, 
por isso, de maior conteúdo emocional, mas também os falares 
típicos do povo. Suas expressões particulares, vocábulos ligados à 
experiência dos grupos, de que a profissional é parte. Esta fase é de 
resultados muito ricos para a equipe de educadores, não só pelas 
relações que travam, mas pela exuberância não muito rara da 
linguagem do povo de que às vezes não se suspeita. As entrevistas 
revelam anseios, frustrações, descrenças, esperanças também, 
ímpeto de participação, como igualmente certos momentos altamente 
estéticos da linguagem do povo. (FREIRE, 2001b, p. 120) 

 

Freire (2001b) discute a importância da educação libertadora em contribuir 

para a constituição da consciência crítica dos educandos. Para tal feito é necessário 

distinguir o mundo natural e o mundo da cultura e sua inter-relação, bem como o 

papel ativo do ser humano na construção dos sentidos. Segundo o autor, existe um 

esforço criador e recriador dos seres humanos em um processo de transcendência 

dos condicionamentos temporais e naturais. Afirma que a educação escolar precisa 

contribuir para que os educandos se descubram como construtores desse mundo e 

da cultura. 

[...] O aprendizado da escrita e da leitura como uma chave com que o 
analfabeto iniciaria a sua introdução no mundo da comunicação 
escrita. O homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de 
sujeito e não de mero e permanente objeto. (FREIRE, 2001b, p.117) 
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 Metáfora: a partir das considerações do escritor italiano Antonio de Pádua Danesi, considera-se, 
nesta tese, a metáfora como formadora da própria linguagem e, portanto, não se trata de uma mera 
substituição de palavras, mas de uma inovação semântica. 
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É necessário que seja vencida a esterilidade do currículo escolar que isola a 

palavra, que aparta o “verbo” da realidade. A educação não pode estimular um 

processo contemplativo do mundo, deve sim, favorecer o estar com o mundo, em 

uma permanente fazer imaginativo. Vencer as palavras “oca” e “verbosa” significa 

restituir à linguagem o seu status faccional, em que a memória, a historicidade 

humana se faça presente. Só assim é possível atribuir sentido e significado ao 

mundo, em um processo de elaboração da consciência crítica. 

Os seres humanos são seres da práxis, do “quefazer”. Freire (2005), ao 

associar a práxis ao que denominou como “quefazer” apresenta um conceito 

ampliado de práxis, incorporando a esta a perspectiva da utopia, isto é, de uma 

projeção que transcende o presente e o projeta imaginativamente a outro mundo 

desejável, faccionado pela palavra autêntica. A palavra autêntica não se aparta do 

real, pelo contrário, compromete-se politicamente com ele. 

Os homens e mulheres imersos no(s) mundo(s) são capazes de emergir dele, 

por meio do pensamento (estruturado pela linguagem) conhecendo-o, 

transformando-o, criando-o e recriando-o. 

Desta maneira, começaremos reafirmando que os homens são seres 
da práxis. São seres do quefazer, diferente, por isto mesmo, dos 
animais, seres do puro fazer. Os animais não admiram o mundo. 
Imergem nele. Os homens pelo contrário, como seres do quefazer 
“emergem” dele e, objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá-lo 
com seu trabalho. (FREIRE, 2005, p. 141, grifos do autor) 
 
 

Objetivando a ilustração da ideia que se apresenta, pode-se citar um Círculo 

de Cultura ocorrido no Chile, no qual Freire descreveu que ao refletirem sobre as 

relações entre homem e mundo, um camponês afirmou: “- Descubro agora que não 

há mundo sem homem”.  Diante de tal afirmação o coordenador do Círculo 

apresentou-lhe um novo problema: “E se os homens morressem, o mundo deixaria 

de existir?”. Sem titubear, respondeu o camponês: “Sim, pois faltaria quem dissesse 

que isso é mundo”67 

O ser humano não vive em um mundo determinado, mas está no mundo e 

com o mundo, pois ao mesmo tempo em que recebe um determinado dado natural e 

cultural, a sua existência individual e social interfere nesse mundo, o que explicita a 
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 Relato realizado por Paulo Freire na obra “Pedagogia do Oprimido”. 
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afirmação de Freire “o mundo não é, mas está sendo”. Isso permitiu que o 

camponês chileno pudesse afirmar que sem o ser humano o mundo não existiria, 

pois faltaria quem estabelecesse, por meio da linguagem, o ordenamento (mundo). 

A educação popular deve contribuir para que os educandos se vejam como 

sujeitos históricos, pois quando se descobrem como tal, de forma contextualizada, 

percebem que não estão isolados do mundo, podendo criá-lo e recriá-lo, e que esse 

processo envolve a sua realidade sociolinguística. A formação do mundo é solidária, 

uma vez que ao mesmo tempo em que se forma o mundo, forma-se, também, o ser 

humano. Por essa razão, a epistemologia construída por Freire associa a conquista 

da “palavra” à própria história. 

O currículo escolar necessita reconhecer as crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, como sujeitos concretos, com suas especificidades e desejos, como 

produtores de cultura, compreendendo que todo ser humano é naturalmente curioso 

e que tem características pessoais, sociais e culturais que não devem ser ignoradas. 

Isso significa superar, pelo menos nas relações estabelecidas na escola, o restrito e 

alienante princípio do sujeito como detentor de direito do consumidor. 

O processo de apropriação e reelaboração da linguagem pelos educandos 

está interligado à sua forma de leitura do mundo e a facção do próprio mundo. Não 

podemos ignorar o sofrimento existente, especialmente para a criança da classe 

popular, no processo de passagem para o mundo da linguagem formal. Daí a 

necessidade de reconhecer as especificidades da infância e suas diversidades. 

Desta forma, ler é reescrever e não memorizar os conteúdos da 
leitura. Devemos superar a ingênua compreensão do ato de ler e de 
estudar como um ato de “comer”. Do ponto de vista desta falsa 
concepção que, como Sartre, poderemos chamar de “concepção 
nutricionista do conhecimento”, aqueles que lêem e estudam devem 
fazê-lo para tornar-se “intelectualmente gordos”. Daí o uso das 
expressões “fome de conhecimento”, “sede de saber”, ter ou não 
“apetência pelo saber”. (FREIRE, 2001c, p. 102, grifos do autor) 

 

Organizar o tempo escolar, partindo da especificidade de cada fase da vida 

humana (infância, adolescência, vida adulta), sem ignorar as diversidades culturais 

que estão associadas, entre outros elementos, às classes sociais, é fundamental 

para a escola contra-hegemônica. Na prática pedagógica, é necessário reconhecer o 

direito das crianças das camadas populares ao conhecimento, à cultura, à 
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identidade de classe e suas expressões ideológicas, que também se manifestam no 

brincar. 

O ordenamento temporal não deve ignorar a criança e as culturas da infância. 

No Brasil, a educação de nove anos, insere no Ensino Fundamental, crianças cada 

vez menores, tratadas como “vasos vazios” a serem preenchidos com letras, 

códigos, signos, que as tornem competentes para a leitura. 

O currículo contra-hegemônico compreende a palavra e a linguagem como 

formas de revelar e compreender a identidade humana e, também, suas marcas 

culturais e ideológicas, não apenas como uma decodificação dos símbolos.  

[...] Que a criança aprenda a nomear-se, revelar-se e revelar os 
outros, o humano através da linguagem é mais do que o domínio de 
capacidades. Aprender a ler-se, ler os outros, revelar-se, afirmar-se 
sabendo-se. Tarefas da filosofia, da pedagogia, da literatura, das 
artes e das múltiplas linguagens que a escola deveria cultivar, indo 
além da função comunicativa, utilitária predominante nos currículos. 
(ARROYO, 2011, p. 221) 

 

Por sua vez, a adolescência, fase da vida marcada por fortes transformações 

e rupturas68 precisa ser cuidadosamente pensada e tematizada pela escola. Isso 

desafia os educadores para que, além de abordagens metodológicas (que não são 

neutras), possam contribuir, pedagogicamente, com os adolescentes no difícil 

conflito de enfrentar os mecanismos de exclusão social. 

A indisciplina escolar, presente no cotidiano das escolas, envolvendo 

especialmente adolescentes, são expressões, entre outros aspectos sociais, da 

desmotivação dos jovens no estudo de conteúdos como pouco significado 

contextual.  

A resistência e a desmotivação por aprender têm tudo a ver com a 
teimosia dos currículos e do conhecimento legitimado em não 
incorporar como legítimas suas experiências das irracionalidades, 
imoralidades e desordens sociais que padecem desde criança e que 
levam como objeto desafiante dos conhecimentosescolares. O direito 
a conhecer essa desordem faz parte de seu direito ao conhecimento. 
(ARROYO, 2011, p. 242) 

 

                                                           
68

O ser humano passa por mudanças em toda a sua existência, no entanto, existe uma especificidade 
na adolescência, período em que ele está enfrentando o rito de passagem dos jogos de compreensão 
para os de adaptação. Reconhecer tal processo pode ajudar a compreender as mudanças de 
comportamento de muitos adolescentes, na escola e na família. 
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De acordo com os estudos apresentados nesta tese, Antonio Gramsci e Paulo 

Freire, afirmam que as camadas populares reagem, mesmo que inconscientemente, 

às forças que as destituem. A ideologia hegemônica, presente nos currículos oficiais 

da escola capitalista, sofre a resistência dos educandos, manifestada por meio da 

indisciplina.  É um processo não consciente, trata-se do que Freire denominou como 

“algazarra” ou “revolta”, e por isso, incapaz de subverter o currículo hegemônico. 

O educador progressista precisa ter presente que trabalhar com as diferentes 

linguagens no espaço escolar possibilita ao ser humano emergir do mundo para 

melhor compreendê-lo, construindo narrativas populares. 

A linguagem enquanto estruturadora do pensamento humano, não deve estar 

hegemonicamente sequestrada no currículo escolar, sob o risco de oprimir a 

imaginação, a criação, retirando a poesia do próprio ato de existência. 

Retomar a historicidade humana percebendo o mundo herdado, culturalmente 

recebido e também identificando a história como possibilidade, deve ser outra 

grande preocupação para a educação como prática da liberdade. 

Paulo Freire reconheceu a linguagem como criadora do mundo, como 

processo necessário no ordenamento da vida e da sua existência. Só é livre o ser 

humano, que em comunhão com os demais sujeitos de sua classe social, luta contra 

a opressão e as práticas de destituição da humanidade. Nessa perspectiva, a 

linguagem não possui status de neutralidade, uma vez que guarda em si a própria 

politicidade humana. 

A escola deve investigar a polissemia da palavra, favorecendo a criação, a 

imaginação e, acima de tudo, o permanente processo de humanização. Necessita 

ler a palavra em contexto, na frase, rompendo com o currículo que procura isolá-la. 

A palavra isolada, para Paulo Freire, é inautêntica, torna-se despolitizada. 

A educação como prática da liberdade continua sendo o desafio para a 

educação do século XXI, no entanto, para que a escola vivencie um currículo contra-

hegemônico, deve favorecer os processos formadores de mundo em que a 

intersubjetividade se constitua como condição da educabilidade. 
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Sem memória não se forma o mundo, é necessário que a escola tenha 

práticas que favoreçam reflexões contextualizadas, evitando o “presentismo”, o 

“momentâneo”. Imaginação, memória e linguagem precisam se constituir como 

fundamentos do currículo escolar. Com tal desafio, os educandos poderão 

problematizar, dialogar, conceituar e narrar o mundo e seus mundos.  

O currículo contra-hegemônico, não deve ser direcionado pelo 

desenvolvimento de competências, de expectativas externas de aprendizagens, 

movidas por propostas curriculares centralizadas, em que os grupos sociais 

marginalizados estejam permanentemente invisibilizados.  A educação bancária, 

conduzida pela ideologia das classes dominantes, conforme alerta Freire (2005), 

centra-se no comunicado e retira das classes subalternas a curiosidade pelo 

conhecimento científico. É nesse sentido que se reafirma a necessária conexão 

entre o real e o conhecimento, de forma que se instale a “pedagogia da pergunta”.  

Por meio da problematização do contexto sócio-histórico dos educandos, suas 

sintaxes, suas linguagens, suas leituras mágicas e religiosas, será possível repensar 

seus nexos, valores e, também, contradições. 

Somente por meio da análise dialética da realidade vivida pelos educandos, 

em confronto com a historicidade científica da humanidade, poderá a educação 

revolucionária, “purgar” a ideologia popular, concentrando as invariáveis ideológicas 

do tipo comunista. 

No debate sobre a necessária conexão entre a realidade vivida pelos 

educandos e o conhecimento, declara Arroyo (2011): 

Reconhecer e enfatizar a relação estreita entre experiência e 
conhecimento ou reconhecer que todo conhecimento tem sua origem 
na experiência social, como lembrávamos, não é apenas uma 
questão epistemológica a ser estudada nas teorias da produção do 
conhecimento. É um pré-requisito para entender por que as vivências 
dos educandos e educadores, as experiências das lutas, do trabalho 
e da condição docente são desprestigiadas e ignoradas, não apenas 
nos currículos, mas também nas políticas de valorização profissional. 
(p. 117) 

 

A filosofia da práxis, princípio norteador do currículo da escola revolucionária, 

não prescinde do rigor científico. Antonio Gramsci e Paulo Freire destacam a 

necessidade que tem o professor progressista, enquanto intelectual orgânico, de 
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uma disciplina intelectual rigorosa, que lhe possibilite a construção didática do 

diálogo entre o senso comum e a ciência.  

Para Gramsci (2010), o currículo da escola pública e popular, necessita 

preparar os filhos dos trabalhadores para que possam exercer a nova hegemonia 

em um novo Estado que não se materialize na opressão, por meio da legitimação e 

da força da propriedade privada. Para o exercício dessa nova hegemonia a classe 

subalterna deve adquirir novos conhecimentos e uma cultura ampliada sem, com 

isso, abandonar as invariáveis ideológicas populares. Destaca-se que esse novo 

conhecimento a ser produzido pela escola pública e popular, não é resultado da 

somatória dos “antigos” conhecimentos, mas uma nova síntese, resultante da 

dialeticidade do conhecimento. 

Sobre os desafios a serem assumidos pela escola contra-hegemônica, explica 

Gramsci (2010): 

Um ponto importante, no estudo da organização prática da escola 
unitária, é o que diz respeito ao currículo escolar em seus vários 
níveis, de acordo com a idade e com o desenvolvimento intelectual-
moral dos alunos e com os fins que a própria escola pretende 
alcançar. A escola unitária ou de formação humanista (entendido 
este termo, “humanismo”, em sentido amplo e não apenas em 
sentido tradicional), ou de cultural geral, deveria assumir a tarefa de 
inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um 
certo grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e 
prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa [...] 
(p.36, grifos e parênteses do autor) 

 

Como pode ser observado, o conteúdo do currículo escolar contra-

hegemônico não deve permanecer restrito ao senso comum, à visão folclórica e 

religiosa dos simples, muito menos, ao idealismo burguês. Deve, sobretudo, permitir 

um diálogo problematizador, contribuindo para que se produza um novo 

conhecimento desencadeado pelas contradições. Isso não significa a mera 

substituição do conhecimento gerado na experiência, pela ciência clássica, mas um 

estudo histórico dialético. 

Muitos temas se colocam para o currículo escolar da escola pública-popular 

do século XXI, objetivando preparar a classe proletária no exercício da nova 

hegemonia. A opressão a partir da centralidade da luta de classes apresenta 

diferentes faces, tais como as práticas de preconceitos e discriminações étnico-
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raciais, questões de gênero, de imigração, de diversidade cultural. Dessa maneira, 

analisar como a escola organiza e distribui o conhecimento é um desafio para uma 

perspectiva crítica do currículo. 

Como afirma Gramsci (2010), um processo revolucionário é eminentemente 

pedagógico. Buscar os aspectos ideológicos que fundamentam as práticas 

curriculares, mais do que um desafio para os intelectuais orgânicos, é uma 

estratégia para a revolução cultural. 

Apresentados os preceitos ideológicos para a construção da escola contra-

hegemônica, bem como temáticas estruturantes que devem estar presentes em 

seus conteúdos, a seguir, são colocadas algumas sugestões curriculares que podem 

materializar os princípios anunciados. Não se trata de um receituário, mas de 

reflexões parciais que demandam aprofundamento e pesquisas posteriores a esta 

tese. 

Nosella (2010) alerta que enquanto a sociedade burguesa mantiver a 

hegemonia política e econômica, esperar que o Estado implemente currículos 

escolares a partir da perspectiva socialista, é expressão de ingenuidade. Assim, as 

escolas contra-hegemônicas necessitarão apresentar propostas descentralizadas 

(alternativas) em relação ao currículo oficial. 

O processo de socialização do conhecimento nas escolas populares precisa 

ser desencadeado pelos problemas reais vividos pelos simples a partir da sociedade 

de classes. Paulo Freire, em sua epistemologia, discute a necessidade de, junto com 

os educandos, realizar o estudo do universo vocabular da comunidade em que se 

constrói o projeto contra-hegemônico, elaborando temas e eixos geradores. 

Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais ampla, 
que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, continentais, 
regionais, nacionais etc., diversificadas entre si, Como tema 
fundamental desta unidade mais ampla, que poderemos chamar de 
“nossa época”, se encontra, a nosso ver, o da libertação, que indica o 
seu contrário, o tema da dominação. [...] (FREIRE, 2005, p.109) 

 

Esses temas/eixos que desencadearão os subtemas, por meio da pedagogia 

da pergunta ou, em outras palavras, estimulando a pesquisa, deverão levar os 

educandos das classes subalternas a construir hábitos de estudo e trabalho 

intelectual, que busquem a superação da cultura da fragmentação entre o fazer e o 
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estudar.  Ao problematizar a realidade por meio dos temas geradores, procurando 

responder às questões apresentas pelos educandos, através da dialética relação 

com o conhecimento científico, acredita-se que se estará recuperando o sequestro 

da curiosidade epistemológica realizado pela escola burguesa sobre os “simples”,. 

Essa curiosidade necessária a ser estimulada pela professora ou 
professor no aluno leitor contribui decisivamente para a produção do 
conhecimento do conteúdo do texto que, por sua vez, se torna 
fundamental para a criação da sua significação. (FREIRE, 2008, 
p.45) 

 

A organização do conhecimento em disciplinas precisa ser articulada por 

projetos interdisciplinares que procurem responder as problemáticas colocadas 

pelos temas geradores e subtemas respeitando as especificidades dos diferentes 

conhecimentos científicos sem, com isso, fragmentar tal conhecimento, sua 

historicidade e determinações. 

             Chiappini; Miranda e Evaristo (2001), em artigo que analisa a proposta 

educacional da Prefeitura de São Paulo, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina 

(1989-1992), voltada à construção de uma educação pública e popular, destacam os 

seguintes princípios para um projeto curricular contra-hegemônico: 

1. Democratização do saber, pela superação da fragmentação tanto 
das áreas de conhecimento, quanto da organização da escola e da 
sua relação com a comunidade. 

2. Valorização da experiência humana, cultural e linguística dos 
alunos, como ponto de partida indispensável ao desenvolvimento das 
capacidades e incorporação de informações que lhes garantam não 
apenas o acesso ao conhecimento acumulado como aos métodos e 
técnicas que o tornam acessível e passível de ser transformado. 

3. Revisão crítica dos programas escolares, de seus pressupostos 
teóricos e do material utilizado em aula, por professores e alunos, 
com a participação dos pais. 

4. Formação pela interformação de todos os participantes do 
processo educativo, o que implica diálogo, sem escamotear 
assimetrias e diferenças. 

5. Valorização dos conhecimentos e experiências de trabalho do 
professor, como ponto de partida para a identificação de carências 
na formação básica a serem preenchidas e de um trabalho contínuo 
de investigação, troca e aperfeiçoamento. 

6. Ensino público democrático, competente e de qualidade, na teoria 
e na prática. (p. 25) 
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 A construção dos projetos interdisciplinares desencadeados pelos temas 

geradores podem seguir etapas de intervenção pedagógica, iniciando-se pela 

elaboração, junto com a comunidade, de um estudo do contexto histórico local e 

suas principais questões em termos locais, regionais, nacionais e globais. Nesse 

estudo inicial, devem ser mapeados elementos da ideologia popular como 

religiosidade popular, linguagem popular, representações do mundo e de 

autoimagem. Em um segundo momento, os educadores, com a participação de 

lideranças comunitárias (intelectuais orgânicos), devem debater a intepretação dos 

elementos obtidos com a pesquisa, voltando-se à elaboração de um plano de 

trabalho em que se definam os subtemas a serem organizados e estudados por 

meio de projetos.  No terceiro momento, a prática pedagógica deve se efetivar por 

meio do confronto do senso comum com conhecimentos cientificamente 

organizados, criando novos conhecimentos denominados de filosofia da práxis. 

Essa proposta não representa a “invenção da roda”, pelo contrário, já foi 

experimentada com excelentes resultados, durante o período em que Paulo Freire 

exerceu o cargo de Secretário de Educação da cidade de São Paulo (1989 a 1990). 

Para Gramsci, a escola popular não deve ignorar as diferentes expressões da 

cultura popular, manifestadas, entre outras maneiras, pela visão folclórica do mundo, 

na qual a religiosidade popular está contida. As narrativas populares, em 

contraposição aos currículos oficiais, precisam ser tematizadas e ser incluídas no 

currículo da escola popular de forma que, dialogando sobre elas, seja possível 

encontrar as invariáveis ideológicas do tipo comunista. Devem ser, também, 

problematizadas por meio do conhecimento científico, no sentido de separar os 

conteúdos naturalizados e de transcendência metafísica contidos em tais narrativas, 

do caráter histórico e de classes, o qual contextualiza suas invariáveis e que deve 

ser destacado como o núcleo válido da ideologia popular. 

A esse respeito, afirma Gramsci (2014 b): 

[...] Somente assim o ensino será mais eficiente e determinará 
realmente o nascimento de uma nova cultura entre as grandes 
massas populares, isto é, desaparecerá a separação entre cultura 
moderna e cultura popular e folclore. Uma atividade deste gênero, 
feita em profundidade, corresponderia ao plano intelectual ao que foi 
a Reforma nos países protestantes. (p. 136) 
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No currículo da escola pública e popular, a preocupação com a 

democratização do exercício do poder deve sempre estar presente, seja na gestão 

da sala de aula, em que professor e alunos – sem anular os papéis diferenciados 

que exercem na relação pedagógica, mediatizados pelo mundo – construirão 

conhecimentos de forma dialogal. Também, a gestão da escola necessita ser 

construída, com base democrática, na qual o gestor deve se caracterizar, do mesmo 

modo que o professor, enquanto um intelectual orgânico, reconhecido pela 

comunidade. 

Defende-se como política pública para o preenchimento do cargo de Diretor 

de Escola a integração de dois elementos fundamentais: o conhecimento técnico 

com a liderança política. Os interessados no exercício da direção da escola pública e 

popular deverão ser habilitados por meio de um concurso público de provas e títulos 

e, uma vez habilitados, deverão candidatar-se à vaga de uma determinada escola, 

apresentando para o Conselho de tal unidade educacional, proposta de trabalho 

para esse fim. Esse conselho escolherá, dentre os candidatos, aquele que mais 

representar o projeto escolar da comunidade, bem como deverá acompanhar e 

avaliar o trabalho do gestor (intelectual orgânico). 

Tais como os conselhos de fábrica (GRAMSCI, 2015), os conselhos de 

escola, deverão se constituir como o coletivo direcionador do Projeto Político 

Pedagógico a ser implementado na unidade educacional. Esses colegiados não 

serão formados exclusivamente por representantes intraescolares, mas sim, 

compostos também por lideranças do bairro onde a escola se localiza, eleitos em 

processos abertos por toda a comunidade. Desse modo, poderá ocorrer  a 

integração dos intelectuais orgânicos com o cotidiano e com o currículo escolar. 

A escola pública e popular precisa se constituir como polo irradiador de 

cultura na comunidade e, como tal, necessita ser aberta. O currículo escolar deve 

ser flexível e incluir, além das atividades regulares do denomindado “currículo 

tradicional”, oficinas de arte, cultura, esporte, que podem realizadas por lideranças 

locais, reconhecidas pela comunidade. Estas ações não só desburocratizam o 

currículo da escola, como também contribuem para a integração dos professores 

com a comunidade, levando-os a repensarem o seu papel docente. 
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A formação dos professores como intelectuais orgânicos não se efetiva 

apenas na sua formação inicial, mas em sua práxis. Tal aspecto justifica a 

necessidade da descentralização curricular e da integração dos referidos currículos 

com as comunidades locais. 

Durante os anos de 2001 a 2004, a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, na segunda gestão da cidade, coordenada pelo Partido dos Trabalhadores, 

apresentou para as escolas da rede municipal de educação a proposta de um 

projeto denominado como “Escola Aberta”.  

De acordo com Dória e Perez (2007), o Projeto Escola Aberta caracterizou-se 

como uma das dimensões do movimento de reorientação curricular: 

O Projeto Escola Aberta é uma tentativa de ressignificar o espaço 
escolar à medida que procura romper com um paradigma colocado 
na escola de segunda a sexta-feira: o paradigma da grade curricular, 
que faz com que o aluno se feche no espaço da sala de aula, sobre o 
livro didático. Quando a escola se abre para a comunidade no final 
de semana, reconhece os seus movimentos populares e a 
necessidade de espaços públicos para o convívio, lazer, prática de 
esportes e produção cultural. [...] (DÓRIA; PEREZ, 2007, p. 126) 

 

             É mister destacar a necessidade de se repensar a formação inicial e 

continuada do docente e, em especial, a formação destes como intelectuais 

orgânicos das classes populares. De forma geral, embora oriundos das classes 

subalternas, os docentes implementam na escola pública e popular, currículos 

profundamente centrados no senso comum e propagadores da ideologia das classes 

hegemônicas. 

            Neves (2013), afirma ser necessário refletir sobre a constituição do professor 

como intelectual orgânico das camadas populares: 

Nessa ótica gramsicana, portanto, os professores formuladores e, na 
sua maioria, disseminadores da hegemonia burguesa nas 
sociedades capitalistas contemporâneas passam a ocupar, cada vez 
mais, papel político significativo nas agendas dos organismos 
internacionais e dos governos nacionais. A capilaridade da sua 
atuação contribui decisivamente para a difusão de práticas culturais 
incorporativas de um novo padrão de sociabilidade em todo o tecido 
social. Contraditoriamente, porém, dependendo do nível de 
correlação das forças sociais em cada formação social concreta, 
esses intelectuais podem se metamorfosear em formuladores e 
dissimuladores de uma hegemonia opositora. A natureza da sua 
formação e da sua prática profissional, portanto, são decisivas, para 
alimentar a coesão social ou para fomentar a crítica ao status quo. 
(p. 4) 
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A necessidade da reorientação dos currículos das licenciaturas, que habilitam 

os professores para a Educação Básica é de relevância ímpar.  Destacar os 

fundamentos do conhecimento científico e da cultura geral integrados com 

metodologias de ensino é fundamental para a formação de futuros professores.  

Para Tamarit (1996) é importante que os estudantes das licenciaturas tenham 

conhecimento da existência de filosofias e doutrinas profundas e 

irreconciliavelmente antagônicas na suposta unidade teórica.  

Esses elementos, no entanto, não bastam. A práxis pedagógica é 

profundamente formativa, de maneira que o estabelecimento de residências 

pedagógicas ou de outros mecanismos que introduzam os futuros professores no 

cotidiano escolar é fundamental. A participação dos alunos de licenciatura no 

contexto das escolas não deve se limitar à sala de aula, mas integrar-se à 

comunidade escolar, aos conselhos gestores e às oficinas da “escola aberta”. 

A autoria docente é outro ponto essencial na constituição do professor como 

intelectual orgânico das classes oprimidas e tal autoria se constitui na práxis 

pedagógica. Segundo Tamarit (1996): 

No exercício do poder delegado, a escola dispõe do dom de proferir 
a palavra, enuncia – e anuncia – a “verdade” que positivamente 
possui o saber elaborado. Em razão do “mistério da delegação” a 
escola distribui verdades como esta: “A vida cotidiana da 
comunidade oferece múltiplas oportunidades para que seus 
habitantes, tanto jovens como adultos, participem de forma ativa. A 
participação pode concretizar-se integrando diversas instituições, de 
vizinhança, sociedade de fomento, cooperativas, associações 
desportivas, centros estudantis e associações paroquiais. (p. 140, 
grifos do autor) 

 

A vivência no cotidiano escolar e na realidade das classes oprimidas poderá  

contribuir para quebrar o formalismo curricular das licenciaturas, integrando 

conhecimento e trabalho.  

Arroyo (2011), ao refletir sobre a formação docente, afirma que os 

professores pouco discutem o magistério como profissão, seu exercício como uma 

prática específica de trabalho. Geralmente, os temas de história da educação 

contidos nos programas de formação docente burocratizam o conhecimento e 

camuflam as discussões da docência e sua relação com a profissionalização do 

professor e suas articulações com o modo de produção capitalista. 
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É significativo que o movimento docente como o movimento operário 
ou o movimento dos trabalhadores sem-terra tem sua imprensa, 
publicações onde contam a história de suas lutas por seus direitos. 
Quando pesquisamos a história do trabalho somos obrigados a 
buscá-la nessas fontes. Nos congressos, fóruns, conferências de 
educação tão frequentes nas redes municipais e estaduais, que 
reúnem milhares de docentes-educadores, passou a ser frequente 
organizar oficinas sobre práticas diversas que acontecem nas 
escolas. Uma das oficinas tem merecido destaque: o “trabalho 
docente” ou “mestres, qual o seu ofício?”. Nessas oficinas se 
trabalham textos, vivências sobre a condição docente, sobre 
identidades, mal-estares, tensões, avanços e recuos na valorização 
do trabalho. (ARROYO, 2011, p. 84-85) 

 

Enfim, para a constituição da revolução cultural, necessária na formação do 

novo homem, os professores não devem constituir-se como profissionais-

funcionários, mas como transgressores da hegemonia curricular, identificados com 

as classes subalternas. Em outras palavras, devem constituir-se como intelectuais 

orgânicos dos oprimidos. 
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6 TEMAS-PROBLEMAS: DIÁLOGOS NÃO INTERROMPIDOS 
 
 

Uma pesquisa que é também uma pedagogia que entrelaça autores-
atores e que é um aprendizado no qual, mesmo quando haja 

diferenças essenciais de saberes, todos aprendem uns com os outros e 
uns através dos outros. Uma pedagogia de criação solidária de 

saberes sociais em que a palavra-chave não é o próprio 
“conhecimento”, mas é, antes dele, o diálogo. O diálogo de e entre 

ideias e experiências de pesquisas participantes que se estende a um 
diálogo entre grupos e povos, para quem a busca do conhecimento de 

si e de sua realidade é parte do desafio de sonhar a possibilidade de 
virmos a transformar aos poucos o mundo do mercado em que 

vivemos, em direção ao mundo da vida. Um mundo de vida social em 
que caibam todos e todas: todo o meu eu, todos nós e todos os outros 

[...] (BRANDÃO; STRECK, 2006, p. 13) 

 

Conforme anunciado na introdução desta tese, o presente capítulo dialoga 

com quatro intelectuais brasileiros que em suas trajetórias acadêmicas apresentam 

contribuições para a construção de uma educação libertadora.  

A escolha dos entrevistados se deu a partir da análise de suas produções no 

decorrer de suas vidas acadêmicas, considerando as aproximações teóricas por eles 

demonstradas em relação aos princípios defendidos para uma educação libertadora 

e também por uma abordagem pedagógica crítica. 

Outros intelectuais poderiam ter igualmente se enquadrado nos critérios 

apontados, no entanto, deve-se somar a esses critérios as contribuições que esses 

autores tiveram na formação intelectual do autor desta tese. 

A análise das entrevistas não se apresenta na ordem cronológica em que 

foram realizadas, mas sim, a partir das categorias de análise estabelecidas para 

este capítulo e do destaque sobre temas relevantes que se configuraram durante os 

diálogos estabelecidos e que se apresentam como particularidades reflexivas por 

tais professores. 

A denominação do capítulo como: “Temas-problemas: diálogos não 

interrompidos” evidencia o objetivo estabelecido para as entrevistas realizadas. 

Freire (2001b), em “Educação como prática da liberdade”, afirma que existem alguns 
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temas colocados pela sociedade que se vinculam às dimensões conjunturais e que 

em decorrência das transformações históricas, possuem o seu sentido esvaziado. 

Nessa perspectiva, os temas-problemas, correspondem às indagações colocadas 

pela sociedade e que permanecem caracterizadas enquanto problemas relevantes 

para a construção de uma nova hegemonia.  

Ao refletir sobre as características da consciência filosófica, Saviani (1991) 

discute, a partir de Karel Kosik69, que a “lógica formal” terminou por retirar do 

conceito de problema a sua verdadeira problemática. Isso foi possível graças a 

pseudo-concretude. Para Saviani, confundiram-se as aparências de um fenômeno 

com a sua essência. Daí o que se apresenta como um problema, na verdade é 

apenas a sua manifestação. Considerando tal perspectiva, compreende-se que 

analisar o currículo escolar, dissociado do debate sobre a ideologia e luta de 

classes, significa realizar um estudo pseudo-concreto ou, ainda, retirar a 

problematicidade do problema. A esse respeito, afirma Saviani (1991): 

Após essas considerações, cabe perguntar agora: qual é, então, a 
essência do problema? No processo de produção da sua própria 
existência o homem se defronta com situações iniludíveis, isto é: 
enfrenta necessidades de cuja satisfação depende a continuidade 
mesma da existência (não confundir existência, aqui empregada, 
com subsistência no estrito sentido econômico do termo). Ora esse 
conceito de necessidade é fundamental para se entender o 
significado essencial da palavra problema. Trata-se, pois, de algo 
muito simples, embora frequentemente ignorado. A essência do 
problema é a necessidade. Com isso é possível agora destruir, a 
“pseudo-concretude” e captar a verdadeira concreticidade. Com isto, 
o fenômeno pode revelar a essência e não apenas ocultá-la. Com 
isso nós podemos, enfim, recuperar o uso correto do termo 
problema, superando as suas insuficiências ao referi-lo à nota 
essencial que lhe impregna de problematicidade: a necessidade. 
Assim, uma questão em si, não caracteriza o problema, nem mesmo 
aquela cuja resposta é desconhecida; mas uma questão cuja 
resposta se desconhece e se necessita conhecer, eis aí o problema 
[...] (p. 21, grifos e parênteses do autor) 
 

 A intenção na realização das entrevistas que ora se apresentam é a 

construção de um diálogo a partir do problema centrado na relação entre a escola e 

o inédito viável. Para tanto, busca-se tematizar os fundamentos ideológicos para a 

construção de uma nova hegemonia. 

                                                           
69

 Filósofo marxista do século XX, que procurou aprofundar alguns conceitos desenvolvidos por Georg 

Lukács, especialmente, o que denominou de “dialética do concreto”, expressão utilizada como título 
da sua principal obra, de 1963. 
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Metodologicamente, a opção foi por realizar entrevistas semiabertas, 

apresentando-se os seguintes temas desencadeadores do diálogo e que servirão 

como categorias de análise:  

1 – A pertinência da aproximação teórica entre Antonio Gramsci e Paulo Freire – a 

questão da ideologia popular;  

2 – Os movimentos de resistência à hegemonia dominante;  

3 – O professor como intelectual orgânico;  

4 – A escola e a construção de uma nova hegemonia. 

A escolha por entrevistas semiabertas ocorreu em razão do perfil dos 

entrevistados, na medida em que eles se constituem como professores-

pesquisadores, com ampla experiência e estudo nas temáticas apresentadas. Dessa 

maneira, foi construído um roteiro semiaberto, cujo objetivo foi o direcionamento do 

diálogo para a finalidade proposta com as entrevistas, sem, no entanto, limitar as 

reflexões dos entrevistados.  

Como ponto de partida das entrevistas, estabeleceu-se uma síntese da 

pesquisa realizada até então, que foi encaminhada antecipadamente, por meio de 

correspondência eletrônica, para cada entrevistado. No dia da realização da 

entrevista, essa síntese foi retomada pelo pesquisador e solicitou-se dos 

entrevistados o seu parecer reflexivo em relação aos temas aqui enunciados. Para 

tanto, cada entrevistado assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), cujo modelo encontra-se anexo neste trabalho. 

Essas entrevistas apresentadas procuram, ainda, contribuir para a ampliação 

do debate sobre a temática realizada até aqui, por meio da revisão bibliográfica, 

acrescentando neste capítulo uma reflexão sobre o desenvolvimento dialético das 

contradições constituídas pelo movimento da filosofia da práxis.  A análise das 

entrevistas possibilita, também, refletir sobre a relação entre a ciência moral e o 

materialismo histórico. Ressalta Gramsci (2014a), no Caderno do Cárcere de nº 07: 

A base científica de uma moral do materialismo histórico, ao que me 
parece, deve ser buscada na afirmação de que “a sociedade não se 
propõe objetivos para cuja solução já não existam condições 
necessárias”. Existindo as condições, a solução dos objetivos torna-
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se “dever”, a “vontade” torna-se livre. A moral se transformaria em 
uma pesquisa das condições necessárias para a liberdade do querer 
em um certo sentido, na direção de um certo fim, bem como para a 
demonstração de que estas condições existem. Deveria se tratar, 
também, não de uma hierarquia dos fins, mas de uma graduação dos 
fins que devem ser atingidos, já que se pretende “moralizar” não 
apenas cada indivíduo tomado singularmente, mas também toda 
uma sociedade de indivíduos. (p. 236, grifos do autor) 

 

É exatamente por isso que se considera este capítulo como um diálogo não 

interrompido. Que contribuições os entrevistados continuam acrescentando para 

esse “estado da arte”?  As entrevistas realizadas encontram-se na íntegra como 

apêndices desta tese e poderão ser consultadas. 

O apêndice 1 apresenta a entrevista com o Professor Doutor Gaudêncio 

Frigotto,  Professor Adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e docente 

aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Frigotto é pesquisador AI-

Sênior do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (CNPQ). É 

consultor “ad hoc” do CNPQ e coordenador do grupo de pesquisa: Trabalho, história, 

educação e saúde (THESE). Possui ampla experiência em pesquisa na área de 

ciências humanas, com especial destaque para a temática voltada à educação – 

trabalho e exclusão social. Atua há mais de trinta anos na docência de cursos de 

graduação e em programas de pós-graduação.70 

No apêndice 2 encontra-se a entrevista realizada como o Professor Doutor 

José Eustáquio Romão, que é Diretor e Professor do Programa de Pós-Graduação 

em Educação (Doutorado e Mestrado) na Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 

em São Paulo. É professor visitante da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias de Lisboa – Portugal. Romão foi também um dos fundadores do 

Instituto Paulo Freire, no qual coordena a Cátedra do Oprimido. Foi Pró-Reitor de 

Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desenvolve estudos 

sobre o pensamento de Paulo Freire.71 

A terceira entrevista foi realizada com o Professor Doutor Luiz Antonio Cunha 

e encontra-se anexada nesta tese como Apêndice 3. O entrevistado possui ampla 

experiência na docência superior, tendo atuando como professor nas seguintes 

                                                           
70

 Sobre o currículo de Gaudêncio Frigotto, consultar a Plataforma Lattes disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780705Y6  
71

 Sobre o currículo de José Eustáquio Romão, consultar a Plataforma Lattes disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787344D0  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780705Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787344D0
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universidades: PUC-SP, FGV, UNICAMP e atua, desde 1997, como Professor Titular 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cunha realiza pesquisas na área de 

sociologia da educação, com destaque para temáticas voltadas a políticas 

educacionais. Desde o ano de 2006, tem como principal objeto de pesquisa a 

laicidade do Estado.72 

A quarta e última entrevista encontra-se como apêndice 4 e foi realizada com 

o Professor Doutor Cláudio de Oliveira Ribeiro. Este entrevistado é formado em 

teologia, tem experiência docente e de pesquisa, e atua, principalmente, nos 

seguintes temas: antropologia teológica, cristologia, ecumenismo, metodismo, 

pastoral popular, eclesiologia, ciências da religião e direitos humanos. É professor 

titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade 

Metodista de São Paulo.73 

As entrevistas, conforme pode ser observado, possibilitaram a construção de 

um amplo diálogo, na medida em que cada entrevistado, a partir da sua práxis, 

contemplou pelo menos uma das dimensões propostas na tese em tela. Gaudêncio 

Frigotto contribuiu, especialmente, discutindo as relações entre as temáticas 

apresentadas, com a sua leitura em relação à epistemologia de Antonio Gramsci. De 

igual modo, José Eustáquio Romão abordou elementos significativos para a análise 

proposta em relação às contribuições de Paulo Freire. Luiz Antonio Cunha 

apresentou contrapontos e indicou, a partir da sua compreensão do mundo, alguns 

limites que, a seu ver, estão estabelecidos nesta tese. Por fim, Claudio de Oliveira 

Ribeiro, de maneira profundamente orgânica, ilustrou as entrevistas com exemplos 

figurativos da ideologia popular como dimensão de resistência às forças 

hegemônicas.  Assim, cabe destacar a contribuição ímpar de todas as entrevistas 

para o debate proposto. 

Como mencionado, foram elencadas quatro categorias de análise. Em cada 

uma delas buscou-se a articulação dos principais aspectos evidenciados nesta tese 

com alguns dos autores que a fundamentaram e, também, com os recortes dos 

diálogos dos entrevistados. 

                                                           
72

 Sobre o currículo do Professor Doutor Luiz Antonio Cunha, consultar a Plataforma Lattes disponível 
em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787708Z2   
73

 Sobre o currículo do Professor Doutor Cláudio de Oliveira Ribeiro, consultar a Plataforma Lattes  
disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703975P3  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787708Z2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703975P3
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É oportuno esclarecer ainda, que nas duas primeiras categorias de análise 

encontram-se desdobramentos, que foram destacados em itálico, considerando-se a 

relevância dos assuntos abordados.  

 

 Primeira categoria: a pertinência da aproximação teórica entre Antonio 
Gramsci e Paulo Freire – a questão da ideologia popular 
 
 

O ponto inicial do diálogo centra-se no conceito de ideologia presente em 

Antonio Gramsci e em Paulo Freire e sua possível relação com o conceito de 

ideologia popular desenvolvido por Alain Badiou. 

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a análise do conceito de 

ideologia popular não deve ser realizada sem antes visitar como o mesmo é 

conceituado por Karl Marx. 

As reflexões apresentadas nas entrevistas, de modo especial, as de 

Gaudêncio Frigotto e de José Eustáquio Romão, reafirmam que definir ideologia, por 

sua complexidade, não é tarefa fácil, mas é estruturalmente necessária para a 

compreensão da epistemologia marxista. 

 [...) O tema da ideologia em Marx é um tema que vai crescendo nos 
livros dele. Nos Manuscritos, na Ideologia Alemã, na Miséria de 
Filosofia e, portanto, esse é o primeiro dado. O segundo dado, é de 
que nós temos que ler Marx e Gramsci, dentro do método que não 
separa aquilo que o real não separa. Sempre é a unidade no diverso. 
Realidade e ideologia não são a mesma coisa, mas não são 
separáveis, o tempo todo [...] Então, qual é a interpretação mais 
comum? Estou dizendo isso porque o Gramsci não vai por esse 
caminho, mas não o nega, porque trabalha dialeticamente. É uma 
separação, uma ideia que a ideologia é falsa consciência. De fato, eu 
acho que um dos elementos que Marx traz é tirado do próprio 
Napoleão, quando ele diz: “Esses „caras‟ que estão à esquerda são 
ideólogos, passam ideias parciais, falsas do meu governo” [...]. 
(FRIGOTTO, 2016)  

 [...] Em primeiro lugar, o conceito de ideologia possui alguns 
problemas dentro do marxismo. O Marx e o Engels, até onde eu 
pude ir, desenvolveram um conceito de ideologia que, depois foi 
retomado pelos marxistas, entre eles, pelo próprio Gramsci, mas a 
primeira retomada que me chama a atenção é a do Lênin. O conceito 
de ideologia desenvolvido por Marx e Engels, possui uma 
perspectiva epistemológica negativa. Para eles, ideologia era a 
deturpação dos fatos, a partir dos interesses de classe [...] (ROMÃO, 
2016) 
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Observa-se, nas afirmações destes entrevistados, a compreensão de que a 

análise do conceito de ideologia em Marx e no marxismo guarda diferenciações, seja 

em seu aspecto temporal, seja em sua conceituação. Para Frigotto, o conceito de 

ideologia em Marx não é único, mas passou por mudanças que podem ser 

comparadas a partir da análise entre os textos da juventude e da maturidade de 

Marx.  

Os referidos intelectuais divergem, no entanto, em relação ao conceito de 

ideologia presente no Marx da “maturidade”. Para Frigotto, o conceito de ideologia, 

fortemente atribuído a Marx, não é necessariamente de Marx, mas de interpretações 

marxistas, sendo necessário compreendê-la em Marx, a partir de uma análise 

dialética. Segundo Frigotto, Marx compreende a ideologia como resultado das 

condições materiais de existência. Sendo assim, a ideologia não está, 

necessariamente, condicionada à negatividade, mas ao lugar social ocupado por 

determinada classe. 

[...] Uma coisa é Marx e outra são as interpretações marxistas. O 

segundo aspecto é aquela máxima que diz que não é a consciência 
que cria o real, mas é a partir de uma determinada condição real que 
tomamos consciência e aí eu acho que há uma passagem. Estou 
tomando Marx para ver o que Gramsci faz. Aquela passagem do 
Marx, da Introdução da Filosofia do Direito em Hegel, acho que é 
primorosa para você. Ele diz: “não é a religião que faz o homem, mas 
é um determinado ser social que faz uma determinada religião”. Mas 
eu entendo uma religião, a religião faz o homem e olha a dialética aí. 

[...] (FRIGOTTO, 2016) 

 

Para Romão, Marx não possuiu como seu principal foco de análise o conceito 

da ideologia, mas teve como preocupação a compreensão científica da estrutura 

econômica do modo de produção capitalista. Nesse aspecto, quando se refere à 

ideologia, Marx a apresenta como forma de controle da hegemonia por parte das 

classes dominantes e, nesse sentido, nota-se uma conotação negativa. Romão 

afirma que foi Lênin o marxista responsável pela ampliação desse conceito e por 

retirar dele o limite imposto pela negatividade. 

[...] Eu gosto muito do Lênin, na medida em que ele retoma o 

conceito, atribuindo-lhe uma conotação mais geral. Existe, também, 
uma ideologia da resistência, uma ideologia dos trabalhadores, uma 
ideologia socialista. Portanto, a ideologia não é só da burguesia ou 

dos alienados-alienantes. [...] (ROMÃO, 2016) 
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Tanto Frigotto quanto Romão identificam em Gramsci um conceito ampliado 

de ideologia, derivado da realidade vivida pelas diferentes classes sociais. A 

divergência ora apontada é decorrente do fato de que, para Frigotto, Gramsci 

desenvolve a sua produção teórica fundamentando-se principalmente em Marx, 

enquanto que para Romão, o conceito de ideologia ampliado por Gramsci foi 

influenciado por Lênin e não diretamente por Marx. 

 “(...) Muito se diz que Gramsci tomou a ideologia em Lênin e, portanto, muito 

mais na política. Não, Gramsci foi a fundo, foi o marxista que mais entendeu e que 

mais elaborou a partir de Marx, a partir do próprio processo do pensamento de 

Marx.” (FRIGOTTO, 2016) 

Frigotto declara que suas afirmações estão fundamentadas no artigo intitulado 

de “Ideologia em Marx e Gramsci”, de autoria do italiano Fábio Frosini. Para tal 

autor, Gramsci desenvolveu o conceito de ideologia a partir do texto “Miséria da 

Filosofia”, de Karl Marx.  

A despeito disso, vale destacar o que afirma Frosini (2014): 

Ora, se se reflete bem, esta definição de ideologia é modelada sobre 
aquela que Marx implicitamente adota na Miséria da Filosofia. Deste 
livro, eu já disse que, neste, se define a acepção de ideologia como 
função específica ou potência social. Gramsci reconhece esse ponto, 
quando escreve que a Miséria da Filosofia é um momento essencial 
na formação da filosofia da práxis; esta pode ser considerada como o 
desenvolvimento das Teses sobre Feuerbach 74[...] (p. 576) 

 

Na divergência interpretativa que se destaca nesta análise, não se encontra 

profunda relevância, para o objetivo dessa tese, uma vez que, no conceito de 

ideologia em Gramsci, Frigotto e Romão apresentam concordância, conforme se 

demonstra a seguir. É importante destacar, que na revisão bibliográfica desenvolvida 

neste trabalho, defende-se que a concepção gramsciana de ideologia apresenta 

maior similaridade com a perspectiva de Lênin, logo, da interpretação apresentada 

por Romão. Essa interpretação deve-se ao fato de que Lênin dedicou-se mais 

especificamente aos aspectos políticos do processo revolucionário, no entanto, 

realizou uma interpretação, tal como Gramsci, do conceito de ideologia contido em 

Marx. 

                                                           
74

 As Teses sobre Feuerbach são onze notas filosóficas escritas por Karl Marx, em 1845, e explicitam 
a crítica das ideias de Marx sobre o pensamento do filósofo hegeliano, Ludwig Feuerbach. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/1845
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jovem_hegeliano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
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Pode-se destacar, sobre o conceito de ideologia, o seguinte fragmento, a 

partir dos Cadernos do Cárcere, Caderno 7, §19: 

Um elemento de erro na consideração sobre o valor das ideologias, 
ao que me parece, deve-se ao fato (fato que, ademais não é casual) 
de que se dê o nome de ideologia tanto à superestrutura necessária 
de uma determinada estrutura, como às elucubrações arbitrárias de 
determinados indivíduos. O sentido pejorativo da palavra tornou-se 
exclusivo, o que modificou e desnaturou a análise teórica do conceito 
de ideologia. O processo desse erro pode ser facilmente 
reconstruído: 1) identifica-se ideologia como sendo distinta da 
estrutura e afirma-se que não são as ideologias que modificam a 
estrutura, mas sim vice-versa; 2) Afirma-se que uma determinada 
solução política é ideológica, isto é, insuficiente para modificar a 
estrutura, enquanto crê poder modificá-la se afirma que é inútil, 
estúpida, etc; 3) passa-se a afirmar que toda ideologia é “pura” 
aparência, inútil; estúpida, etc. (GRAMSCI, 2014, p. 237, grifos e 
parênteses do autor) 

 

Muitos estudiosos sobre o pensamento de Antonio Gramsci, apresentados 

nesTa tese, compreendem que a grande contribuição de Gramsci se estabelece no 

campo da política e do historicismo. Alguns afirmam ser o revolucionário italiano o 

filósofo da superestrutura. Nesse sentido, Maria Antonietta Macciocchi afirma que a 

grande inspiração do pensamento gramsciano foi Vladimir Ilitch Lênin e que, por sua 

vez, o pensamento gramsciano inspirou, em grande medida, a corrente maoista. Nas 

palavras da autora: 

Eu ousaria dizer que Gramsci é o “Lenin de hoje”, no mundo das 
sociedades industrializadas para as quais caminhamos, buscando 
uma saída revolucionária entre as tentações reformistas ou 
mencheviques e as do ultra-esquerdismo infantil. Gramsci, e essa é a 
minha própria “formulação” do problema, pode, portanto, aparecer 
como o único pensador de uma revolução no Ocidente , na medida 
em que o seu ensinamento  teórico-político é o estrategicamente 
mais avançado, no que concerne à determinação do processo da 
revolução socialista, não apenas na Itália, como também no ocidente 
europeu, isto é, o do “capitalismo evoluído” tal como o entendemos 

hoje. (MACCIOCCHI, 1976, p.14, grifos da autora) 

 

No aspecto do conceito de ideologia desenvolvido por Gramsci, Frigotto e 

Romão demonstram concordância. 

“[...] O Frosini vai falar da ideologia como função social ligada à ação política 

prática de uma sociedade de classes [...]"  (FRIGOTTO, 2016) 
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[...] Existe, também, uma ideologia da resistência, uma ideologia dos 

trabalhadores, uma ideologia socialista. Portanto, a ideologia não é só da burguesia 

ou dos alienados-alienantes [...] (ROMÃO, 2016) 

A leitura apresentada por estes dois entrevistados sobre o conceito de 

ideologia, presente nas reflexões de Antonio Gramsci, demonstra que eles a 

concebem como decorrente da forma como as classes sociais produzem a sua 

existência material e simbólica. Em outras palavras, a ideologia está associada à 

classe social.  

Para Antonio Gramsci, a ideologia se apresenta de diferentes formas, 

caracteriza-se como leituras parciais da realidade profundamente vinculadas com o 

real e com a vida cotidiana. A seu ver, existe uma forma superior de ideologia que é 

a filosofia da práxis. A revolução cultural deverá conduzir os simples a fim de que 

adquiram a perspectiva histórica de tal filosofia (ideologia revolucionária), que não se 

constituirá de forma idealista, mas na práxis. 

Referindo-se ao artigo de Frosini (2014), Frigotto afirma na entrevista que 

Gramsci compreende diferentes estágios e gradações de ideologia: “[...] Gramsci vai 

ter uma gradação e uma diferenciação de formas ideológicas, mas sempre ligadas 

ao ser social [...]”. 

De fato, Frigotto (na entrevista) e Frosini (2014) explicitam as gradações da 

ideologia presentes na teoria de Gramsci fundamentados nos Cadernos 

Miscelâneos, número 07, §19, no qual se encontra a seguinte explicação: 

É necessário, por conseguinte, distinguir entre ideologias 
historicamente orgânicas, isto é, que são necessárias a uma 
determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalísticas, 
“voluntaristas”. Enquanto são historicamente necessárias, as 
ideologias têm uma validade que é a validade “psicológica”: elas 
“organizam” as massas humanas, formam o terreno no qual os 
homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, 
lutam, etc. Enquanto são arbitrárias, não criam mais do que 
“movimentos ”individuais, polêmicas, etc. (nem mesmo estas são 
totalmente inúteis, já que funcionam como o erro que se contrapõe à 
verdadeira e a afirma). (GRAMSCI, 2014, p. 237-238, grifos e 
parênteses do autor) 

 

A partir da concepção de ideologia em Gramsci, Frigotto e Romão concordam 

com a afirmação contida neste trabalho, de que existe o reconhecimento de uma 
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ideologia popular, conforme concebida por Badiou e encontrada nas concepções de 

Gramsci e de Freire, a qual pode funcionar como ponto de partida para uma 

revolução cultural, visando constituir a filosofia da práxis (ideologia “superior”). 

[...] Sim, naquilo que você coloca, estou de pleno acordo com 

Badiou. Gramsci vai ter uma gradação e uma diferenciação de 

formas ideológicas, mas sempre ligadas ao ser social. O Frosini vai 

falar da ideologia como função social ligada à ação política prática de 

uma sociedade de classes. Sem dúvida, as formas populares, na sua 

realidade concreta, na sua vida prática concreta, constroem uma 

ideologia. Nós temos que qualificar essa ideologia. Isso é o que eu 

acho que é o “pulo do gato”. Eu vou fazer uma ponte com Gramsci, 

exatamente em ideologia e a ação concreta e o conhecimento. Por 

quê? Na verdade, as ciências são ideologias.  [...] (FRIGOTTO, 

2016, grifos meus) 

 

[...] Existe, também, uma ideologia da resistência, uma ideologia dos 

trabalhadores, uma ideologia socialista. [...] (ROMÃO, 2016) 

A concordância destes entrevistados com a tese também pode ser 

fundamentada no texto escrito por Gramsci, nos Cadernos Miscelâneos, de número 

07, § 21. No trecho a seguir, Gramsci, a partir de Marx, descreve o valor das 

ideologias populares: 

Recordar a frequente afirmação de Marx sobre a “solidez das 
crenças populares” como elemento necessário de uma determinada 
situação. Ele diz mais ou menos isto: “ quando essa maneira de 
conceber tiver a força das crenças populares”, etc. Outra afirmação 
de Marx é a de que uma persuasão popular tem, com frequência, a 
mesma energia de uma força material, ou algo semelhante, e que é 
muito significativa. A análise dessas afirmações, creio, conduz ao 
fortalecimento do ”bloco histórico”, no qual, precisamente as forças 
materiais são os conteúdos e as ideologias são a forma, distinção 
entre forma e conteúdo puramente didática, já que as forças 
materiais não seriam historicamente concebíveis sem forma e as 
ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais. 
(GRAMSCI, 2014, p. 238, grifos do autor) 

 

O outro entrevistado, Luiz Antonio Cunha, preferiu não se manifestar em 

relação ao conceito de ideologia presente em Gramsci e em Freire. Possivelmente, 

essa decisão encontra-se no fato de que, atualmente, seu centro de interesse na 

área da pesquisa educacional está ligado à temática da laicidade do Estado. Após a 

apresentação oral, por parte do pesquisador desta tese, o entrevistado assim iniciou 
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sua fala: “Está vendo! Eu achava isso mesmo, que você iria falar mais do que eu! 

Não sei se saberei responder para você”. (CUNHA, 2016) 

Já na entrevista realizada com o Professor Claudio de Oliveira Ribeiro, 

embora sem realizar um aprofundamento conceitual sobre o termo ideologia, o 

mesmo demonstrou concordância com esta tese.  Pode-se observar na entrevista, 

que o caminho de reflexão do entrevistado foi explicitamente dialético, pois ele se 

referia à tese por meio de experiências práticas de quem demonstrou possuir 

militância junto a movimentos populares. 

Em primeiro lugar, manifesto a minha consideração sobre o seu tema 
e seus referenciais teóricos, que considero muito relevantes. Sua 
tese dá gosto de dialogar, porque está dentro de um quadro de 
preocupações acadêmicas, articuladas às dimensões práticas do 
processo educativo e, também, popular. Isso nem sempre é bem 
aceito por alguns setores da academia, que se colocam refratários às 
questões voltadas à prática ou, pelo menos, olham para esse tipo de 
pesquisa com desconfiança. Ao contrário, na minha compreensão, a 
nossa contribuição acadêmica deve ser a de nos debruçarmos sobre 
as problemáticas que emergem da vida, do cotidiano. (RIBEIRO, 
2016) 

 

A análise sobre o conceito de ideologia em Paulo Freire também foi 

tematizado nas entrevistas. O que se analisou neste trabalho, no capítulo referente à 

teoria freiriana, pode ser confirmado nas reflexões apresentadas pelos 

entrevistados. Em outras palavras, o conceito de ideologia não foi, explicitamente, o 

centro de preocupações da epistemologia freiriana, pelo menos no que diz respeito 

aos textos de sua autoria, até então publicados. Tal aspecto não deve ser 

confundido com a inexistência da importância da ideologia nas concepções de 

Freire, ao contrário, a ideologia tangencia toda a produção teórica desse intelectual 

brasileiro. 

Frigotto, em sua entrevista, não se aprofundou sobre o conceito de ideologia 

em Freire, no entanto, afirmou ser possível realizar aproximações entre a teoria de 

Gramsci e Freire, especialmente no sentido de que Gramsci discute a filosofia da 

práxis e, consequentemente, aborda a importância da cultura popular em tal filosofia. 

Nesse sentido, Freire ao propor uma metodologia educacional que deve partir da 

realidade dos educandos, demonstra similaridade de pensamento. 

[...] Outro aspecto que eu pontuei em minhas anotações para esta 
entrevista, para eu dizer em que eu vejo uma relação entre Gramsci 
e Freire, ou como eu leria, de um ponto de vista marxista-
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gramsciano, a relação dessa teoria com Freire. Sim, naquilo que 
você coloca, estou de pleno acordo com Badiou [...]  

[...] Marx trabalha muito pouco a escola, ele trabalha o princípio 
educativo do trabalho, mas em outra perspectiva. No entanto, 
quando ele faz a crítica ao Programa de Gotha, diz que a escola não 
tem que ser ideológica, tem que ser científica. Engraçado isso. É, 
mas ele está utilizando o sentido ideológico de que a escola não 
pode ficar com uma perspectiva parcial, ela tem que desenvolver a 
capacidade de leitura do real. Essa já é uma ponte com o Freire. Da 
leitura do real que permita perceber como a realidade se produz, 
como a parte se produz no todo, enfim, a cientificidade do saber 
como Barata-Moura coloca [...]. (FRIGOTTO, 2016) 

 

Em razão da temática de pesquisa de cada entrevistado, observa-se que 

Romão foi quem mais pôde contribuir com o debate sobre a ideologia em Paulo 

Freire. O primeiro ponto a ser destacado é que Romão compreende que o conceito 

de ideologia em Freire não foi único e que passou por transformações no decorrer 

de sua trajetória existencial. 

[...] O Paulo Freire, e aí eu estudei um pouquinho mais, 
especialmente o primeiro Paulo Freire, quando se aproximou da 
questão, o fez via Karl Mannhein. Porque o autor que ele leu mesmo, 
até o final da década de 1950 e início de 1960, foi Mannhein. Ele leu 
outros, leu outro pensador que aparece em Educação e Atualidade 
Brasileira, que é um sociólogo romeno, que não sei se está vivo 
ainda, pois no último contato que realizei com ele, estava vivendo na 
Escócia. Chama-se Zevedei Barbu, que escreveu um livro muito 
importante, que o Paulo Freire leu. Não sei como ele teve essa 
informação porque ele leu em inglês, pois não tem a tradução em 
português e não sei se o original é em romeno. Chama-se Ditadura e 
Democracia. É uma análise profunda sobre ideologia e os aparatos 
de poder. Em Educação e Atualidade Brasileira, Paulo cita o Barbu. 
Esse autor contribuiu muito para a forma como Paulo Freire 
incorporou o conceito de ideologia, ora o conceito negativo, conforme 
se encontra na Ideologia Alemã, ora o conceito já reelaborado, que 
se encontra em Lênin e em Gramsci. Eu desconfio que, nessa época, 
o Paulo Freire não possuía como referência o materialismo dialético. 
Ele sempre leu o materialismo dialético via outras pessoas. 
(ROMÃO, 2016) 

 

Apreende-se da entrevista com Romão, conforme foi destacado no capítulo 4 

desta tese, que Paulo Freire possui influências de vários pensadores em suas 

diferentes fases de produção intelectual que contribuíram para a sua concepção de 

ideologia.  

A seguir, apresentam-se alguns fragmentos da entrevista que demonstram a 

compreensão de Romão sobre as diferentes influências sofridas pelo pensamento 

freiriano: 
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[...] A meu juízo, tenho dúvidas se o primeiro Paulo Freire era 
materialista dialético. [...] 

[...] O Paulo Freire tinha uma profunda admiração pelos intelectuais 
que criaram o ISEB. Na época, ainda não era ISEB, porque quem 
criou formalmente o ISEB por decreto foi o Café Filho, isto é, 
oficializa e transforma o ISEB em “chapa branca”. Depois, o 
Juscelino foi quem usou o ISEB, efetivamente, com um grupo de 
intelectuais, ajudando a criar um projeto para o país. Era por esse 
grupo de intelectuais que Paulo Freire tinha uma profunda 
admiração. Nenhum deles marxista, porque os marxistas entraram 
no ISEB depois com uma força tão grande que ganharam a 
hegemonia no ISEB. Foi por isso mesmo que quando veio o golpe 
militar o ISEB foi fechado [...] 

[...]  O primeiro Paulo Freire, quais foram as fontes? Quais foram os 
referenciais teóricos dele? O segundo Paulo Freire e o terceiro. Tem 
uma coisa estranha aí, que eu me permito um parêntese, pois não 
tem a ver com a sua tese. Trata-se de um colega nosso que vai para 
a Suíça agora. Ele está fazendo uma tese comigo para explicar duas 
coisas para nós. Ele vai investigar a seguinte questão:  o momento 
em que Paulo Freire mais se aproxima do materialismo dialético e 
que, portanto, pode ter avançado no conceito de ideologia, foi 
quando trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas. Isso parece uma 
contradição. Em que momento ele se aproximou mais do marxismo? 
Na minha hipótese e na hipótese desse colega, foi quando ele estava 
trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas [...] (ROMÃO, 2016) 

 

A hipótese levantada por Romão, de que o período em que Freire mais se 

aproxima da ideologia marxista corresponde à sua militância no Conselho Mundial 

de Igrejas, encontra eco nesta tese, quando se afirma que foi na segunda fase da 

produção teórica de Freire (período do exílio), que Freire incorporou os referenciais 

marxistas explicitamente. 

Por fim, em relação à ideologia freiriana, Romão compreende que ainda há 

muito a ser pesquisado nesse sentido e que o estudo de documentos escritos por 

Freire (ainda não publicados), especialmente durante a sua permanência no 

Conselho Mundial de Igrejas, poderá ser revelador. 

[...] Se ele se aproxima mais do marxismo nesse período, então, 
deve ser o período que ele mais se justificou ou refletiu ou pensou 
sobre ideologia. Explico: como ele iria combinar os dois “barbudos”, 
conforme ele brincava com a gente? Jesus Cristo e Marx? Ele disse 
isso várias vezes, “eu sou um barbudo, entre dois barbudos. Jesus 
Cristo e Marx”. Eu fui com ele, uma vez, na periferia de São Paulo, 
um pouco antes de ele morrer. Ele foi fazer uma formação a convite 
de um sindicato ou uma ONG, eu não me lembro mais. Os detalhes 
eu não me lembro. Fiquei tão espantado, impactado mesmo, com a 
maneira como ele abriu a fala nessa oportunidade. Ele começou 
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afirmando assim: “Eu quero falar para vocês que, antes de tudo, eu 
sou um teólogo”. [...] (ROMÃO, 2016) 

 

Princípio educacional freiriano: a questão da diretividade 

 

Como desdobramento da primeira categoria de análise deste capítulo, 

destaca-se a diretividade como aspecto necessário de ser trazido para esta 

discussão. Nesse sentido, Cunha demonstrou preocupação em relação à maneira 

como Paulo Freire concebeu ideologicamente o papel social da educação. Para ele, 

Freire defendeu que a educação não deveria ser diretiva. 

[...] A leitura da obra de Freire, pelo menos a que eu fiz, de um modo 
assistemático, pois nunca tive a preocupação em sistematizar o 
pensamento de Paulo Freire. Realizei diferentes imersões no 
pensamento dele, em diferentes momentos de maior ou menor 
proximidade. Eu via uma grande dificuldade com a diretividade. Ao 
contrário, a não diretividade era sempre celebrada, como algo 
proveniente da espontaneidade. O nascimento espontâneo da 
consciência. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, tanto na 
teoria como na prática. Na prática, porque eu via a mim e aos meus 
colegas, eu em um curto tempo, trabalhando nos “Círculos de 
Cultura”, praticando uma direção política. Aquele era um momento 
mais ou menos consciente, mais ou menos dissimulado, mas era um 
momento muito especial para o exercício prático da direção política. 
Então eu notava essa distinção muito grande [...]. (CUNHA, 2016) 

 

No entendimento deste entrevistado, existe uma contradição da teoria 

freiriana, pois, de um lado, refere-se à valoração de uma prática pedagógica não 

diretiva; de outro, implementa-se tal concepção por meio de  uma metodologia 

diretiva como, por exemplo, os “Círculos de Cultura” e a definição dos temas 

geradores.  

[...] Uma preocupação que tive e que de vez em quando retorna para 
os meus pensamentos é até que ponto a teoria freiriana pode ser 
utilizada, de forma oportunista, diante de conflitos fortes ou fracos. 
Uma maneira de não se entrar nos conflitos.  Nos “Círculos de 
Cultura”, em populações atravessadas por profundos conflitos, como 
por exemplo, ocupações de terrenos, polícia atrás etc, a marca do 
diálogo, dependendo como era compreendido, ou se “jogava água 
fria naquela fervura” ou se deixavam caminhos abertos para uma 
ação diretiva para quem quisesse ou pudesse.  Isso é um 
pensamento muito ligado à minha atividade prática, com um nível de 
abstração “0,5”, mas eu cheguei a pensar mais a respeito dessa 
situação no caso da escolha das palavras geradoras, no caso da 
proposta metodológica para o ensino, nos termos da alfabetização de 
adultos. Uma coisa muito essencial, a escolha das palavras 
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geradoras. Não havia dúvidas para mim, nunca houve, que era uma 
atividade profundamente diretiva. A escolha da palavra geradora era 
diretiva. Eu nunca entendi bem porque tiraram o “acento” da direção 
do conjunto do pensamento de Freire. É, não é, às vezes é, às vezes 
não é. Como fica isso? No entanto, eu disse a você, nas minhas 
leituras desconexas da obra de Paulo Freire, que encontrei uma vez 
em uma obra, uma vez só, não sei se por falta de atenção ou por 
falta de menção. Creio que foi a Pedagogia da Esperança. Só aí eu 
encontrei a referência positiva à diretividade. Não sei se a afirmação 
era que a educação democrática só pode ser diretiva, algo desse 
tipo. Talvez eu esteja reproduzindo inadequadamente. Uma 
afirmação que eu não vi nas outras obras. [...] (CUNHA, 2016, grifos 
meus) 

 

Como pode ser observado, Cunha considera a existência de uma contradição 

na teoria freiriana não resolvida por Paulo Freire, que se coloca entre a diretividade 

e a não diretividade do processo pedagógico. Consequentemente, segundo ele, 

torna-se difícil associar a teoria freiriana (não diretiva) como o pensamento de 

Antonio Gramsci (diretivo). 

[...] Eu acho que aí se encontra uma grande distinção entre Gramsci 
e Paulo Freire. Trata-se de um ponto de grande tensão. Gramsci era 
claramente um diretivo, não um diretivo bolchevique, mas ele estava 
pensando em uma direção política. Por outro lado, Paulo Freire tem 

uma grande dificuldade com essa questão. [...] (CUNHA, 2016) 

 

Na entrevista, a leitura apresentada por Cunha sobre o aspecto da não 

diretividade na teoria freiriana é contradita por Romão. 

[...] O ato pedagógico é sempre diretivo. Nesse sentido, Paulo Freire 
é claríssimo, inclusive nas conversas em que tinha com os(as) 
educadores(as). Não existe espontaneísmo, a revolução não virá 
naturalmente. Existem contextos favoráveis ao processo 
transformador e contextos desfavoráveis. O contexto em que Paulo 
Freire escreveu Educação e Atualidade Brasileira era muito favorável 
à transformação, no final da década de 1950 e início da década de 
1960, e Paulo Freire percebeu isso. Só que ele não via o 
automatismo da transformação que os colegas do ISEB viram [...]. 
(ROMÃO, 2016) 

 

Beisegel (1982), em seu estudo sobre o pensamento de Paulo Freire, afirma 

que este, ao estabelecer como objetivo para a educação popular a conscientização, 

procurou distinguir a necessária autonomia intelectual do educando da ausência de 

diretividade no processo educativo.   

E, no entanto, Paulo Freire era um educador cristão militante, 
possuído por um sentimento de missão que se exprimia numa prática 
voltada à modificação interior dos homens, para que eles, por sua 
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vez, pudessem participar como sujeitos, na transformação da 
sociedade.  Nunca pretendeu desenvolver uma prática educativa 
neutra em face dos modos individuais de existência e das formas de 
organização da vida social. Suas atividades estavam explicitamente 
inspiradas na intenção de interferir nos destinos individuais para 
desse modo alcançar a transformação da vida coletiva. Esta intenção 
de intervir respondia a valores e se fundamentava em convicções 
claramente estabelecidas. E as orientações educacionais daí 
deduzidas incorporavam essa procura de interferência na 
organização interior e no comportamento dos homens.  Mas, por 
outro lado, como já foi visto, a estes mesmos valores a estas 
convicções repugnavam quaisquer modalidades de invasão da 
consciência do outro. Por isso mesmo, não é possível perceber que 
suas propostas em certas ocasiões tenham sido entendidas como 
produtos de um pensamento internamente contraditório.  
Aparentemente, algumas das suas propostas sugeriam uma intenção 
de interferência que hesitava em reconhecer como tal. (p. 172) 

 

Freire (2002) em “Pedagogia da Esperança”, conforme também destacou 

Cunha, na entrevista aqui concedida, afirma compreender que o processo educativo 

não é neutro e que apresenta diretividade. 

O que, sobretudo, me move a ser ético é saber que, sendo a 
educação, por sua própria natureza, diretiva e política, eu devo, sem 
jamais negar o meu sonho ou a minha utopia aos educandos, 
respeitá-los. Defender com seriedade, rigorosamente, mas também 
apaixonadamente, uma tese, uma posição, uma preferência, 
estimulando e respeitando, ao mesmo tempo, o direito ao discurso 
contrário, é a melhor forma de ensinar, de um lado, o direito de 
termos o dever de “brigar” por nossas ideias, por nossos sonhos e 
não apenas de aprender a sintaxe do verbo haver, de outro, o 
respeito mútuo. (p. 78, grifos do autor) 

 

A preocupação apresentada por Cunha sobre a importância da diretividade do 

processo educativo é de grande relevância. Embora, nesta tese não se demonstre 

concordância com este entrevistado no que se refere a não diretividade na 

pedagogia freiriana, em relação à necessária explicitação dos objetivos educacionais 

e à definição antropológica, política e epistemológica, que deverá direcionar a 

prática pedagógica, apresenta-se comum acordo. 

As pedagogias não diretivas, desenvolvidas fundamentalmente a partir do 

século XX, esvaziaram de sentido o conceito de trabalho, desassociando-o dos 

modos de produção, bem como, por meio de uma despolitização do ato educacional, 

procuraram “psicologizar” o processo de ensino-aprendizagem.  A educação não 

diretiva resulta, contraditoriamente, na reafirmação da ordem estabelecida, logo, da 

hegemonia dominante. Os representantes de tal abordagem pedagógica acabam em 
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sua maior radicalidade, por defenderem o fim da escola. Apresenta-se como defesa 

da não diretividade a contraposição do domínio de uma pessoa sobre a outra. Nesse 

contexto, individualizam-se as relações interpessoais, rompe-se o debate sobre 

ideologia e de poder. 

 

Projeto “Escola sem Partido” 

 

Ainda sobre a reflexão em relação à pertinência da aproximação teórica entre 

Antonio Gramsci e Paulo Freire, a partir da existência de uma ideologia própria das 

camadas populares, destaca-se que em duas entrevistas realizadas (Frigotto e 

Cunha), encontram-se referências explícitas ao projeto intitulado como “Escola sem 

Partido”. 

Cientes de que esta pesquisa, que tem como pressuposto a existência de 

uma ideologia própria das camadas populares, esses entrevistados propõem que 

essa ideologia seja estudada nas escolas públicas enquanto categoria 

desencadeadora dos conhecimentos científicos. Ambos reconhecem que esta tese 

demonstra posição contrária ao Projeto “Escola sem Partido”.  

Acho que, conforme diz o italiano, sua tese “cai” em um momento 
predestinado. (FRIGOTTO, 2016) 

Em razão do Projeto de Lei da Escola sem Partido? (FASANO, 2016) 

Total. Acho que até o final...não é o seu objeto, mas retomar esse 
tema na sua tese, acho que é crucial. [...]  

[...]  É nesse sentido que a “Escola sem Partido” acusa Freire de uma 
metodologia ideológica, mas a outra forma não é ideológica? “Eles” 
estão falando e não conhecem nada disso, e eu diria que você está 
numa boa pista. [...]  

[...] Ontem mesmo, um jornalista me perguntou: “A „Escola sem 
Partido‟, se aprovada, vai vingar?”Já está vingando e a gente precisa 
ter muita atenção a isso. Está instalada a pedagogia do medo. A 
pessoa fica com medo, insegura. Já há um silenciamento. E qual o 
poder que dá, imagina você, esse instrumento (“Escola sem Partido”) 
nas mãos de um diretor fascista e de direita?  Por isso eu acho que 
um papel que você vai mostrar na sua tese é de que sim, a escola é 
ideológica, mas é contra-ideológica. [...] (FRIGOTTO, 2016) 

 

Na entrevista de Cunha também há referências ao Projeto “Escola sem 

Partido”. 
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Uma posição crítica e aqui duplo parênteses: em uma mínima parte 
esse pessoal da “Escola sem Partido” tem razão no sentido de que 
existem pessoas que efetivamente utilizam a escola para doutrinar, 
como usam para a religião. [...] (CUNHA, 2016) 

 

O movimento ideológico conservador, que tem avançado nos últimos anos 

sobre as sociedades capitalistas, deve ser compreendido no contexto da atual crise 

econômica enfrentada pelo capitalismo mundial. Tal movimento não tem deixado de 

fora nenhuma das sociedades do mundo globalizado, especialmente o Brasil. Essa 

ideologia conservadora tem se materializado nas estruturas e aparelhos do Estado e 

tem a imprensa de massa como espaço privilegiado para sua divulgação. 

Após a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024) pelo 

Congresso Brasileiro, os estados e municípios, como entes federativos, deveriam 

discutir em suas jurisdições, os respectivos planos estaduais e municipais de 

educação, como desdobramentos do Plano Nacional. Junto com a “sociedade civil” 

(conceito jurídico e não gramsciano), as diferentes instâncias do poder legislativo 

deveriam definir em seus planos os objetivos, metas e estratégias para o 

direcionamento da educação nos próximos dez anos (2014-2024). 

Durante tais debates, as denominadas audiências públicas foram tomadas por 

grupos organizados associados às igrejas evangélicas e católica, objetivando 

pressionar os parlamentares para que não incluíssem nos planos estaduais e 

municipais de educação, metas e ações que tematizassem a categoria de gênero. 

Tal pressão levou à aprovação de vários planos de educação sem referências a 

essa categoria, alcunhada pelas forças conservadoras como “ideologia de gênero”. 

De acordo com reportagem publicada na versão eletrônica no jornal Folha de 

São Paulo de 25/06/2015 e assinada por Patrícia Brito e Lucas Reis, oito estados 

brasileiros haviam cedido às pressões e retirado de seus planos referências à 

identidade de gênero, diversidade e orientação sexual. A matéria afirma, ainda, que 

as denominadas “bancadas religiosas” colocaram-se como “vozes” de tais grupos 

organizados75. 

Esses debates prenunciavam a organização dos grupos conservadores de 

direita, objetivando pressionar os currículos escolares brasileiros, pois identificam 

                                                           
75

 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1647528-por-pressao-planos-de-
educacao-de-8-estados-excluem-ideologia-de-genero.shtml Acesso em: 23/09/2016 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1647528-por-pressao-planos-de-educacao-de-8-estados-excluem-ideologia-de-genero.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/06/1647528-por-pressao-planos-de-educacao-de-8-estados-excluem-ideologia-de-genero.shtml
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nestes espaços privilegiados para a propagação de suas ideologias. Apropriam-se 

das “temáticas” da esquerda, invertem o seu sentido e a utilizam em seu favor.  

Atualmente, encontra-se em consulta pública, no Congresso Nacional, o 

Projeto de Lei do Senado da República nº 193, de 2016, que propõe incluir na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/EN), nº 9.394/1996, o “Programa 

Escola sem Partido”. O autor do referido PL é o senador Magano Malta, membro da 

denominada “bancada evangélica”. Com conteúdo semelhante, encontra-se 

transitando na Câmara dos Deputados, o PL nº 867, cujos artigos 2º e 3º são 

apresentados a seguir: 

Art. 2º. A educação nacional atenderá os seguintes princípios: 

I – Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 

II – Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; 

III – Liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da 
educação, da liberdade de consciência; 

IV – Liberdade de crença; 

V – Reconhecer a vulnerabilidade do educando como parte mais 
fraca na relação de aprendizado; 

VI – Educação e informação do estudante quanto aos direitos 
compreendidos em sua liberdade de consciência e crença; 

VII – Direito dos pais e seus filhos a receberem educação moral que 
esteja de acordo com as próprias convicções. 

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação 
política e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a 
realização de atividades que possam estar em conflitos com as 
convicções religiosas e morais dos pais ou responsáveis pelos 
estudantes. 

 

Como já amplamente demonstrado nesta tese, não existe neutralidade nas 

manifestações da sociedade civil, bem como no conhecimento científico. Os Projetos 

de Lei intitulados como “Escola sem Partido” caracterizam-se, em sua essência, em 

um atentado ao sentido lato da educação escolar, uma vez que negam o direito à 

universalidade de concepções, fortalecendo um único partido (parte), que é a 

hegemonia dominante. A concepção de partido único está vinculada historicamente 

a organizações políticas totalitárias, como o fascismo, por exemplo. 

O conteúdo ideológico presente no Projeto “Escola sem Partido” é o da 

intolerância diante da diversidade de concepções e do controle e imposição da 
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“mordaça” sobre a prática docente.  Tal concepção é a negação da proposta 

gramsciana da escola como espaço de educação e não apenas instrução. 

 

A escola e a ideologia da classe média 

 

              Diferente das outras entrevistas, o destaque sobre a presença da classe 

média e seus vínculos com o sistema educacional e com os intelectuais, como 

geradores de ideologia, também foi apresentado por Ribeiro: 

[...] Nosso desafio é descobrir que tipo de “morte” é necessário para 
que um intelectual possa contribuir efetivamente nos processos 
populares, sem necessariamente estabelecer uma nova forma de 
dominação. É preciso ter cuidado para não substituir a ideologia 
criada por uma dominação econômica e capitalista por uma 
dominação ideológica de setores médios da sociedade que, em 
geral, ocupam funções no setor acadêmico, do pensar. [...] 
(RIBEIRO, 2016, grifos meus) 

 

Este entrevistado demonstra preocupação com a dominação ideológica da 

classe média, como um substitutivo de outras formas de opressão das classes 

dominantes sobre os simples. A seu ver, a ideologia das camadas médias, que está 

presente na cultura das escolas e no senso comum dos professores, estimula a 

hierarquia cultural, desvalorizando o conhecimento popular (senso comum), caindo 

em uma tecnocracia.  

Sobre tal aspecto afirma Saes (2002): 

Esta não pode, obviamente, ser a posição de um cientista da 
educação politicamente sensível às aspirações mais profundas da 
comunidade humana. A um pesquisador dotado desse perfil, 
incumbe criticar a suposta racionalidade do tecnocrata da educação 
e exibir as premissas políticas da sua análise da sobrequalificação. 
(SAES, 2002, p. 143, grifos do autor) 

 

Percebe-se que um intelectual orgânico não pode estar distanciado da forma 

de pensar do povo, bem como não se prende fixamente a ela, mas procura no 

diálogo problematizador a construção com as camadas subalternas de um novo 

conhecimento, que em hipótese alguma, é resultante da somatória dos 

conhecimentos anteriores, mas trata-se de um novo conhecimento.  
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Embora de grande importância, não se apresentam nas concepções de 

Gramsci e Freire reflexões sobre ideologia da classe média e sua relação com a 

escola burguesa, pois estes autores dedicaram-se a pensar sobre os mecanismos 

de opressão, especialmente superestruturais, voltados às classes sociais 

fundamentais. 

 

 Segunda categoria: os movimentos de resistência à hegemonia dominante 

 

 

Esta categoria de análise sobre as entrevistas realizadas refere-se a uma 

dimensão muito importante para este estudo. Ao se admitir, com base em Badiou, 

que Gramsci e Freire defendiam a existência de uma ideologia específica das 

classes populares, em cujo núcleo encontram-se invariáveis do tipo comunista, 

compreende-se que a partir de tal ideologia desencadeiam-se os movimentos de 

revolta e de resistência popular.  

Cabe esclarecer que apenas por um recorte analítico esta categoria encontra-

se separada da análise do conceito de ideologia em Gramsci e Freire (primeira 

categoria analisada) e já se configurou tangencialmente nos discursos destacados 

no item anterior. 

Nas entrevistas realizadas foi possível perceber consonância com a assertiva 

de que existe por parte das camadas populares uma ideologia potencialmente 

revolucionária nos diálogos com Frigotto, Romão e Ribeiro. Por sua vez, Cunha, 

sem discordar totalmente da assertiva, apresenta ponderações. 

Frigotto, em sua reflexão, ressalta que, mais do que reconhecer a existência 

da ideologia popular, é necessário refletir sobre a mesma, fazer um inventário. Há, 

pois, que se identificar os elementos e estratégias que se materializam no senso 

comum para a compreensão da forma de pensar e de ler o mundo que os simples 

apresentam. 

[...] Só conseguimos ver as influências do que temos, do bairro, da 
religião, e conseguimos ter uma visão mais unitária, quando fizermos 
um inventário. Interessante ligar com o elemento da ideologia 
popular, a questão que Gramsci coloca do senso comum à 
consciência filosófica. Olha a gradação. É interessante colocar o 
elemento quando ele analisa a Igreja Católica, o papel da igreja, que 
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do ponto de vista da luta política, com o elemento popular, você 
precisa repetir, repetir, até que admitam a verdade como a Igreja faz. 
Para dar liga. Quando eu vejo o MST, em todo ato fazendo a mística 
ou cantando a Internacional. Isso é uma grande massa dirigida, mas 
que lhe dá unidade. Gramsci vai dizer que para mudar um panorama 
ideológico, no conflito da ideologia da classe dominante, da 
burguesia, só é possível quando uma grande multidão consegue 
pensar por conta própria. Então, se você quer, em termos de Marx, 
não apenas sentir que pertence a uma classe, mas ter a consciência 
de. [...] (FRIGOTTO, 2016) 

 

Como já destacado, Romão declara que existe, sim, uma ideologia popular, 

mas que essa ideologia, potencialmente revolucionária, é despotencializada na 

medida em que, não sendo orgânica, hospeda valores das classes dominantes. 

[...] O povo se enxerga revolucionário? Não, o povo se enxerga 
hospedeiro do opressor, mas as contradições das relações fazem o 
intelectual orgânico contribuir com o povo, para que enxerguem as 
diferenças no interior das ideologias, do que existe de ciência na 
leitura de mundo do povo e o que existe de ideologia opressora 
hospedada. Esse é o papel do intelectual orgânico. Por isso, não é 
Pedagogia para o Oprimido, mas Pedagogia do Oprimido. Aí se 
encontra a organicidade do intelectual Paulo Freire. Freire teorizou 
sobre isso? Teorizou, também. [...]  (ROMÃO, 2016) 

 

Nas palavras de Romão observa-se uma explícita compreensão de que existe 

um grau de ciência (núcleo válido) na leitura de mundo (ideologia) do povo. Segundo 

ele, há elementos no interior das ideologias que são próprios da ideologia de uma 

determinada classe social e outros que são hospedados de outras classes.  

Ribeiro, após discorrer sobre as contribuições que Antonio Gramsci e Paulo 

Freire tiveram na sua formação, reconhecendo, inclusive, a importância da análise 

das ideologias manifestadas pelas diferentes classes sociais, afirma que, de alguma 

forma, talvez até mesmo de maneira intuitiva, alguns movimentos sociais 

“descobriram” e valorizam a importância de se dialogar com a “ideologia popular”, 

em razão de esta ser portadora de um potencial revolucionário. 

[...] Para citar no meu campo de ação, que é o campo da pastoral 
popular, uma certa valorização da dimensão simbólica, que está 
presente em rituais e em cultos. Isso não foi muito tematizado, pelo 
menos que eu conheça, mas essa preocupação já estava presente, 
pelo menos nos anos 1990 e depois no século XXI, em organizações 
de luta pela terra, especialmente o MST. As lideranças demonstram, 
mesmo que intuitivamente, essa preocupação. Ideias de que 
elementos como a mística, o cotidiano, as relações interpessoais, as 
questões de gênero e as diferentes formas de dominação ideológica 
deveriam ser contempladas pelas pautas políticas. Isso, para uma 
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parte considerável da nossa geração, possibilitou uma compreensão 
mais apurada da realidade. Não é o fato de a pessoa ter uma prática 
religiosa que.... vou dar um exemplo, realçado nos tempos atuais, 
que são os grupos pentecostais. Olhando pela compreensão mais 
ortodoxa, mais fechada, os grupos pentecostais possuem uma 
ideologia religiosa intransponível, alienante. [...] (RIBEIRO, 2016) 

 

No debate sobre a existência de uma ideologia própria das camadas 

populares, potencialmente revolucionária, Cunha afirma considerar ser um risco para 

a análise sociológica realizar tal generalização: “Sou sociólogo de formação ou de 

deformação, como você quiser. Acho que não dá para ter uma resposta abstrata, 

desse tipo. É necessário ver cada caso [...]”. (CUNHA, 2016) 

Badiou (1976) é explícito sobre a existência de um potencial revolucionário na 

ideologia das classes populares. Para o autor, existem dois princípios fundamentais 

no marxismo: a luta de classes e o protagonismo dos explorados. Na ideologia 

popular, formada a partir das condições reais de exploração, constroem, tais 

classes, um elemento estruturante da ideologia dos explorados. Trata-se do 

“coração” da ideologia popular, as invariantes do tipo comunista, sendo que estas 

permitem que os explorados não lutem exclusivamente contra uma forma específica 

de exploração, mas contra a própria ideia de exploração. 

Gramsci (2014a), ao analisar algumas manifestações das massas populares, 

afirma que todo grupo social desenvolve uma leitura própria de mundo, ainda que 

embrionária, e que essa leitura se manifesta na ação, mesmo que seja uma ação 

descontínua e ocasional. É nesses momentos que nas massas populares, movidas 

pelo desejo de igualdade e resistência à exploração, eclodem ações de revolta. 

Em “Pedagogia da esperança” Freire (2002) discorre sobre a intenção 

ideológica de uma prática educativa, que procura esconder a luta de classes por 

meio do discurso da neutralidade científica e reconhece que o silenciamento das 

camadas populares funciona como uma maneira de “amaciar” a possível rebeldia 

dos “injustiçados”. (p. 78) 

Constata-se o reconhecimento de três entrevistados – Frigotto, Romão e 

Ribeiro – da pertinência desta tese sobre a existência da ideologia popular como um 

“combustível” para os movimentos populares de luta contra a exploração. 
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A religiosidade popular e a ideologia do tipo comunista 

 

Antonio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, especificamente no  temático de 

nº 27 (2014b), analisa de que forma a denominada “visão folclórica” do mundo se 

constitui como parte integrante da ideologia popular.  Para o intelectual italiano, a 

visão folclórica deve ser compreendida como “reflexo da vida cultural” dos simples, 

que se relacionam diretamente com as condições materiais de existência. 

Segundo esse autor, os intelectuais do tipo tradicional ignoram tal concepção 

de mundo ou quando a consideram, tratam-na de maneira bizarra, o que torna muito 

distante o “discurso” da denominada filosofia clássica da realidade popular. Muitas 

pessoas que desejam se constituir em lideranças populares também carregam uma 

visão preconceituosa em relação à forma como os subalternos interpretam o real. 

Tanto para Gramsci quanto para Badiou, a visão religiosa do “povo” constitui-

se como elemento central da visão folclórica e que é geradora de uma moral 

específica das camadas populares (ideologia). A religiosidade popular possui 

elementos próprios que a distanciam da religiosidade oficial, podendo ser 

encontrada em tal interpretação do real as “invariáveis do tipo comunista” 

Na realidade, a polêmica (sobre o direito natural)76 visa frear o influxo 
que poderiam ter ( e que tiveram de fato), particularmente sobre os 
jovens intelectuais, as correntes populares do “direito natural”, isto é, 
o conjunto de opiniões e crenças sobre os “próprios” direitos que 
circulam ininterruptamente entre as massas populares, que se 
renovam continuamente sob o impulso das reais condições de vida e 
da espontânea comparação entre o modo de ser das diversas 
camadas. A religião tem muita influência sobre essas correntes, a 
religião em todos os sentidos, desde aquela tal como é sentida e 
praticada até aquela tal como é organizada e sistematizada pela 
hierarquia, que não pode renunciar ao conceito do direito popular [...]. 
(GRAMSCI, 2014b, p.138, grifos e parênteses do autor) 

 

Os intelectuais entrevistados nesta tese foram questionados sobre o 

reconhecimento da existência de uma releitura dos princípios religiosos oficiais por 

parte das camadas populares, de forma a construir uma religiosidade própria de 

                                                           
76

  A polêmica sobre o “direito natural” a que se refere Gramsci, trata-se da maneira com que os 
jornais (aparelhos da hegemonia dominante), procuraram ridicularizar a defesa de tais direitos, 
realizada pelas camadas populares a partir da perspectiva religiosa. 
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classe, uma religiosidade popular. A partir de tal questionamento considerações 

apresentadas a seguir merecem destaque: 

[...] Vou lhe contar uma historieta de como o elemento popular 

pensa. Eu entrei no seminário com onze anos e uma vez por ano eu 
saía de férias. Eu tinha mais ou menos quinze anos, ou seja, tinha 
feito quase todo o Ensino Médio e já distinguia fábula de realidade. 
Meu pai morava na roça, com pouca terra, e o vizinho, Valdomiro 
Theófilo, de manhã vinha tomar chimarrão com meu pai e de noite 
deu um barulho lá e eu ouvindo: “Eu acho que é a „mula-sem-
cabeça‟. E começaram a falar...o seu Valdomiro. E eu cheguei lá e 
falei:  “Pai, mas não existe „mula-sem-cabeça‟, isso é uma fábula!‟”. 
Olha aí, ô guri imbecil ! Meu pai me deu uma olhada e eu vi que a 
olhada não tinha sido de bom tom. Mas ele tinha muito carinho pelo 
vizinho. Logo em seguida, o Valdomiro foi embora. Não entendi 
nada. À tarde o pai perguntou: “Você sabe por que o compadre foi 
embora”? Porque você chamou ele de mentiroso”. Daí eu expliquei, 
eu falei para o pai, mas ele disse: “Tá no livro e eu li o livro como 
você leu”. Esse “pulo do gato” é que é o papel da escola, superando 
a visão folclórica, mas não a negando.  É interessante que as ordens 
religiosas – e Gramsci percebe isso – sabiam trabalhar com os 
elementos populares. A Igreja transformava colono em intelectual. 
Como os seminários nos recebiam?  Ensinando Matemática? Não. 
Você sabe tocar violão? Você dança? Você canta? Católico 
Apostólico Romano até demais, porque para o padre lá, tudo era 
pecado. Como Gramsci diz, colocaram lá o padre mais bronco, onde 
tudo é esquecido, e nos seminários (colocaram) os padres para a 
alta teologia. Esse texto, eu acho ótimo, me ajudou, porque eu queria 
contextualizar o tempo histórico e os pontos de partida. E isso não 
significa dizer que o Gramsci era melhor que Freire. Gramsci faz 
essa teoria dele de 1917 a 1937, não é isso? (FRIGOTTO, 2016) 

 

Frigotto concorda com a existência de uma religiosidade específica das 

camadas populares, compreende que essa religiosidade, embora possuindo 

elementos potencialmente “revolucionários”, é marcada por uma visão folclórica que 

necessita ser superada e atribui esse papel à escola. No entanto, este entrevistado 

destaca que essa superação não se efetivará pela simples negação da cultura 

popular, mas pelo seu reconhecimento, compreensão e consequente 

problematização. 

Por sua vez, Cunha afirmou que o estudo da religiosidade popular deve ser 

realizado de forma concreta, a partir de cada movimento social ou mesmo dos fatos 

históricos e seus contextos. Nesse sentido, apresentou como exemplo o Movimento 

de Canudos: 

[...] Você estava falando nisso, estava passando na minha cabeça a 

história de Antônio Conselheiro, em Canudos. O que eu leio ali? O 
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que entendo daquilo que li? O processo imperial. Essa religiosidade 
popular expressava e dirigia uma resistência contra a exploração dos 
senhores de terra, gado e gente do local, contra a exploração dos 
impostos da República. O que aconteceu foi na Bahia, numa situação 
muito específica, entre eles, impostos locais e isso foi generalizado 
como se fossem impostos da República. Portanto, viam a república 
como ilegítima.  Ilegítima, também, porque derrubou a monarquia. 
Então, o que é isso? É uma mistura muito forte de expressões 
“autênticas” contra uma exploração presente e, ao mesmo tempo, 
totalmente alienada em relação à monarquia. O discurso do 
Conselheiro surtia uma enorme repercussão naquela gente. A 
ilegitimidade da República e a legitimidade ou santidade da Princesa 
Isabel. Aquilo era totalmente alienado. Ao mesmo tempo, havia a 
reação que Antonio Conselheiro dirigia contra a Igreja Católica, mas 
que Igreja Católica era essa? A Igreja Católica dos missionários 
italianos “cappuccinos”, que foram trazidos no período de 
romanização do clero, mais no fim do século XIX, e que tinham 
aquela pregação de inferno, de sofrimentos terríveis. Esses padres 
cobravam muitas coisas das populações já pobres. Era uma reação a 

isso, era uma mistura muito forte [...]. (CUNHA, 2016, grifos meus) 

 

Apesar de todo o cuidado em não estabelecer generalizações sobre um 

potencial transformador da religiosidade popular, Cunha, ao apresentar o exemplo 

de “Canudos”, no final do século XIX, realiza uma análise importante sobre a 

caracterização da ideologia popular e destaca que tal leitura de mundo é 

contraditória, uma vez que ao mesmo tempo em que apresenta elementos de 

resistência à opressão, carece de uma concepção histórica, logo, orgânica. 

Nesse ponto, as afirmações de Cunha encontram-se nesta tese, bem como 

nas reflexões gramscianas, pleno acordo. 

[...] Também nessa esfera devem-se distinguir diversos estratos: os 

fossilizados, que refletem condições de vida passada e que são, 
portanto, conservadores e reacionários; e os que são uma série de 
inovações, frequentemente criadoras e progressistas, determinadas 
espontaneamente por formas e condições de vida em processo de 
desenvolvimento, e que estão em contradição com a moral dos 
estratos dirigentes, ou são apenas diferentes dela. (GRAMSCI, 
2014b, p. 135) 

 

Conforme já citado, a entrevista realizada com Ribeiro é rica em exemplos 

que materializam a capacidade transgressora da religiosidade popular. Nesse 

sentido, apresentam-se a seguir, dois desses exemplos relatados por esse 

entrevistado. 

[...] Era uma reunião de comunidade, uma comunidade evangélica 

metodista, da periferia de São Paulo. Uma das senhoras que estava 
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participando de tal reunião pediu a palavra para fazer um depoimento 
ou um testemunho, na linguagem religiosa. Dessa forma, ela foi 
descrevendo longamente, com toda uma linguagem religiosa que é 
comum a tais comunidades, uma experiência particular. Ela 
descreveu que tinha o sonho de ter uma casa própria. Falou, ainda, 
que Deus havia revelado que ela teria uma casa própria. Ela tentou 
uma vez e não conseguiu, porque o local em que ela pretendia ter a 
casa passou por desapropriações em razão das obras do Rodoanel. 
Até que, em dado momento, conseguiu comprar a sua casa própria. 
Com toda a linguagem religiosa, ela testemunhava que Deus revelou, 
que Deus concedeu aquela benção e no final do testemunho dela, 
afirmou assim: “Mas tem uma coisa: eu coloquei a casa no meu 
nome e não no nome do meu marido”. E ele estava lá ouvindo, um 
camarada muito legal. Sorriu com a fala da mulher. Ela falou de uma 
forma enfática, o que gerou certa risada entre os presentes. Dando 
prosseguimento à fala, ela afirmou: “Por que coloquei no meu nome? 
Porque Deus revelou para mim e não para o meu marido”. Olha que 
coisa interessante! Eu fico pensando, se nós fôssemos analisar um 
fato desses, que tem relação com o cotidiano, tem relação com 
políticas públicas, tem relação com aspirações pessoais, como 
faríamos? Em uma visão simplista ou reducionista da realidade se 
concluiria que aquela mulher estava fazendo um discurso alienado 
ou alienante, porque ela estava colocando a problemática da moradia 
em uma dimensão a-histórica, reproduzindo uma teologia 
conservadora, que é a teologia da prosperidade. A teologia da 
prosperidade afirma que quanto mais condições financeiras você 
tem, mas perto de Deus você está. Essa perspectiva é diferente da 
teologia da libertação, é quase que o seu oposto. Esse é um discurso 
que muitos gostariam de “deletar” ou de questionar, ou ainda, de 
dizer que é um discurso desprovido de crítica. No entanto, eu 
interpreto, em primeiro lugar, sobre a necessidade de compreender a 
linguagem popular, porque nas linguagens se manifestam as 
ideologias e as consequentes leituras de mundo dos simples. A 
linguagem limitada daquela mulher não estava provida dos 
fundamentos dos movimentos feministas ou de uma filosofia mais 
crítica. Como ela não domina essa linguagem, ela utiliza a linguagem 
que está ao seu alcance, que é a linguagem religiosa, no entanto, 
quando ela afirma que Deus revelou para ela e não para o seu 
marido, eu considero que na sua interpretação da linguagem 
religiosa, ela incorpora uma perspectiva feminista. Eu acho que ela é 
uma feminista de primeira grandeza, mas é claro, ela está nas 

“fronteiras” [...]  

[...] Na comunidade que eu já citei para você, eu ficava 

admiradíssimo em ver a quantidade de CDs “piratas” entre pessoas 
evangélicas, o que é uma contradição para a visão oficial da igreja, 
em razão da rigidez e da moralidade protestante. No entanto, esses 
evangélicos da periferia, compram e vendem esses CDs com uma 
tranquilidade enorme. Eu entendo que essa prática está nessa “faixa 
de negociação”, agem como evangélicos moralistas, mas nesse 
aspecto vão para o “outro lado da fronteira”. Inclusive com CDs 
“piratas” de música gospel e se justificam dizendo que as músicas 
são de Deus e, portanto, não tem nada demais em ser “pirata”, pois 
estão divulgando o Reino. Veja, comercializam os CDs como 
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sobrevivência econômica, realizam uma prática ilícita, mas justificam-
na por razões religiosas [...] (RIBEIRO, 2016, grifos meus) 

 

Os exemplos relatados por Ribeiro demonstram a necessidade que possuem 

os intelectuais orgânicos das classes populares de se aproximar da linguagem dos 

simples para compreenderem como estes “representam o mundo”.  

Badiou (1976) chama a atenção de que é necessário, metodologicamente, o 

uso do materialismo dialético, para se captar as contradições que estão presentes 

na cultura popular.   

As relações reais de exploração e de opressão são praticadas e 
apoiadas pelos indivíduos. Os indivíduos têm delas constantemente 
o conhecimento sensível, e por outro lado as representações 
inegavelmente sistematizadas. Estas representações são flutuantes 
e divididas. Sua realidade histórica é o processo dessa divisão. 
(BADIOU, 1976, p. 17) 

 

      Ainda na entrevista, Ribeiro alerta sobre o cuidado necessário de reconhecer as 

flutuações das representações de mundo por parte dos explorados. 

[...] Nas minhas reflexões procurei contemplar a questão da 

importância da compreensão da religiosidade como elemento 
ambíguo. Acho que essa percepção falta para muitos setores. Não 
devemos sacralizar a religiosidade popular. Aliás, essa sacralização 
foi feita em abundância por setores da teologia da libertação e por 
setores mais críticos, que afirmavam: “O que o povo falou, está 
falado”. Não observar com crítica a cultura popular e suas 
expressões de religiosidade é compreender pouco. Para evitar a 
sacralização do saber popular e suas expressões considero ser 

importante pensá-los a partir da ideologia. [...] (RIBEIRO, 2016) 

 

 Ao relatar as duas experiências, Ribeiro apresenta a maneira particular de 

como as duas pessoas mencionadas, oriundas das camadas populares, apropriam-

se de uma linguagem religiosa, reinterpretando-a, para transgredir a ideologia 

opressora. Entre elas, observam-se as questões do machismo e da falsa moral, que 

estabelecem regras que impedem a sobrevivência econômica das pessoas alijadas 

do mercado formal do trabalho. 

 

A religiosidade popular nas obras de Paulo Freire 

 

 Antonio Gramsci e Alain Badiou apontaram a religiosidade popular como 

parte integrante da ideologia popular e, em grande medida, como responsável pela 
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reafirmação das invariantes do tipo comunista ou, ainda, dos “direitos naturais”. De 

acordo com a análise já apresentada neste trabalho, a linguagem religiosa 

apropriada de forma particular pelos subalternos constitui-se como um elemento 

articulador de ações e movimentos de resistência em relação à hegemonia 

dominante. 

    Na revisão bibliográfica desta pesquisa não se encontrou, nas obras de 

Paulo Freire estudadas, referências do autor sobre a especificidade da religiosidade 

popular nem a respeito da importância de se dialogar sobre essa linguagem junto às 

camadas populares. 

     Nesse sentido, questionou-se os entrevistados Frigotto e Romão se eles 

identificavam em alguma obra de Paulo Freire essa preocupação. As respostas a 

essa indagação reafirmaram o que foi concluído no capítulo 4 sobre esse tema, ou 

seja, Paulo Freire não discutiu a especificidade da religiosidade popular em suas 

obras. 

Talvez a gente pudesse dizer que, de fato, Freire não foi por esse 
ângulo da religião como uma ideologia ressignificada pelos 
populares. A religiosidade é uma ideologia, ainda que popular, ainda 
que mesclada, mas que expressa uma rebeldia, uma inconformidade. 
É interessante você pode ver essas procissões todas. Por que a 
cruz? O sofrimento é uma marca. Tem um livro de Elza Falkembah, 
“Socialização e individualização: MST, uma estilística de resistência”, 
que analisa a constituição do sujeito MST. Ela trabalha Freud, Marx e 

Gramsci. O símbolo é uma resistência. [...] (FRIGOTTO, 2016) 

[...] Eu não me lembro. No conjunto da obra isso não está claro, mas 
acho que Paulo Freire se filia a uma corrente. Daí, em parte, a 
diferença dele com o materialismo dialético. (ROMÃO, 2016) 

 

Diante da negativa dos entrevistados sobre conhecer em Freire reflexões sobre 

a religiosidade popular, perguntou-se a que eles atribuíam a ausência desse tema 

nas reflexões freirianas. As seguintes respostas, descritas a seguir, desvelam 

algumas hipóteses para tal: 

[...] Talvez porque Freire tenha feito esse percurso em Gramsci, da 

religião como mistificação na relação com a alta teologia. Freire vai 
dialogar com os bispos. Talvez ele tenha muito esse elemento 
alienador daquela religião. Talvez, é possível. O que leva àquilo é o 
método que, ao mesmo tempo em que alfabetiza, alfabetiza fincado 
em uma realidade. Nesse sentido, a forma de construir conhecimento 
é política. É nesse sentido que a “Escola sem Partido” acusa Freire 
de uma metodologia ideológica, mas a outra forma não é ideológica? 
“Eles” estão falando e não conhecem nada disso, e eu diria que você 
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está numa boa pista. Eu não aprofundei. Freire também é desse 
contexto do desenvolvimentismo. Vanilda Paiva tem um texto de 
crítica, não sei se você conhece isso. (FRIGOTTO, 2016, grifos 
meus) 

 

 A hipótese levantada por Frigotto é bastante plausível, na medida em que 

Paulo Freire foi um intelectual cristão e com estreitas relações com o clero católico, 

logo, com a religiosidade oficial. Desse modo, preocupou-se em demonstrar como a 

ação da Igreja Instituída contribui para criar uma ideologia de domesticação e 

controle sobre as camadas populares.  

Por outro lado, é importante destacar da entrevista com Romão a afirmação 

sobre Paulo Freire ser um intelectual profundamente dialético e que a dialética traz 

em si o seu contrário, ou seja, a possibilidade de se pensar que na ação ideológica 

católica de silenciamento dos oprimidos era possível transparecer a opressão e, 

consequentemente, a possibilidade de revolta. 

[...] Paulo Freire é dialético? Sim, eu não tenho dúvida disso. No seu 

raciocínio, o tempo todo. Independente se ele leu Hegel ou não, 
embora eu saiba que ele leu. A maneira de ler a realidade, por ele, é 
dialética? A meu juízo, é. Tanto é, que antes de ele virar marxista 
(até certo ponto, porque tem Jesus Cristo do outro lado), ele faz uma 
análise da realidade brasileira, discordando dos mestres. O “cavalo” 
sozinho não vai fazer a revolução. Eu sei que a sua tese não trata 
disso. Desculpe-me por fazer esses parênteses, mas é muito 
importante para o que você está me perguntando. A dialética se 
caracteriza, fundamentalmente, para Paulo Freire, como oposição 
dos contrários. Isso é o que os dialéticos entendem. Agora, como é 
que ele entende? Se ele leu Lênin também, com essa profundidade, 
eu não sei, mas o conceito dele é o mesmo do de Lênin, que é 

diferente do de Marx. [...] (ROMÃO, 2016) 

 

Conforme afirma Romão, há muitos elementos associados à ideologia que 

necessitam ser melhor esclarecidos na epistemologia freiriana. Segundo este 

entrevistado, a existência de muitos textos inéditos de Freire, bem como das 

produções textuais como correspondências, por exemplo, arquivadas no Conselho 

Mundial de Igrejas (Suíça), poderão contribuir para o aprofundamento de tais temas. 

 

 Terceira categoria: o professor como intelectual orgânico  

 

No capítulo 3 deste trabalho foram apresentados conceitos estruturantes para 

o pensamento de Antonio Gramsci, articulando-os com o projeto político de 

construção de uma nova hegemonia por parte das classes subalternas. 
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A categoria de intelectual orgânico, desenvolvido por Gramsci, compõe o 

conjunto de tais conceitos.  Diante da importância atribuída pelo intelectual sardo ao 

papel que deverá ser exercido pela liderança revolucionária, enquanto organizadora 

das massas populares para a construção de tal hegemonia, foi possível estabelecer 

aqui a terceira categoria de análise das entrevistas. 

Ao conceber a dialética relação entre estrutura e superestrutura, Gramsci 

atribui como parte do processo revolucionário a necessária mudança moral e 

intelectual que impregna a sociedade de classes, de forma que os trabalhadores 

possam extirpar da sua forma de compreender o mundo todos os valores que 

legitimam a sociedade burguesa. Nesse sentido, o autor defende a revolução 

cultural, uma vez que o processo revolucionário é, a seu ver, eminentemente 

pedagógico. 

Toda classe social que busca a manutenção da hegemonia ou a sua 

conquista, constitui um grupo de intelectuais que possuem como função organizar 

jurídica, filosófica e politicamente a legitimação do seu poder de classe. A esses 

intelectuais, intrinsicamente vinculados à determinada classe social, Gramsci 

denomina de orgânicos. 

A função diretiva, atribuída aos intelectuais orgânicos, volta-se à organização 

da classe social à qual se vinculam, a partir de uma perspectiva educativa. Segundo 

a reflexão gramsciana, a escola é o espaço privilegiado de formação dos 

intelectuais. Dessa maneira, Tamarit (1996) detalha o projeto educacional contido 

nos Cadernos do Cárcere e define como objetivo da educação pública e popular 

aquela centrada na educação do soberano. Em outras palavras, formar os simples 

para o exercício de outra hegemonia. 

Freire (1996), ao refletir sobre o papel docente, reafirma que não existe 

neutralidade política e científica. Assim, é necessário que os(as)  professores(as), 

reflitam sobre a importância da curiosidade crítica em contraposição à ingênua, de 

forma que a escola seja um espaço de formação (educar), não restrita ao 

treinamento (ensino). O autor explica uma das dimensões dessa criticidade: 

Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e 
professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício da nossa 
tarefa docente. Sublinhar essa responsabilidade igualmente àquelas 
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e àqueles que se acham em formação para exercê-la.  Esse pequeno 
livro encontra-se cortado ou permeado em sua totalidade pelo 
sentido da necessária eticidade que conota expressivamente a 
natureza da prática educativa, enquanto prática formadora. 
Educadores e educandos não podemos, na verdade, escapar a 
rigorosidade ética. Mas é preciso deixar claro que a ética de que falo 
não é a ética menor, restrita, do mercado, que se curva 
obedientemente aos interesses do lucro. [...]. Falo, pelo contrário, da 
ética universal do ser humano. Da ética que condena o cinismo, que 
condena a exploração da força de trabalho do ser humano [...] 
(FREIRE, 1996, p. 15-16) 

 

No projeto para a experiência de uma educação contra-hegemônica, é 

imprescindível que as camadas populares tenham, em suas escolas, professores 

que, na articulação e direção curricular, contribuam para a transposição da visão 

folclórica e do senso comum para a filosofia da práxis.  Constituiriam esses docentes 

o grupo de intelectuais orgânicos? 

Diante dessa compreensão teórica e questionamento exposto, os 

entrevistados foram convidados a expressar a leitura que fazem em relação ao papel 

que os professores necessitam assumir, objetivando a construção de uma educação 

pública e popular.  

A seguir, a leitura dos entrevistados sobre a questão apresentada é transcrita 

e analisada: 

[...] Evidentemente, precisamos colocar essa questão dentro de um 
contexto histórico, em que você está produzindo a sua tese. Qual é o 
embate que temos hoje? Se você vir a relação entre educação 
escolar e sociedade, reformas educacionais, políticas educacionais e 
o movimento dos embates [...] 

[...] De forma geral, o professorado é muito conservador, mas creio 
que esse fenômeno precisa ser muito bem explicado, para não 
sofrermos problemas de interpretação. Por outro lado, o professor 
sindicalizado é pouco profundo e vive uma ideologia arbitrária, no 
sentido gramsciano. Nós temos um problema na moda. Existe um 
núcleo de professores que precisamos verificar como estão sendo 
formados. [...] 

[...] O Milton Santos, um pouco antes de morrer, recebeu o título 
Honoris Causa, aqui na universidade, e ele afirmou que temia que na 
universidade estivessem se formando deficientes cívicos. Em um 
primeiro momento é isso, mas a despeito disso foi se formando, no 
Brasil, crescentemente a possibilidade de um professor “dirigente”. 
Daí nós vamos observar o seguinte: a construção hegemônica da 
classe dominante brasileira foi, em primeiro lugar, afirmando que a 
escola pública brasileira não funciona, daí tem que ter gestores, que 
não são o Edson, mas depois avançou dizendo que o que se ensina 
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não serve e o professor é mal preparado, porque estuda muita 
filosofia, muita ideologia etc. É ideólogo, portanto, desenvolve pouco 
conteúdo. O que se tem hoje ? Instituto Ayrton Sena etc. Quantas 
prefeituras você vê no Brasil afora? Eu fiz parte da banca de um 
menino que analisa, na região de Ribeirão Preto, como a Associação 
do Agro Negócio entra na escola pública. Só uma prefeitura, que era 
administrada por um jovem do PT, que não deixou entrar. [...] 

[...] do mesmo modo que o Edson percebe que do ponto de vista de 
um trabalho é possível buscar uma forma que empodere, que ajude, 
não dá para ter uma coisa prescritiva, mas a escola precisa ter um 
vínculo com os intelectuais orgânicos, com os grupos que formam 
esses intelectuais, pois cada grupo social forma os seus intelectuais. 
Isso que você está dizendo é que, não adianta ter a escola aqui se o 
lado de lá não a reconhece ou não se sente incluído, não se sente 
parte, não vai aderir. É uma luta pela hegemonia. No fundo, é um 
processo de luta hegemônica. Existem na escola os elementos de 
cooptação, mas os elementos populares necessitam ser 
conquistados. (FRIGOTTO, 2016) 

 

Nos recortes dessa entrevista pode-se constatar que Frigotto considera que 

na conjuntura atual em que se encontra a escola brasileira, de forma geral, os 

professores não exercem o papel de intelectuais orgânicos das camadas populares. 

Isso é decorrente de diferentes razões, entre elas, a hegemonia exercida pela 

burguesia nacional, os programas de formação docente e as intervenções do capital 

privado nos currículos escolares. 

Apesar de tal contexto, Frigotto considera ser possível e desejável, a partir da 

sua ideologia com o diálogo grasmciano, que o professor se constitua como um 

intelectual orgânico. Para que tal projeto se efetive, aponta a necessidade de 

mudanças no processo de formação docente, a abertura da escola para a vida 

comunitária, colocando a vida escolar em contato com intelectuais orgânicos que 

não estejam, necessariamente, no interior da escola e, ainda, mudanças políticas no 

âmbito social, que se tornem favorecedoras de mudanças conjunturais.  

A análise realizada pelo entrevistado, em sua íntegra, demonstra sua reflexão 

dialética, especialmente no que se refere à categoria ora analisada e que poderá ser 

melhor apreendida na leitura global da exposição que se encontra no Apêndice 1 

desta tese. 

Romão também afirma que o professor popular tem como “tarefa histórica”  a 

sua constituição como intelectual orgânico. Para fundamentar a sua leitura, apoia-se 

nas concepções defendidas por Paulo Freire. 
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[...] Sim, mas (o professor deve ser) um intelectual orgânico das 
classes revolucionárias. [...]  

[...] Acho que é possível a aproximação. Na minha compreensão, 
para Paulo Freire está claro. Está claro no próprio exercício do Paulo 
quando, por exemplo, ele vai para outros países.  Ele narra que, 
certa vez, chegou em um determinado lugar e afirmou não estar lá 
para ensinar nada para eles, mas discutir sobre a necessidade de 
explicitar como eles compreendiam dada realidade. Segundo o 
Paulo, o pessoal se revoltou com a sua fala, dizendo que esperavam 
que ele fosse lá para ensinar, afinal ele era diferente deles. [...] 

[...] Qual é o papel de intelectual orgânico? Não é ensinar nada para 
ninguém, mas ajudar a explicitar o conhecimento que está na 
realidade em que as pessoas estão imersas, mas que nem sempre 
estão enxergando. [...] Qual é o papel do professor? Na Pedagogia 
da Autonomia tem algumas coisas que são surpreendentes. [...] 
(ROMÃO, 2016) 

 

Em razão da forma como a pergunta foi feita junto ao entrevistado, este não 

analisou o papel concreto exercido hoje pelo professor, mas falou da perspectiva 

utópica da constituição deste como um intelectual orgânico.  

Romão explicitou também que o professor como intelectual orgânico das 

classes populares deve contribuir com os educandos na problematização da leitura 

de mundo dos mesmos. Destaca-se que, baseado em Paulo Freire, Romão afirma 

que a tarefa de problematização do real não é feita pelo professor para os alunos 

(ensinar), mas junto com os alunos. 

É possível inferir, neste momento, que em um no processo pedagógico 

centrado na dialogicidade e voltado a explicitar o conhecimento que está na 

realidade, a Pedagogia da Libertação reconhece que a visão folclórica, o senso 

comum ou a ideologia proletária, devem se constituir como elementos fundamentais 

na elaboração do currículo de uma escola pública e popular. 

Em geral, existem divergências entre defensores da epistemologia feiriana em 

relação aos gramscianos sobre a compreensão da ação pedagógica a ser exercida 

pelo professor como intelectual orgânico das classes populares. No entanto, 

encontra-se comum acordo entre tais correntes sobre o papel social que se atribui 

ao professor como intelectual orgânico. 

Segundo Romão, a grande diferença que se encontra entre o pensamento de 

Freire com o marxismo está na ação de superação da opressão. Para Freire, a 
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superação da opressão não se efetivará pela “eliminação” do opressor, mas pela 

sua libertação pelos oprimidos. Nesse sentido, ganham destaque dois conceitos 

importantes: dialogicidade e mediatização.        

[...] Paulo Freire nunca pareceu para mim como um leninista, mas a 
leitura de dialética dele é a de Lênin. Ou seja, dialética é a oposição 
dos contrários, mas para eu desenvolver qualquer epistemologia, 
qualquer teoria do conhecimento, tenho que traduzir isso no sentido 
de que cada afirmação admite o contrário. Tem que admitir, se não, 
não é dialética. Depois eu lhe narro um fato que eu vivi com ele e 
que nós discutimos isso. Se cada coisa admite o seu contrário, na 
hora em que ocorre o choque dos contrários, tese-antítese, que não 
são contrários ontológicos, mas contrários dentro do mesmo ser, aí é 
Lênin. Nesse choque dos contrários ocorre a destruição. Meu Deus! 
Se o fenômeno é esse, que cada coisa admite o seu contrário, no 
momento em que está ocorrendo a destruição, também está 
ocorrendo a construção. Então, a síntese não pode ser resultado da 
destruição, mas resultado da construção. Isso para Freire é o diálogo 
ontológico, o conceito de diálogo que não é só a comunicação entre 
dois comunicantes ou mais. O conceito de diálogo está na própria 
constituição do ser-sendo, pois não é ser, é sendo. [...] (ROMÃO, 
2016) 
 

 

Em Freire (2005), o diálogo como metodologia está articulado à dialética. O 

resultado entre tese e antítese não é uma somatória de ambos, mas um outro 

conhecimento (realidade) que nasce das contradições presentes no real e 

explicitadas na dialogicidade. Nesse sentido, se partimos do pressuposto de que 

dada força hegemônica corresponde a uma tese e a ideologia popular à antítese de 

tal tese, o movimento revolucionário que poderá surgir da explicitação de tais 

contradições (dialogicidade) resultará em outra práxis, que não só será libertadora 

dos que estavam sob as forças de opressão, mas dos próprios sujeitos da opressão. 

Diante do exposto, a educação revolucionária não pode se efetivar pela educação 

bancária, mas pela educação dialógica-libertadora.       
 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – 
um conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 
daqueles elementos que lhe entregou de forma desestruturada. A 
educação autêntica, repetimos, não se faz de A para B ou de A sobre 
B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo [...] (FREIRE, 2005, p. 
96-97) 

              

Um dos princípios fundantes do diálogo é a inexistência de desigualdade 

entre os envolvidos, que não se deve confundir com inexistência de diferenças. É 

movido pelo desejo da ação. A palavra autêntica, criadora, não se aparta da ação, 
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daí a práxis: “Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. 

Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira.” (FREIRE, 2005, p. 94) 

Correlato ao conceito de dialogicidade, Romão comenta a perspectiva 

freiriana de “mediatização”. 

       

[...] Existe uma passagem em que o Paulo Freire está com uma 
grande dificuldade para dizer que a mediação pedagógica, aliás, não 
sei se você se lembra porque ele utilizou mediatização pedagógica e 
não mediação. Mediação estava sendo muito utilizada na época, pelo 
próprio marxismo. Qual o conceito marxista de mediação? Mediação 
enquanto superação de conhecimento mediato pelo conhecimento 
imediato. Não é ponte. Não é intermediação. Portanto, quem faz a 
mediação é o próprio aprendiz. Não é o currículo, não é o professor, 
não é a aula. Quando ele diz que ninguém educa ninguém, como tão 
pouco ninguém educa a si mesmo, mas os seres humanos se 
educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, não é pelo 
currículo, não é pela escola, não é pelo professor, é a mediação. 
Vamos voltar ao termo original, porque mediatização é um 
neologismo, não existe na Língua Portuguesa. A mediação é feita por 
quem? Pelo próprio educando com o mundo. Por que o que significa 
mediação para o Paulo Freire? Significa a superação do imediato 
pelo mediato, que é o conceito marxista dialético de mediação. Aí é 
Lefebvre, puro, que eu não sei se ele leu. Por que ele evita o termo 
mediação? É bom dizer que em Paulo Freire não tem nada de graça, 
não tem nada intuitivo. Ele tinha uma enorme intuição, mas ele 
elaborava aquilo até a exaustão. Isso eu conversei com ele também. 
Mediação estava muito na moda e interpretada em vários países, 
especialmente no Brasil como intermediação, como ponte. Exemplo: 
o professor faz a mediação entre o conhecimento e o aluno, ele é 
ponte, o currículo é ponte. Paulo Freire vai dizer que não é. O que 
ele trata é a mediação no conceito marxista. Então, ele vai utilizar um 
neologismo para chamar a atenção, para diferenciar, daí ele utiliza 
mediatização. Essa palavra não existe em português. Ele não utiliza 
em suas obras nenhum neologismo por modismo, mas por 
necessidade epistemológica. No entanto, ele compôs todos os 
neologismos de acordo com as regras da língua, daí a quantidade de 
dicionários etimológicos na biblioteca dele. Ele procurava não fugir 
da língua. Então ele diz, lembrando a famosa frase que todo mundo 
cita, muitas vezes sem entrar na profundidade dela: “Ninguém educa 
ninguém, tampouco se educa sozinho. Os seres humanos educam-
se em comunhão, mediatizados pelo mundo”. Mediatizados, não é 
mediados. Mediados pelo mundo, significa que ele mesmo 
desencadeia o processo de mediação, de mediatização, na leitura de 
mundo, que não é espontânea, também. Por essa razão tem que ser 
em comunhão. Ninguém individualmente vai fazer, mas só em 
comunhão, confrontando as leituras, daí os Círculos de Cultura e daí 
vai se encaixando tudo. Eu não sei se respondo à sua questão, mas 
eu compreendo que lá na Pedagogia da Autonomia ele responde 
isso claramente. O professor pode ser um intelectual orgânico, desde 
que desempenhe esse papel. Para mim, o alerta maior do professor 
como intelectual orgânico é uma passagem, que você leu lá e que 
você deve se lembrar bem. Essa passagem parece conversa de 
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bêbado. Quando ele diz na Pedagogia do Oprimido que “ninguém 
educa ninguém”, o que nós podemos fazer com as pessoas? O que 
podemos fazer como educadores? Mas aí ele tem que resolver um 
problema antes que a língua portuguesa não dá conta – nas línguas 
eslavas não teria esse problema. Quando fomos discutir isso com 
ele, ele disse que havia línguas que tinham essa solução. Não tem 
em português, não tem nas neolatinas, mas nas línguas eslavas tem. 
Eu não sei se ele lia língua eslava – que é a mediação pedagógica 
entre o educador e o educando ou uma mediatização, como ele dizia. 
Esta mediatização não é entre o educador e o educando, é entre 
esses dois e o mundo, porque quem ensina aprende e quem aprende 
ensina. É um processo só. E esse quem ensina aprende...o aprender 
e o ensinar estão contidos em uma palavra só. [...] (ROMÃO, 2016) 
 

 

             Não é incomum encontrar textos pedagógicos que apresentam o papel do 

professor como um mediador entre o conhecimento e os alunos, alguns desses 

textos chegam a atribuir a Paulo Freire essa concepção. A “fala” de Romão é 

esclarecedora, pois demonstra um equívoco na afirmação do professor como 

mediador. 

             A leitura do mundo precede a leitura da palavra, afirma Freire (2001d): 

[...] De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura de mundo, 
mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou “reescrevê-lo”, quer 
dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente. (p. 20, 
grifos do autor)   
 

              Ao conceber que a leitura mundo precede a leitura da palavra, Freire 

reafirma a compreensão de que a primeira fonte de conhecimento é a realidade, as 

condições concretas nas quais os homens estão se fazendo. É a partir do real que 

se efetiva a dialogicidade, logo, a construção do conhecimento. Nesse sentido, a 

meditaização pedagógica está no mundo e não no intelectual orgânico. 

            

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 
processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 
autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 
autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não 
contra elas. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco 
ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 
comunhão, mediatizados pelo mundo.  Mediatizados pelos objetos 
cognoscentes que, na prática bancária, são possuídos pelo educador 
que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. (FREIRE, 
2005, p. 79) 
 

Para Freire, o sentido que assumiu a palavra mediar já não corresponde à 

perspectiva dialética que ele atribui à relação pedagógica (dialógica) entre educador 
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e educandos em que o mundo real se constitui como o objeto cognoscente, isto é, 

de mediatização. O neologismo utilizado por Paulo Freire tem por objetivo restituir a 

palavra, o sentido (semântico) sequestrado pela linguagem hegemônica. O conceito 

de mediação ficou associado à média aritmética, enquanto que a relação 

pedagógica, centrada na dialogicidade e mediatizada pelo mundo, refere-se em 

outra razão, à razão dialética. 

Ao se analisar esta categoria na entrevista concedida por Ribeiro, não se 

identifica uma explicitação direta sobre o fato de o professor se constituir ou não 

como um intelectual orgânico. Conforme já mencionado, as reflexões apresentadas 

por este entrevistado, profundamente pertinentes à tese, foram realizadas por meio 

de exemplos a partir da sua experiência pedagógica/religiosa. Diante desse 

necessário esclarecimento, foram selecionados trechos da entrevista, que se 

caracterizam como a compreensão do papel de intelectual orgânico a ser exercido 

pelo professor e, também, pelo líder religioso. 

[...] O processo libertador não passa, necessariamente, por um 
discurso de confrontação e de explicitação da realidade, por meio de 
um discurso elaborado, filosófico e político. Não será um discurso 
religioso contra o machismo, por exemplo, que vai ajudar as 
comunidades populares a superar as formas de machismo 
presentes na sociedade, nas igrejas etc. então eu vou te contar uma 
historinha. Não é um fato com destaque para a minha atuação, mas 
era uma situação que toda uma geração procurava fazer. Eu nunca 
fiz pregação religiosa politizada como eu via muitos padres e 
pastores fazendo. Também não fazia uma pregação que não 
levasse em conta a realidade, mas eu procurava não ficar apenas na 
palavra, no discurso. Coisas que eu procurava fazer, por exemplo, 
para enfrentar o machismo, era convidar as mulheres para 
participarem comigo da direção dos cultos. Isso é uma coisa 
simbólica. Eu não estava discursando contra o machismo, mas 
introduzia do ponto de vista prático e simbólico uma mudança. O 
que é importante é que essa mudança possui aspectos positivos nos 
processos libertadores muito maiores do que nós pensamos. [...] 

[...] Quer dizer, a forma de se criar resistência às dominações terá 
uma nova dimensão, não apenas social, mas, também, científica, 
trazendo o discurso das camadas populares construído no cotidiano, 
para o centro das reflexões [...]. (RIBEIRO, 2016) 

 

Observa-se nestes excertos que Ribeiro reflete sobre como pode ser 

conduzida uma prática pedagógica voltada à transformação dos mecanismos de 

opressão, entre eles a ideologia dominante.  Apresenta a preocupação com a 

comunicação, com a linguagem e com os símbolos. Ao discorrer sobre tal aspecto, 
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apresenta nas “entrelinhas” o papel orgânico a ser desempenhado pela liderança 

identificada com as classes populares. 

            Em sua abordagem pedagógica, Ribeiro discorre sobre a importância da 

troca de saberes entre os conhecimentos sistematizados (saberes acadêmicos) e a 

cultura popular, que deve ser realizada na educação libertadora. Esse entrevistado 

afirma que o intelectual orgânico possui papel estratégico em tal processo.  
 

[...] A ideia de troca de saberes que hoje se fala muito, como por 
exemplo, a ecologia dos saberes e autores como Boaventura de 
Souza Santos e tantas outras escolas de pensamento, no campo 
político e no campo educacional, também. Acho que está presente 
nessa base teórica o pensamento gramsciano, pois este reconhece 
existir mais ambiguidades nos processos sociais do que nós 
imaginamos. Essas ambiguidades precisam ser compreendidas, 
identificadas. É necessário reconhecer nessa troca de saberes, o 
saber popular e o saber acadêmico. Nosso desafio é descobrir que 
tipo de “morte” é necessário para que um intelectual possa contribuir 
efetivamente nos processos populares, sem necessariamente 
estabelecer uma nova forma de dominação. [...] (RIBEIRO, 2016) 

 
 

O conceito de troca de saberes utilizado por Ribeiro, a partir de Boaventura 

de Souza Santos, contribui para estabelecer materialidade ao processo pedagógico 

que, inspirado em Gramsci e Freire, valoriza a importância da cultura popular como 

desencadeadora da ação docente. Importante, também, a preocupação à qual o 

entrevistado se refere sobre a não idealização da cultura popular como do 

conhecimento científico, ressaltando a ambiguidade (contradição) presente em 

ambos. Com tal percepção reafirma o conceito de dialética, estruturante no 

pensamento gramsciano e freiriano. 

Encontramos conceito semelhante ao de “troca de saberes”, como “partilha de 

saberes” utilizado por Brandão (2006), o qual, segundo este autor, corresponde a 

“olhar” o mundo a partir de outro ângulo e com a possibilidade de se “mudar de 

lugar” 

[...] a partilha do saber é um convite a que ousemos, pelo menos 
para alguns propósitos, pelo menos durante algum tempo, mudar de 
lugar, mudar de olhar e, se possível, mudar de pensar. É um convite 
feito a várias vozes e segundo vários estilos, para que aprendamos a 
pensar o outro não apenas através de nós mesmos  – nossas 
práticas, nossas ideias, nossas posturas e teorias –, mas nos 
pensarmos a nós mesmos através do outro. [...] (BRANDÃO, 2006, 
p.8) 
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É interessante também, a metáfora utilizada por Ribeiro, da necessidade de 

uma autoanálise, que deverá fazer o intelectual orgânico sobre as “mortes 

necessárias” a serem realizadas em suas posturas “científicas” para se efetivar o 

diálogo com as camadas subalternas.  Gramsci (2014b) chama a atenção sobre o 

fato de que os intelectuais não devem compreender a visão folclórica do mundo, 

manifestada pelos simples, como expressões bizarras. 

Ainda sobre a categoria dos professores como intelectuais orgânicos das 

classes populares, constatou-se posicionamento divergente por parte de Cunha. 

[...] Eu, pessoalmente, não qualificaria o professor como um 
intelectual orgânico. Não me parece que o caminho possa ser 
produtivo por aí, principalmente, pelo seguinte: esse pensamento de 
Gramsci, a respeito disso, está muito contextualizado. Ele, como 
dirigente político de um determinado partido, tinha um especial 
elemento diretivo em termos políticos. Aliás, essa é a palavra-chave 
que eu, pelo menos, penso que possa contribuir para o seu 
pensamento. Trata-se da questão da direção. Gramsci era um 
dirigente político. Era um preso que estava com a cabeça nesse 
rumo, o da direção política, e essa situação não é o caso do 
professor. Eu não vejo o professor como dirigente político. Esse 
problema seria uma qualificação inadequada. Esse aspecto da 
direção me interessa ou me interessou mais em outro momento. [...] 

[...] Isso porque compreendo, no pensamento de Gramsci, que o 
intelectual orgânico é aquele que está voltado para a transformação 
da sociedade, para a revolução, que está trabalhando para a 
revolução. Claro que Gramsci escreve menos isso, mas em função 
da circunstância. Ele tem que ser mais alusivo do que qualquer outro 
autor. No entanto, não sou um conhecedor do pensamento dele a 
ponto de afirmar isso com tanta segurança, mas o que afirmo é até 
onde eu fui capaz de perceber. Creio não ser intelectual orgânico por 
essa razão. Isso não diminui a importância do professor, de jeito 
nenhum. Não é diminuir a importância dele para a construção de 
uma sociedade diferente, porque fazendo bem o que faz, propicia 
que seus alunos e ex-alunos façam as suas escolhas. O que não 
impede, também, de a mesma pessoa exercer diferentes papéis. 
Enquanto eu estou na escola pública eu faço isso e fora da escola 
pública eu faço aquilo. Nem por isso eu sou esquizofrênico, mas é 
questão de perceber a distinção dos papéis. (CUNHA, 2016) 

 

Para Cunha, o conceito de intelectual orgânico não se aplica de forma 

generalizável aos processos formativos, mas deve ser analisado articulado com a 

perspectiva de conjuntura. Ele afirma não ser o papel do professor direcionar a 

prática docente para a realização da revolução e destaca que o fato de o professor 

não ser identificado como intelectual orgânico não desmerece a sua importância 
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social, no sentido de contribuir com os alunos para que estes possam realizar 

conscientemente as suas escolhas. 

Este entrevistado compreende que a escola precisa construir um currículo 

voltado à constituição da autonomia dos alunos sem vincular-se a uma classe social 

específica. Dessa maneira, o trabalho docente está relacionado ao desenvolvimento 

de uma formação intelectual ampliada e que capacite os alunos a realizar livremente 

suas escolhas políticas.  

Freire (1996), em Pedagogia da Autonomia, apresenta a seguinte reflexão 

sobre a importância da tarefa político-pedagógica que deve assumir o(a) 

professor(a): 

O que se coloca à educadora ou ao educador democrático, 
consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar 
em si um saber especial, que jamais deve abandonar, saber que 
motiva e sustenta a sua luta: se a educação não pode tudo, alguma 
coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave 
das transformações sociais, não é também simplesmente 
reprodutora da ideologia dominante. O que quero dizer é que a 
educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da 
sociedade, porque assim eu queira, nem tampouco é a perpetuação 
do “status quo” porque o dominante o decrete. O educador e a 
educadora críticos não podem pensar que, a partir do curso que 
coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país.  
Mas podem demonstrar que é possível mudar. E isto reforça nele ou 
nela a importância da sua tarefa político-pedagógica. (p. 112) 

 

Como pôde ser observado na revisão bibliográfica desta tese, com a 

concordância de três dos entrevistados (Frigotto, Romão e Ribeiro), a constituição 

do professor como um intelectual orgânico das massas populares constitui-se na 

tarefa histórica dos movimentos de transformação do real. 

 

 Quarta categoria: a escola e a construção de uma nova hegemonia 

 

O tema analisado nesta quarta e última categoria, por meio da interpretação 

da “fala” dos entrevistados, refere-se à função social a ser exercida pela escola, 

seus valores e objetivos.  

Para diferentes correntes pedagógicas encontra-se concordância na 

afirmação de que todo processo educacional está voltado à formação do ser 
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humano, mas as concepções antropológicas, políticas e epistemológicas podem ser 

diferenciadas, pois envolvem muitas variáveis, especialmente as relacionas à classe 

social. 

A “escolha” humana pelos valores morais, éticos e estéticos não 

correspondem a um dado natural ou mesmo a aspectos de universalidade, daí a 

necessidade que tem os educadores de assumir um posicionamento explícito sobre 

as três concepções acima enunciadas, bem como de declarar os condicionamentos 

e utopias que dirigem seus olhares. 

O ser humano é um ser situado histórica, social e culturalmente, que 

estabelece diferentes relações, de diferentes ordens que lhe permitem estabelecer 

valores.   Sobre tal perspectiva filosófica afirma Saviani (1991): 

O homem é, pois, um ser situado [...] E esta é uma condição 
necessária de possibilidade da existência humana. A vida humana só 
pode se sustentar e desenvolver a partir de um contexto 
determinado; é daí que o homem tira os meios de sua sobrevivência. 
Por isso ele é levado a valorizar os diferentes elementos [...] no 
domínio da natureza [...] no domínio da produção [...] no domínio da 
cultura [...] (p. 40) 

 

Sobre a “natureza” humana, Gramsci destaca a importância de percebê-la  a 

partir das contradições sociais, estabelecidas em cada momento histórico: 

A “natureza” do homem é o conjunto das relações sociais, que 
determina uma consciência historicamente definida; só esta 
consciência pode indicar o que é “natural” ou “contra a natureza”. 
Além disso, o conjunto das relações sociais é contraditório a cada 
momento e está em contínuo desenvolvimento, de modo que a 
“natureza” do homem não é algo homogêneo para todos os homens 
em todos os tempos. (GRAMSCI, 2015, p. 51, grifos do autor) 

 

Embora com condicionamentos, esse ser humano não é predeterminado, pois 

se caracteriza como um ser histórico e cultural. Ressalta-se que o entendimento que 

aqui se apresenta de cultura está associado ao produto do trabalho humano, ao 

produto da ação transformadora do ser histórico.  

O ser humano é um ser concreto que é formado e interage com situações 

concretas.  Volta-se aqui ao objetivo central da educação.  

Do ponto de vista da educação o que significa, então, promover o 
homem? Significa tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer 
os elementos da sua situação para intervir nela, transformando-a no 
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sentido de uma ampliação da liberdade, da comunicação, e 
colaboração entre os homens. (SAVIANI, 1991, p. 41) 

 

Com tal ação percebe-se que os valores defendidos pelos seres humanos são 

indicativos do desejo de superação ou de manutenção dos condicionamentos, 

movendo ações para a continuidade ou transcendência histórica. Estes valores 

(parte das ideologias) são ditados pelas condições da existência concreta. Assim se 

coloca a questão: como ignorar os valores e conhecimentos (ideologia) das 

camadas populares? O problema se encontra na hierarquização de conhecimentos e 

valores estabelecidos por meio das relações de poder (hegemonia).  

Para exemplificar tal hierarquia nos currículos escolares Saviani (1991) 

discute o caso de um professor que independentemente de lecionar em um bairro de 

elite ou de periferia, prioriza de forma generalizada os valores intelectuais em 

detrimento da realidade econômica. Explica o autor que na escola localizada na 

favela, por exemplo, os valores econômicos são prioritários em razão das 

necessidades de sobrevivência, enquanto que, para a elite, a prioridade se assenta 

em valores morais. 

Em síntese, um projeto educacional contra-hegemônico, precisa reconhecer a 

diversidade de interesses e valores colocados entre as classes produtivas e as 

classes detentoras dos meios de produção. Desse modo, o estabelecimento dos 

objetivos educacionais depende das prioridades que devem ser definidas pela 

situação concreta de existência.  

A partir das reflexões de Nosella (2010), nota-se que a escola contra-

hegemôncia precisa mostrar quais são os seus objetivos. Ao refletir sobre as 

contribuições de Gramsci para a construção de uma escola preocupada com a nova 

hegemonia, o autor explica: 

Consequentemente (referindo-se à crise do capitalismo)77, toda 
forma de restauração da sociedade burguesa está fora de cogitação 
e o liberalismo passa a ser uma teoria dos séculos passados, assim 
como a formação do cidadão burguês, embasada na propriedade 
particular, torna-se cada vez mais uma perspectiva educacional 
abstrata e a-histórica. Cabe às novas forças sociais se organizarem e 
trabalharem para fazer com que a história contemporânea gere o 
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 A referência que se encontra entre parênteses foi citada por Nosella a partir de Grisoni e Maggiori, 
1973, à página192. 
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novo cidadão, isto é, o cidadão socialista. Em suma: “A Revolução 
ocupa, na temática gramsciana, um principal plano: é o ponto de 
partida do qual se organiza a totalidade de suas análises políticas e o 
ponto para o qual converge o conjunto das suas atividades 
militantes”. (p. 111) 

 

Tais considerações permitem afirmar que os objetivos da escola pública e 

popular não são coincidentes com os da escola burguesa, pelo contrário, são 

antagônicos. 

Ainda nas entrevistas realizadas foi solicitado aos participantes da pesquisa 

que manifestassem suas preocupações com o papel social que a escola deve 

assumir, a partir de um movimento transformador do real. Assim, na sequência, 

apresentam-se os resultados obtidos, iniciando-se com as respostas de Frigotto, 

seguidas de um questionamento e de algumas considerações do pesquisador. 

[...] A escola sempre foi ocupada ideologicamente. Faz parte da 
sociedade. Então, eu vi um texto agora, de um professor, um 
jornalista, dizendo: “Não, a escola tem partido”. Essa não é uma boa 
defesa porque a interpretação do partido é senso comum. A escola é 
laica, mas nós temos que dizer que ela é política pelo método, pelo 
conteúdo e pela forma de ensinar. [...] 

[...] Por isso eu acho que um papel que você vai mostrar na sua tese 
é de que sim, a escola é ideológica, mas é contra-ideológica. Se por 
ideologia se entende a forma que individualmente ou coletivamente 
um grupo expressa o movimento do real e o projeta, são lutas 
hegemônicas e contra-hegemônicas, são lutas ideológicas e contra-
ideológicas. Acho que a esquerda trabalha mal isso. Quando se fala 
a educação como ato político, eu entendo isso, mas sem mediações. 
Saviani trabalha isso. No texto: “Dez teses de educação e política” 
ele vai historicizar essa questão. O Saviani trabalha dialeticamente 
isso, inclusive, no diálogo com a educação popular. A educação 
popular não é, necessariamente, só a educação fora da escola. Tem 
esse debate, também. Como vamos trabalhar o elemento popular na 
escola? Esse é o desafio da escola pública. O Saviani vai dizer que 
educação e política não são separáveis, assim como trabalho e 
educação não são separáveis. O trabalho lida com as questões 
objetivas. Produzir para comer, vestir, ter um teto. A educação lida 
com a forma subjetiva, com as formas como eu expresso, entendo, 
analiso etc. Educação implica uma relação entre um sujeito professor 
e um sujeito aluno, o que implica um elo de confiança. A política, por 
seu lado, expressa o campo dos interesses, a luta. Rancière78 vai 
dizer que política é a luta dos que estão fora e o direito  que o  
oprimidos  organizam para por na agenda. No Brasil, movimento 
negro faz política, movimento gay faz poítica... Então, por onde a 
escola é política? Exatamente pela sua forma de construir o processo 
de conhecimento. A escola é laica, isso significa que não posso dizer 
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que só irei atender católicos e tão pouco posso dizer que só irei 
atender PCB, PC do B etc. A escola é uma instituição da sociedade. 
Assim, a escola é política no sentido ideológico, na sua concepção 
de mundo. Se eu desenvolvo um método de ensino centrado na 
decoração de informações, construo um método autoritário, já estou 
sendo político. Eu acho que Freire nos ajuda muito aqui, não na 
escola em si, pois desenvolveu um método que pode ser apropriado. 
[...] 

 [...] O que é o ato de ensinar? É um professor que tem autonomia no 
campo do conhecimento e que tem ali alunos que não são uma série 
de garrafas de coca-cola. É um sujeito de cultura, de crenças, de 
folclore, de linguagem, de desigualdade social, de origem geográfica. 
Portanto, esse professor tem de entender que o ponto de partida é o 
sujeito real. Ele não é um copo vazio, ali. Para Marx e Gramsci, o ser 
humano é um ser social real. Qual é o professor que além de 
ensinar, educa? Aquele que consegue fazer com que esse menino, 
esse jovem, entenda o conhecimento em seu diálogo com a 
realidade. Miguel Arroyo diz que nunca a burguesia foi contrária a 
instruir, ainda que de forma desigual. Ela sempre foi contra que se 
eduque. Eu acho que nós temos muita dificuldade, porque temos 
políticas hieráticas. [...] 

[...] Então, eu tenderia a enfatizar muito que as proximidades entre 
Gramsci e Freire se dão muito na questão de que o método de Freire 
do conhecimento ajuda o “cara” a sair do senso comum, a elaborar 
mais critérios do bom senso, enfim, mas para essas populações 
alcançarem uma consciência filosófica, a filosofia da práxis, é um 
caminho...daí a escola precisa fazer uma mediação importante. 
Portanto, a escola ajuda muito não doutrinando, mas dando os 
elementos para o “cara” descobrir. [...] 

 [...] E outra coisa, essa proposta que está aí, de flexibilização do 
currículo do Ensino Médio. O que está por traz disso? É flexível 
naquilo que educa. Que educa no sentido que nos interessa. Acho 
que é fundamental que qualquer jovem tenha uma boa matemática. 
Mas vamos ver que matemática vão ensinar. Física, Química, 
Geografia e as linguagens instrumentais etc. Isso eles consideram 
obrigatório, mas quando chega Sociologia, Filosofia... isso terá uma 
carga horária pequenininha. Outra coisa, o aluno detesta a escola, 
então a proposta de reforma curricular aí colocada, propõe para que 
o aluno faça capoeira etc. Isso é uma “sacanagem” com as classes 
populares. Daí vem o velho Gramsci, pois as classes populares não 
vão ascender sem o esforço inaudito. Outro problema são essas 
políticas de aceleração. Aqui no Rio de Janeiro tem a política de 
aceleração, que torna possível fazer o Ensino Médio em dois anos. O 
governo federal adotou o telecurso de segundo grau nos estados, 
mas esses projetos pretendem atender os filhos de quem? Os filhos 
dos pobres. Por isso que não interessa que se tenha o tema do 
trabalho, nem os temas de gênero, etnia. São temas vividos pelo 
povo cotidianamente. [...] 

[...] Eu fiz um debate no Rio Grande do Sul com o meu amigo e 
colega, que foi Secretário de Educação do Rio Grande do Sul, do 
Tarso, o José Clóvis, que é um grande amigo. Ele criou uma ideia de 
reforma do Ensino Médio lá, com eixo politécnico etc., e quis impor 
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lá. Deu a maior confusão. Primeiro tem que ouvir os professores. 
Isso a resistência vem, a centralização, quero dizer. Mais que a 
centralização, é trazer um pacote pronto. [...] 

[...] Concluindo, no aspecto do currículo, no sentido gramsciano, o 
currículo que interessa às classes populares. Esse processo de 
conhecimento e de educação deve ser desinteressado 
imediatamente do mundo da produção do adulto, da vida, mas 
dialeticamente deve ajudá-lo a adquirir o patrimônio cultural que a 
sociedade pode lhe dar. Esse currículo deve favorecer para que 
todos tenham condições de ser governantes. Exatamente, aqueles 
que não precisam pensar imediatamente em uma profissão, ou 
pensar no trabalho, tem acesso a essa escola desinteressada e, 
consequentemente, é quem disputa, posteriormente, os bons 
empregos, no ponto de vista do capitalismo. Portanto, desde os 
iluministas, como Desttut de Tracy, um dos primeiros que trabalhou a 
ideia de ideologia, que diz que todo sistema educacional bem 
governado tem que ter dois sistemas de educação, sendo que um 
não tem nada a ver com o outro. Um sistema que tem que ser para 
aqueles que têm pressa para o mundo do trabalho, que não podem 
perder tempo na escola, e outro para aqueles que são destinados a 
governar e que têm que ter largo tempo escolar. Ele diz que isso não 
depende da vontade dos homens, depende da natureza. Ele está 
com uma visão fatalista e a burguesia evoluiu sobre isso. Concluindo, 
o grande desafio é não querer inventar a roda. Terá que ser um 
currículo composto por conhecimentos que permitam a leitura da 
“societas rerum” e “societas hominum”, mas também, outro conjunto 
de atividades educativas fundamentais para formar o caráter e a 
personalidade desse jovem. Esse modelo de escola que temos hoje 
o jovem não aguenta. [...] (FRIGOTTO, 2016, grifos meus) 

 

Faz-se necessário esclarecer que estes excertos da entrevista de Frigotto não 

seguiram a ordem da sua fala. O objetivo foi agrupá-los a partir da temática 

curricular tratada. 

O primeiro destaque que se apresenta nas respostas do entrevistado refere-

se à compreensão de que o currículo escolar não é neutro, mas atravessado por 

ideologias. Nesse tema ele destaca que é necessário especificar quando se afirma 

que a escola é política, que se trata de um princípio epistemológico. A politicidade 

presente na escola não se associa a um partido político, ao contrário, ela deve ser 

laica. Contudo, a escola é política/ideológica quando se compreende que não existe 

neutralidade científica, logo, ela é “política no seu método e no seu conteúdo”. 

(FRIGOTTO, 2016) 

Novamente, torna-se importante salientar a concepção gramsciana de 

ideologia. O sentido de ideologia, para Gramsci, também abarca a perspectiva 
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científica/filosófica.  Toda ciência possui um método específico, envolve escolhas do 

cientista, concepções de mundo, de conhecimento.  

[...] Deve-se deixar estabelecido que toda investigação possui seu 
método determinado e constrói uma ciência determinada, e que o 
método desenvolveu-se e foi elaborado conjuntamente ao 
desenvolvimento e à elaboração daquela determinada investigação e 
ciência, formando com ela um todo único. Acreditar que se pode 
fazer progredir uma investigação científica aplicando-lhe a um 
método tipo, escolhido porque deu bons resultados em outra 
investigação ao qual estava relacionado, é um equívoco estranho 
que nada tem em comum com a ciência. Contudo, existem também 
critérios gerais que, digamos, constituem a consciência crítica de 
todo cientista, não importa qual seja a sua “especialização”, e que 
devem estar sempre espontaneamente ativos em seu trabalho. [...] 
(GRAMSCI, 2014a, p. 122-123, grifos do autor). 

 

A ciência não é neutra, uma vez que envolve escolhas, possui lacunas. 

Necessário seria recuperar a etimologia da palavra “partido” evitando a sua 

utilização de um sentido restrito ao senso comum. 

O papel social atribuído à escola e as relações de poder estabelecidas na 

sociedade civil caracterizam a escola como um aparelho hegemônico do Estado, 

mas a escola pode ser “contra-ideológica” (contra a ideologia dominante), quando se 

propõe, por exemplo, a se constituir como um espaço crítico que, ao dialogar com o 

senso comum e o conhecimento “científico”, é capaz de construir um novo 

conhecimento, a filosofia da práxis. Não se trata da mera substituição de um 

conhecimento pelo outro, mas na dialética relação entre diferentes conhecimentos: 

populares e científicos. Nesse sentido, a escola, para Frigotto, é ideológica, mas, 

também, contra-ideológica. 

Sobre o tema ideologia e contra-ideologia na escola, Freire (2002) descreve: 

“O problema fundamental, de natureza política e tocado por tintas ideológicas, é 

saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem e de que estará o seu ensino, 

contra quem, a favor de que, contra que. [...]” (p. 110) 

Metodologicamente – e metodologia e epistemologia não são apartadas – o 

reconhecimento de que os educandos são seres historicamente situados, deve levar 

os professores a concebê-los como pessoas que adentram na escola com “leituras 

de mundo”. Como afirma Frigotto, não são “copos vazios”. Qual deve ser o ponto de 

partida dos professores? O sujeito real.  Desse modo, partindo dos sujeitos reais, 
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das leituras de mundo que apresentam, a escola deve levar os educandos a 

superarem a compreensão folclórica, mágica e a-histórica do mundo e dos homens. 

Este entrevistado ressalta que a escola necessita educar. Nessa afirmação, assim 

como em Gramsci, existe uma intrínseca relação com a hegemonia. Trata-se do 

desejo de que, por meio de um ensino desinteressado, mas profundamente 

comprometido com o contexto de produção material, de organização social e cultural  

da existência, o aluno seja formado de maneira a se posicionar criticamente diante 

da sua realidade. O objetivo final é a “educação do soberano”, que deve preparar as 

classes populares para o exercício do poder político. 

Frigotto compreende que existe uma aproximação entre as concepções de 

Gramsci e Freire no momento em que ambos percebem a importância de não se 

ignorar o saber popular, que se deve partir do senso comum objetivando alcançar a 

filosofia da práxis. 

Sobre o fato de que a ação pedagógica deve partir do senso comum e 

superá-lo, em Pedagogia da Esperança, Paulo Freire explica que foi mal 

interpretado por algumas pessoas que afirmavam que ele propunha que o 

conhecimento do senso comum era suficiente para a emancipação das camadas 

populares. 

Não há como não repetir que ensinar não é pura transferência 
mecânica do perfil do conteúdo que o professor faz ao aluno, passivo 
e dócil.  Como não há também como não repetir que, partir do saber 
que os educandos tenham não significa ficar girando em torno deste 
saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um 
ponto a outro e não ficar e permanecer. Jamais disse, como às vezes 
sugerem ou dizem que eu disse, que deveríamos girar embevecidos, 
em torno do saber dos educandos, como a mariposa em volta da luz. 
(FREIRE, 2002, p 70-71) 

 

Frigotto também refletiu sobre o “equívoco” que cometem alguns governantes 

diante de revisões curriculares, que ignoram os professores e os alunos como 

protagonistas do processo pedagógico. Em sua opinião, todo movimento de 

reorientação curricular, que é centralizado, hierarquizado, sem a participação dos 

interessados, passará por dificuldades reais de implementação, mesmo que sejam 

motivados por “boas” intenções. Ainda sobre as reorientações curriculares, o 

currículo não deve se restringir ao pragmatismo ou mesmo ao atendimento das 

demandas impostas pelo mercado de trabalho, pois essa restrição apenas confirma 
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o quanto a escola está empobrecida culturalmente, bem como voltada à reprodução 

das forças de trabalho. 

O entrevistado conclui suas reflexões afirmando que concorda com a tese 

defendida nesta pesquisa e explica que defende uma escola contra-hegemônica, 

desinteressada e centrada na formação cultural dos educandos.  

Sobre o currículo de tal escola, Gramsci (2010) explica: 

Um ponto importante, no estudo da organização prática da escola 
unitária, é o que diz respeito ao currículo escolar em seus vários 
níveis, de acordo com a idade e com o desenvolvimento intelectual-
moral dos alunos e com os fins que a própria escola pretende 
alcançar. A escola unitária ou de formação humanista, (entendida em 
sentido amplo e não apenas no sentido tradicional), ou de cultura 
geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade 
social, depois de tê-los elevado a um certo grau de maturidade e 
capacidade para criação intelectual e prática e a uma certa 
autonomia na orientação e na iniciativa [...] (p. 36, parênteses do 
autor) 

 

O segundo conjunto de excertos destacados das entrevistas referem-se às 

considerações de Cunha. Da mesma maneira como se organizou a exposição 

anterior, os textos não seguiram a ordem das respostas, mas ressalta-se que a 

opinião do entrevistado não foi alterada.  

Na leitura que Cunha apresenta sobre o papel social da escola, observam-se 

alguns pontos divergentes dos defendidos nesta tese. 

[...] Ah, se eu tivesse essa resposta...não acho que seja sensato 
buscar respostas, assim, salvacionistas. A escola como motor para 
soluções dessa sociedade dividida. Não acho que seja por aí. A 
escola como principal agente socializador, político da sociedade 
contemporânea. Não é. Não é e não será. Talvez ela já tenha sido 
em alguns poucos países. No Brasil, nunca foi e acho que já não tem 
mais como ser. Outros agentes comunicadores...os meios de 
produção de massa. A internet, entre eles, está muito forte. Então, o 
que é a escola? Acho que a escola tem uma vantagem, uma 
característica dela própria, que nenhum outro meio desses tem ou 
vai ter, que é a obrigatoriedade dos destinatários [...].Eu desconfio 
que a crise na escola seja mundial [...]. Eu não tenho resposta para a 
sua questão, não tenho mesmo! Agora, isso não nos impede de 
procurar equações que possam resolver esse assunto. Não sei qual 
é a equação, mas posso apontar alguns elementos da equação ou 
da “receita desse bolo”. Acho que um deles, que é importante, é a 
ciência. A ciência é da maior importância, mas não a velha ciência. 
Estudei muita ciência na escola. A matemática era aquela do século 
V, da Grécia, era a geometria euclidiana. A física era a física de 
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Newton. Essa não é a ciência de hoje. Acho que a escola precisa 
trabalhar a ciência de hoje. Como é a ciência de hoje? Eu não sei 
porque eu não consegui entender a relatividade do Einstein, que é do 
começo do século XX, mas acho que não adianta nada a ciência de 
ontem. Precisamos da ciência de hoje, de muito debate e de muita 
política, da laicidade [...].  Precisamos pensar diferente desse roldão 
que atinge a escola hoje. Uma posição crítica [...]. O que existe de 
escolas que abrem a aula de matemática rezando um “Pai Nosso” 
(...). Acontecem coisas desse tipo. Imagina, em uma escola pública! 
Isso é uma coisa interessante, essa “Escola sem Partido”. Eles 
pegam um pouquinho da verdade, justamente para atrair a simpatia e 
aí jogam toda a sua carga ideológica. Acho difícil dizer o que será a 
escola. Creio que a compulsoriedade, nada de Ilich e tal. A 
compulsoriedade, acho que sim. Ciência, acho que sim, mas a 
ciência contemporânea e crítica. Crítica no sentido profundo da 
palavra. Se há um lugar em que isso deve ser constitutivo é na 
escola. Eu estava lendo hoje na internet sobre um professor 
criticando esse partido da “Escola sem Partido”. Ele dizia: “O 
professor precisa ensinar ao aluno duvidar daquilo que ele ensina. 
Essa é uma atitude crítica, profunda, intensa e difícil. Difícil, porque a 
nossa subjetividade não está preparada para isso [...] Com um tablet 
ou um celular mesmo, muito rapidamente, encontram a informação. 
Com dois polegares essa juventude digita rapidamente. Acho que 
isso irá direcionar a evolução humana. Acho que isso é de grande 
importância em uma análise literária, na leitura de Euclides da Cunha 
sobre Canudos, na história da Segunda Guerra Mundial. Acho que 
esse é um papel da escola e que nada pode substituir [...]. (A escola 
necessita estimular o convívio) ...em termos culturais, em termos 
raciais, em termos de todo tipo e orientação possível [...]. Esse eu 
acho que é outro ponto importante para a escola. Eu não lhe dei 
resposta, mas, tangencialmente, acho que posso fazer. A escola 
pública precisa se caracterizar como o lugar da não discriminação, 
deve se colocar no contrapeso da discriminação que a sociedade 
produz. Discriminação em termos de renda, linguísticos, de gênero, 
de religião, de tudo. E se acabarem com essas discriminações, 
inventam outras. É impressionante a capacidade humana para criar 
discriminação.  Enfim, a escola pública pode ser um lugar de contra-
marcha das discriminações sociais. Acho que é mais difícil a escola 
conseguir a ciência contemporânea, do que se colocar contra as 
diferentes formas de discriminação. Claro que a nossa formação de 
professores está totalmente em crise. [...] Creio que o caminho da 
profissionalização também é mais um elemento. Acho que a escola 
precisava propiciar elementos de profissionalização, não 
necessariamente educação profissional, mas o verdadeiro sentido de 
educação profissionalizante. (...) E é tão melhor feito, quanto mais 
preparada a pessoa esteja de conhecimentos de informática, de 
estatística, de redação. Redação. Saber fazer um relatório. Não é 
simplesmente preencher um formulário, mas diante de uma situação 
nova, saber relatar o que viu. São os conhecimentos fundamentais 
que a escola precisa propiciar como, por exemplo, o de leitura de 
leis. Tem que saber ler leis na sociedade atual, saber comparar uma 
lei com a outra. Acho que esse é um conhecimento 
profissionalizante. Não é para ser um advogado, mas qualquer outra 
coisa. É o conhecimento para gerir uma reunião. Onde eu aprendi 
isso? No Centro Acadêmico, enfim, na escola. [...] Essas práticas e 
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essas vivências a escola precisa propiciar. De repente, existem 
temas na escola que são feitos como aula e que têm que ser feitos 
como assembleia. Hoje sou eu que presido, amanhã é você, depois é 
outro. São mecanismos da sociedade democrática. Não é uma aula 
sobre a democracia, mas experimentar a democracia na escola. São 
outros elementos. O ensino da política tem que ensinar ler leis, tem 
que dirigir assembleia, tem que administrar conflitos, tem que 
expressar movimentos. Acho que isso a escola não pode ignorar. 
Essas são marcas de uma escola do futuro. 

[...] Se a escola pública entrar no universo da religiosidade, não sairá 
mais. Não tem mais saída. A escola pública tem de saber lidar, e eu 
não sei como fazer com essa cultura prévia que os pais e os filhos 
trazem para a escola, pois não são só os filhos, são, também, os 
pais. Algo tem que ser incorporado, algo tem que ser reinventado. 
[...] 

[...]  Acho que a escola tem isso, que é importante ter isso em mente, 
que essa cultura escolar não deriva espontaneamente dessa cultura 
popular. Não deriva, não é uma mudança quantitativa. A cultura 
escolar ou é outra ou é contrária em muitas coisas. No meu modo de 
pensar, deve-se levar em conta que há determinadas coisas que a 
escola não deve entrar. No assunto da religiosidade, acho que é 
muito complicado. Se entrar, não sai mais. [...] 

[...]  Eu não sei dizer nada em relação a isso, em relação a levar em 
conta a cultura popular, é claro. Eu não teria o que dizer, mas 
compreendo que se alguém chega, e isso vale para qualquer público, 
se alguém chega diante de um público e começa a jogar um tipo de 
comunicação ou de ideias sem nenhuma ligação com o que esse 
público tem de predisposição, nenhuma comunicação vai acontecer. 
Claro, o grande comunicador é aquele que procura lançar mão das 
disposições existentes, pelo menos algumas delas. Creio que sim. 
[...] (CUNHA, 2016, grifos e parênteses meus) 

 

Estas respostas foram desencadeadas por uma questão que foi feita para 

Cunha durante a entrevista e que lhe suscitou uma preocupação com a atribuição de 

um papel “salvítico” à escola em relação aos grandes problemas sociais. 

Para que possamos encerrar: o senhor falou da importância de uma 
metodologia pedagógica diretiva, mas diretiva para onde? Para o 
senhor, que papel deve ser desenvolvido pela escola pública no 
século XXI? Qual o sentido da escola, diante de uma sociedade de 
exclusão? (FASANO, 2016) 

 

Sobre os desafios colocados para a escola do século XXI, Cunha afirma não 

acreditar que a escola possa ser caracterizada como o principal agente socializador 

do conhecimento. Discorre que com o advento do avanço das tecnologias da 

informação, cada vez mais, a escola deixa de ter esse papel. Enfatiza que, no caso 

da escola brasileira, diante da profunda divisão social que a caracteriza, ela nunca 
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exerceu essa função. Por outro lado, a seu ver, a escola, em razão de ser 

obrigatória para determinada faixa etária, possui um ponto de vantagem em relação 

a outros agentes socializadores (meios de comunicação de massa). 

Manacorda (2001), discorre sobre a denominada “Escola Nova” e como essa 

pensa sobre a importância da sociabilidade e o papel atribuído ao Estado na 

garantia da educação “obrigatória”. 

“Social” ou socialidade, evidentemente, não significa socialismo, já 
que existe uma sociedade e uma socialidade burguesa; e, embora 
Dewey não seja insensível aos problemas sociais e às instâncias 
socialistas, todavia, na sua insistência sobre a função social da 
escola, precisamos destacar sobretudo alguns vestígios daquilo que 
chamaríamos de ilusão pedagógica, da qual falaram Cernysevskij, 
Tolstoi e Marx. A escola e os professores, isto é, a instituição e os 
homens da sociedade existente, tornam-se de fato o “instrumento 
essencial” para uma vida social “justa”, diferente daquela existente, 
na qual o próprio Dewey denuncia a separação entre ricos e pobres e 
a concentração dos poderes [...] (p. 317, grifos do autor) 

 

Cunha considera que a escola, como agente socializador, está em crise. 

Embora sem aprofundar o que denominou de “crise mundial da escola”, é possível 

inferir que ele a compreende como decorrente do esvaziamento do sentido social, 

atribuído a ela, especialmente a partir da denominada “escola nova”. Em suas 

reflexões, não se referiu à perspectiva marxista, que atribui à escola burguesa a 

função de “Aparelho Hegemônico do Estado”.  

Para que a escola consiga responder aos desafios que se colocam para a 

sociedade atual, de acordo com o entrevistado, é necessário que seu currículo 

contemple: 1) A ciência contemporânea, que deve ser crítica, instigante e 

desafiadora; 2) A laicidade, como respeito à diversidade; 3) O uso das tecnologias; 

4) O acesso à cultura geral e à literatura; 5) O estímulo ao convívio e respeito à 

diversidade; 6) Práticas curriculares que estimulem o protagonismo infanto-juvenil e 

promovam experiências democráticas na escola. 

Por fim, Cunha afirma que é necessário ser cuidadoso com a discussão de 

que a escola precisa dialogar com o senso comum, pois segundo ele, pode-se 

confundir tal afirmação com a compreensão de que a construção da consciência é 

um processo espontâneo e não diretivo. Chama a atenção para o fato de que 
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considera muito preocupante que a religiosidade popular seja tematizada na sala de 

aula.   

Ainda sobre relação entre a escola e a construção de uma nova hegemonia, 

Romão contemplou esta tese com reflexões de fundamental importância, a partir da 

leitura dessa temática na epistemologia de Paulo Freire. 

A entrevista realizada com o Professor Romão foi iniciada pelas questões 

ligadas à tradução da “Pedagogia do oprimido”. Escrita no Chile, a principal obra de 

Paulo Freire foi publicada primeiramente nos Estados Unidos, para depois ter sua 

edição publicada no Brasil. A versão brasileira, portanto, corresponde a uma 

tradução do inglês norte-americano e se observou que alguns conteúdos foram 

retirados do livro, entre eles, no capítulo IV, reflexões sobre a teoria revolucionária. 

Você, como um estudioso das obras de Paulo Freire merece ler a 
Pedagogia do Oprimido no original e não na forma como os 
americanos fizeram com o livro. Você sabe o que aconteceu? As 
edições que estão aí da Pedagogia do Oprimido são traduções da 
edição norte americana (EUA). Os norte-americanos, a meu ver, 
mutilaram o livro todo. [...] 
 

[...] Alguns acham que os americanos não mutilaram o livro, mas que 
fizeram uma adaptação para ser compreendido. Acho que mutilaram. 
Sabe por quê? Porque tiraram exatamente o capítulo sobre a 
revolução. A teoria da revolução não se encontra nas edições 
publicadas. Observe nesta edição manuscrita, o que estou dizendo. 
Uma coisa fantástica. Esses norte-americanos não são fáceis, não! O 
mundo inteiro está lendo Paulo Freire enganado [...] 

 

Na edição dos originais da “Pedagogia do oprimido” é possível encontrar de 

forma mais detalhada a relação que Freire estabelece entre a revolução e as 

lideranças revolucionárias. Na comparação entre as edições, existe uma aparente 

busca de “docilização” do debate freiriano sobre a teoria do movimento 

revolucionário. Em comum acordo com Antonio Gramsci, Freire, na edição transcrita 

dos originais, destaca o papel pedagógico da revolução. 

 

[...] na teoria da ação revolucionária se dá o mesmo. Isto é, a 
liderança tem nos oprimidos, sujeitos também da ação libertária e, na 
realidade, a mediação da ação transformadora de ambos. Nesta 
teoria da ação, exatamente porque é revolucionária, não é possível 
falar em ator, no singular, nem apenas em atores no plural, mas em 
atores em intersubjetividade [...] O que aparentemente, com esta 
afirmação, poderia significar divisão, dicotomia, fracção nas forças 
revolucionárias, significa precisamente o contrário. Fora dessa 
intersubjetividade é que estas forças se constituem em dicotomia: 
lideram, mas equivocadamente [...]. “Acreditam” que se deve fazer a 
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revolução sem comunicação, através dos comunicados e, depois de 
feita, então, se desenvolverá um amplo esforço educativo. Mesmo 
porque, continuam, não é possível fazer educação antes da chegada 
ao poder. Educação libertária. Há alguns pontos fundamentais a 
analisar nas afirmações dos que assim pensam. Acreditam (não 
todos) na necessidade do diálogo com as massas, mas não creem 
na sua viabilidade antes da chegada ao poder.  Ao admitirem que 
não é possível uma forma de comportamento educativo-crítica, antes 
da chegada ao poder por parte da liderança, negam o caráter 
pedagógico da revolução, como ação cultural, que se prepara para 
ser “revolução cultural”. Por outro lado, compreender o sentido 
pedagógico da revolução – ação cultural – com a nova educação a 
ser instalada com a chegada ao poder [...] (FREIRE, 2013, p. 156-
158, grifos e parênteses do autor)  
  

Como é possível ser depreendido das reflexões de Romão, a escola para 

Paulo Freire deve voltar-se à construção do inédito viável, de uma nova hegemonia. 

Na conclusão deste capítulo não se pode deixar de destacar a importância 

que a entrevistas realizadas possuíram para esta tese. De forma singular, as 

mesmas trouxeram contribuições teóricas, apresentaram sugestões bibliográficas, 

relatos de experiências relacionadas às temáticas abordadas, permitindo que 

articuladas com a revisão bibliográfica realizada, se pudesse, nas considerações 

finais que se seguem, demonstrar a confirmação da hipótese levantada nesta 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           

Apresenta-se nas primeiras linhas das considerações finais deste trabalho, a 

declaração de que uma das grandes dificuldades do autor de uma pesquisa é 

elaborar o texto que sintetiza o percurso trilhado no processo, sem permitir que se 

caracterize a ideia de que a pesquisa está encerrada. Toda pesquisa científica, e 

esta não é exceção, ao se aprofundar sobre determinados temas, o que se 

consegue, pelo menos para o autor, é desenhar tantas “janelas e tombadilhos” que 

se abrem no processo e que deixam o desejo do “quero mais”.  

A intenção do trabalho foi realizar uma pesquisa a partir da metodologia 

histórico-dialética e como tal, o texto que registra esse caminho, deveria refletir essa 

forma de conceber o mundo. Descrever algumas considerações sobre a história de 

vida do autor da pesquisa, bem como dos autores de base, teve por intenção 

demonstrar que os seres humanos “estão sendo” frutos de um todo, de um bloco 

histórico. Cabe aqui descrever o que afirma Gramsci (2014a): 

O homem, neste sentido, é vontade concreta, isto é, aplicação efetiva 
do querer abstrato ou do impulso vital aos meios concretos que 
realizam esta vontade. Cria-se a própria personalidade: 1) dando 
uma direção determinada e concreta (racional) ao próprio impulso 
vital ou vontade; 2) identificando os meios que tornam essa vontade 
concreta e determinada e não arbitrária; 3) contribuindo para 
modificar o conjunto das condições concretas que realizam essa 
vontade, na medida de suas próprias forças e de maneira mais 
frutífera. [...] (p. 406) 

 

Como se pode observar, as referências à história de vida do pesquisador não 

foram fruto de um mero egocentrismo ou de vaidade pessoal, mas de uma reflexão 

sobre o sentido, o desejo (subjetividade), em pesquisar a temática abordada e as 

condições materiais que, ao mesmo tempo em que condicionam a vontade, 

contraditoriamente, são geradoras da força transgressora.  Tal objetivo, se efetiva, 

também, quando se debruça sobre o capítulo 1. 

O problema colocado para esta pesquisa e que direcionou a revisão 

bibliográfica e as entrevistas realizadas foi sobre a existência de uma ideologia 

específica das classes populares, presente no senso comum, conforme preconiza 

Alain Badiou, identificáveis nas obras de Antonio Gramsci e Paulo Freire e se tal 
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ideologia é favorecedora de um potencial revolucionário que possa ser 

dialeticamente potencializada para a realização da reforma moral e intelectual, 

voltada a uma nova hegemonia.  

A procura por esta resposta concretizou-se em seis capítulos intitulados: 1 – 

Gramsci e Freire, contextos entrecruzados; 2 – Comunitarismo e revolta: embrião 

para uma ideologia revolucionária; 3 – Gramsci e a nova hegemonia; 4 – Paulo 

Freire e o inédito viável; 5 – Currículo: ideologia e poder; e 6 – Temas-problemas: 

diálogos não interrompidos. 

No capítulo 1, “Gramsci e Freire, contextos entrecruzados”, buscou-se 

revisitar estudos bibliográficos que se debruçaram sobre a vida e a obra de tais 

autores. Na realização desses estudos, esta pesquisa estabeleceu relações de 

aproximações e pontos de distanciamento entre eles. 

Identificando-os como intelectuais orgânicos das classes subalternas, os 

estudos presentes no capítulo 1 demonstraram que, mais do que a compreensão 

sobre os mecanismos de opressão de classe, a identidade de uma liderança 

revolucionária se desenha na íntima compreensão da leitura de mundo dos 

oprimidos, nas linguagens e sintaxes do povo e que, há que se ressaltar, Gramsci e 

Freire fizeram tão bem. Ambos constituíram-se como intelectuais orgânicos das 

classes subalternas na práxis e não apenas nos bancos da educação formal. 

Afirma Freire (2005) sobre as características do intelectual orgânico 

identificado com os oprimidos: 

O radical, comprometido com a libertação dos homens, não se deixa 
prender em “círculos de segurança”, nos quais aprisione também a 
realidade. Tão mais radical, quanto mais se inscreve nesta realidade 
para, conhecendo-a melhor, melhor poder transformá-la. (p. 28, 
grifos do autor) 

 

A contextualização histórica do século XX, período em que se elaborou a 

epistemologia e práxis de Freire e Gramsci, foi apoiada em Erick Hobsbawm, a partir 

da obra “A era dos extremos: a breve história do século XX”. Por sua vez, para 

reconstruir o contexto da Itália do Rissorgimento e do início do século XX, o trabalho 

de João Fábio Bertonha, “Os italianos”, foi fundamental. Sobre o Brasil, os estudos 
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de Caio Prado Júnior, “História Econômica do Brasil”, contribuíram para a 

elaboração do contexto nacional no qual se constituiu o intelectual Paulo Freire. 

Gramsci e Freire, embora não oriundos das classes populares, mas em 

decorrência das situações específicas da vida, como poucos, puderam, não apenas 

se aproximar da forma de compreender o mundo dos excluídos, mas com ela se 

comprometer na luta pela libertação. 

Os pontos de confluência de seus pensamentos encontram-se exatamente 

onde os separam, o pensamento marxista. Gramsci, um marxista leninista, 

desenvolve toda a sua teoria revolucionária a partir do materialismo histórico 

dialético. Por sua vez, Paulo Freire, um pensador cristão, parte de princípios 

(idealistas) distanciados do materialismo histórico, mas confluindo com o marxismo 

na sua proposta de intervenção no mundo. Encontra-se aí, contraditoriamente o 

ponto de aproximação e distanciamento na compreensão de mundo de tais 

intelectuais. 

Na finalização do primeiro capítulo, foram construídas referências reflexivas 

sobre dois romances que contribuem para ilustrar o contexto histórico de sociedades 

com marcas econômicas tão desiguais, como a italiana e a brasileira. “Pai Patrão”, 

de Gavino Ledda e “A guerra do fim do mundo”, de Mario Vargas Llosa, 

poeticamente encerram as considerações que demonstram como os contexto de 

Gramsci e Freire se entrecruzaram, gerando intelectuais sensíveis e comprometidos 

com a transformação de tais realidades. 

No capítulo 2, “Comunitarismo e revolta: embrião de uma teoria 

revolucionária”, apresentou-se o conceito de ideologia popular desenvolvido por 

Alain Badiou. Tal conceito foi estruturante para a pesquisa, sendo assim, considera-

se que o estudo mencionado foi de fundamental importância para o seu 

desenvolvimento. 

Alain Badiou, intelectual francês marxista-maoista, que atualmente tem 

dedicado seus estudos à filosofia da linguagem, não abandonou os fundamentos 

marxistas, cujas contribuições de seus escritos sobre a ação revolucionária datam 

da segunda metade do século XX. 
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Considerou-se importante realizar um resgate sobre os conceitos de ideologia 

que se configuraram em algumas obras de Karl Marx e Friedrich Engels, 

especialmente: “A ideologia alemã”, “O 18 de Brumário”, “Manuscritos-Econômico- 

Filosóficos” e a obra “O Capital”, capítulo 1. Foi possível constatar, que não existe 

em tais obras um único conceito de ideologia desenvolvido por Marx e Engels. No 

entanto, afirma-se que a perspectiva negativa da ideologia é a que predomina em 

suas análises. 

A esse respeito, é oportuno ressaltar, que no último capítulo desta tese, 

quando se discutiu a análise das entrevistas com quatro intelectuais, um deles,  o 

Professor Doutor Gaudêncio Frigotto, afirmou que no texto “A miséria da Filosofia”, 

existe uma compreensão diferente de ideologia em Karl Marx. Fica aqui, portanto, o 

apontamento de uma lacuna a ser preenchida posteriormente. 

Apresentado os diferentes conceitos de ideologia para Karl Marx e Engels, 

que transitam na perspectiva de compreenderem-na como falsa consciência ou um 

desvirtuamento da realidade a partir dos interesses da classe social detentora dos 

meios de produção, defendeu-se no capítulo que foi depois de Marx que o conceito 

de ideologia recebeu, por parte de alguns estudiosos marxistas, entre eles, Gramsci 

e Alain Badiou, nova abordagem. 

O capítulo buscou se aprofundar na maneira como Badiou concebeu a 

ideologia. Para tanto, foram analisadas obras escritas pelo autor no contexto dos 

anos de 1970, chegando a reflexões mais recentes, entre as quais vale destacar: “A 

Ideologia” (1976), “Para uma nova teoria do sujeito” (1994) e “São Paulo: a fundação 

do universalismo” (2009). 

Para Badiou (1976), a ideologia não é uma representação imaginária, mas 

uma filosofia fundada em três categorias gerais: ordem prática, conteúdo de classe e 

finalidade política. Observa-se que não existe para este autor uma compreensão 

negativa de ideologia. Ao contrário, ela é concebida como essencial para o projeto 

revolucionário. 

Compreendendo que a ideologia possui conteúdos de classe, o autor afirma 

que existe uma ideologia própria das classes populares, que guarda em seu núcleo 

válido, o que denominou de invariáveis do tipo comunista como: justiça, igualdade e 
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comunitarismo. Para constituir tais elementos, a presença de uma religiosidade 

popular, que também se caracteriza como uma leitura própria, por parte dos 

subalternos, da religião oficial, é de fundamental importância. 

A ideologia popular caracteriza-se como uma representação espontânea das 

relações sociais reais, que se encontram no cotidiano por meio de uma observação 

e de uma escuta sensível. Essa ideologia é potencialmente revolucionária, mas 

enquanto se encontrar nesse estágio (senso comum), só será capaz de gerar 

revoltas populares. Somente através da consciência de classe decorrente da 

filosofia da práxis, cujo diálogo com a ideologia popular é de fundamental 

importância, será possível a revolução.  

Os estudos referentes aos conceitos de ideologia e sua especificidade junto 

às classes populares, foi debatido na finalização do capítulo 2 com o livro “A noite 

dos proletários”, de Jacques Rancière.  Essa obra é um estudo histórico de 

periódicos sindicais e operários, da França da primeira metade do século XIX, e que 

representa as vozes silenciadas pela hegemonia dominante. Percebe-se em tais 

registros, que não há necessidade de dizer para os subalternos que estes são 

explorados, pois isso eles já percebem. Os revolucionários necessitam é ajudar a 

desvelar, com os operários, como se efetiva a exploração. 

Procurou-se a seguir, no capítulo 3, intitulado como “Gramsci e a nova 

hegemonia”, realizar um estudo a partir dos textos escritos por Antonio Gramsci, 

bem como por estudiosos de sua teoria, identificando os principais conceitos 

estruturantes do pensamento gramsciano e analisando se sua perspectiva 

revolucionária, antes mesmo de Badiou, admitia a existência de uma ideologia 

popular. Para tanto, foram estudados os “Cadernos do Cárcere”, a partir da versão 

brasileira organizada por Carlos Nelson Coutinho. Também houve especial destaque 

ao estudo das “Cartas do Cárcere” e da “Questão Meridional”. Autores gramscianos 

como Luciano Gruppi, Palmiro Togliatti, Carlos Nelson Coutinho, entre outros, 

ajudaram a enriquecer o estudo nesse capítulo. 

Para Antonio Gramsci, na efetivação de um processo revolucionário, não 

deve ser ignorada a importância da transformação das mentalidades. Nesse sentido, 

seus estudos atribuem especial importância para a escola e os processos 



 
289 

pedagógicos transformadores voltados à constituição de nova compreensão de 

mundo no qual a filosofia da práxis seja seu fundamento. 

Esse capítulo demonstrou cinco conceitos fundamentais para o pensamento 

gramsciano: 1) a dialética relação entre estrutura e superestrutura; 2) a fonte do 

conhecimento e da ideologia que se encontra na realidade 3)  a conquista do poder 

econômico e político que se efetivará revolucionariamente junto com a conquista 

hegemônica por parte dos subalternos;  4) todas as classes sociais, para a conquista 

da hegemonia necessitam constituir para si intelectuais orgânicos; 5)  a revolução 

para a socialização dos meios de produção necessitará da revolução cultural. 

O conceito de ideologia para Gramsci encontra-se dentro de um “guarda-

chuva” conceitual denominado de compreensão do mundo. Para o intelectual italiano 

a ideologia possui uma graduação, indo desde ideias aleatórias (visão folclórica do 

mundo), até a ideologia científica.  Para este autor todo ser humano é filósofo na 

medida em que não existe ação humana sem pensamento. Dessa forma, mesmo no 

pensamento folclórico, centrado nas experiências cotidianas, existem germes de 

consciência, que necessitam ser trabalhados pelos denominados intelectuais 

orgânicos. 

Na pesquisa realizada sobre o pensamento gramsciano, observou-se, 

também, a indicação, por parte do marxista italiano, da necessidade de se estudar a 

visão folclórica dos simples, identificando o que existe de válido em tal pensamento, 

separando esse núcleo válido da ideologia dominante, que também se hospeda na 

forma de pensar dos simples. Muitos fatores contribuem para a constituição de uma 

ideologia aleatória que se manifesta entre os subalternos, entre tais, a religiosidade 

popular. 

Constatou-se ainda, que Antonio Gramsci, um marxista leninista, já 

identificava na primeira metade do século XX, a existência de uma ideologia popular, 

potencialmente revolucionária e que deveria ser problematizada pelos intelectuais 

orgânicos das classes subalternas. Para o autor, o pensamento mais avançado 

centra-se na filosofia da práxis, no entanto, é somente a partir da ideologia das 

classes populares que se alcançará esse estágio junto aos simples. 

Esse capítulo foi finalizado, por meio do estudo de duas obras literárias: “O 

queijo e os vermes”, de Carlo Ginzburg e “Cristo si è fermato a Eboli”, de Carlo Levi. 
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Em ambas as obras literárias foi possível encontrar, por meio do estudo da cultura 

popular, o que se tem definido como ideologia popular. 

O quarto capítulo, “Paulo Freire e o inédito viável”, caracterizou-se como um 

mergulho histórico e epistemológico em parte da produção textual de Paulo Freire, 

tendo sido escolhidas para o estudo, fundamentalmente, as seguintes obras: 

“Educação e atualidade brasileira”, “Educação como prática da liberdade”, 

“Pedagogia do oprimido” e “Pedagogia da esperança”. Estudiosos de Freire como 

Celso de Rui Beisiegel e José Eustáquio Romão, também contribuíram com a 

pesquisa realizada. 

A partir da abordagem ideológica presente nos textos de Paulo Freire, 

identificou-se três momentos que se inter-relacionam: 1 – Antes do exílio, período 

em que o pedagogo brasileiro esteve fortemente influenciado pela ideologia 

desenvolvimentista; 2 – Durante o exílio, quando Freire incorporou em suas 

reflexões a ideologia marxista, sem abandonar sua perspectiva cristã; 3 – Pós-exílio, 

momento em que o pensamento fenomenológico foi citado por Freire. 

Os estudos demonstraram que, diferente de Gramsci, a ideologia enquanto 

conceito teórico é pouco explorada por Paulo Freire, pelo menos nos textos 

publicados. No entanto, é possível perceber que o autor, quando estuda a leitura de 

mundo dos oprimidos, reconhece nesta a existência de características próprias, 

conforme discutido nesta tese. 

Muitos fundamentos do pensamento gramsciano podem ser encontrados na 

epistemologia desenvolvida por Paulo Freire, embora não se encontre 

explicitamente referências do autor sobre o fato de esses conceitos estarem ligados 

a Gramsci. Pode-se citar a redação escolar, escrita por Gramsci em 1910, que 

discute as questões da Sardenha, intitulada “Oprimidos e opressores”, terminologia 

amplamente desenvolvida por Paulo Freire. Outro exemplo foram os Círculos de 

Cultura utilizados na metodologia freiriana para alfabetização de jovens e adultos e 

que já se encontrava presente nos Cadernos do Cárcere (2010), escritos por 

Gramsci. 

Freire reconhece que toda fonte de conhecimento é a realidade e que quando 

os educandos adentram a escola para ler a palavra, já realizam a leitura de mundo. 

Depreende-se de tal perspectiva, que essa leitura de mundo, guarda uma 
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especificidade vinculada com o real, logo, uma ideologia popular. Freire, em 

“Educação e atualidade brasileira”, afirma que antes de se desenvolver a 

consciência transitiva-crítica, o “povo” possui dois estágios anteriores de 

consciência:   intransitiva e  transitiva ingênua. Para Freire, nos estágios anteriores 

da consciência crítica já se manifestam os “germes” da consciência. Assim, pode-se 

afirmar que existe grande semelhança entre os pensamentos de Gramsci e de 

Freire. Este último ressalta que nos primeiros estágios de consciência, “o povo” não 

consegue realizar uma revolução, mas ações dispersas e que as manifesta em 

forma de algazarra e revolta. 

Constatou-se, também, que Paulo Freire não desenvolveu em seus estudos 

referências sobre a existência de uma religiosidade popular que se contrapunha à 

religiosidade oficial. Nesse ponto, existe um distanciamento com a análise de 

Antonio Gramsci e de Alain Badiou. 

O capítulo foi encerrado, por meio de algumas considerações sobre os livros 

“Quebra-quilos: lutas sociais no outono do império”, de Armando Souto Maior e 

“Canudos: a luta pela terra”, de Edmundo Moniz. Em tais livros, também se 

identificou a importância da ideologia popular para o desenvolvimento de 

movimentos de revolta como expressão de resistência diante dos processos de 

opressão. 

Currículo: ideologia e poder foi o nome atribuído ao quinto capítulo da tese. 

Após os estudos realizados terem demonstrado que Antonio Gramsci e Paulo Freire 

compreenderam como pertinente para um movimento revolucionário dialogar com a 

cultura popular, identificando nesta a existência de uma forma própria de ver e de 

representar o mundo, vinculada ao lugar social ocupado pelos simples, procurou-se 

refletir as relações possíveis de tal ideologia com o currículo escolar. 

Textos de autores como Gaudêncio Frigotto, Michel Apple e Miguel Arroyo, 

entre outros, foram apresentados e discutidos nesse capítulo, em que se 

demonstrou a importância da elaboração de práticas curriculares contra-

hegemônicas que sejam capazes de propor e refletir sobre uma sociedade 

socialista. De um lado, buscou-se demonstrar que um currículo voltado à construção 

de uma nova hegemonia, não poderá se apoiar nos mesmos critérios, conteúdos e 

metodologias utilizados pela escola burguesa; por outro, enquanto perdurar a 
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hegemonia política da burguesia na sociedade capitalista, será necessária a 

construção de currículos descentralizados, que se utilizando das “brechas”, possam 

propor novas experiências pedagógicas. 

Ainda no estudo curricular, considerou-se como pertinente que, por meio de 

estudos centrados em temas geradores ou eixos temáticos, realize-se uma 

problematização da ideologia popular e seus elementos constituintes, entre eles as 

expressões de religiosidade. Em diálogo entre a ideologia popular e a ideologia 

científica, espera-se revestir a leitura de mundo dos simples com uma abordagem 

histórico-dialética, de forma a constituir conhecimentos e saberes ligados à filosofia 

da práxis. 

No último capítulo, “Temas-problemas: diálogos não interrompidos”, foram 

realizadas entrevistas com os professores Gaudêncio Frigotto, José Eustáquio 

Romão, Luiz Antonio Cunha e Cláudio de Oliveira Ribeiro. Os entrevistados gozam 

de reconhecimento no meio acadêmico e social sobre os autores e temas 

estruturantes desta pesquisa. O objetivo das entrevistas foi verificar, não apenas a 

pertinência das temáticas estudadas, mas a dos desdobramentos destas em relação 

à práxis dos participantes desta pesquisa em suas atuações profissionais. 

As entrevistas de Frigotto, Romão e Ribeiro confirmaram que eles 

reconhecem em Gramsci e Freire a existência de uma ideologia popular e avaliam-

na como fundamento desencadeador da prática pedagógica que se direciona à 

constituição de um currículo escolar contra-hegemônico. Estes entrevistados 

consideraram, também, como pertinente a compreensão desvelada nesta tese de 

que os professores deverão assumir o papel de intelectuais orgânicos das classes 

populares para que se efetive a construção de uma educação pública e popular. 

Contrapondo-se a esta opinião, Cunha considerou equivocada a atribuição do 

papel de intelectual orgânico ao docente, pois no seu entendimento, Gramsci 

desenvolveu esse conceito em um contexto específico e voltado à revolução. Para 

este entrevistado, não cabe à escola organizar um movimento revolucionário. 

Discordou, também, do fato de que a religiosidade popular – enquanto uma das 

expressões da visão folclórica do mundo manifestada pelos simples – deve ser 

tematizada na escola, pois considera que esse poderá ser um caminho sem fim. 

Cunha reafirmou ainda a sua defesa pela escola laica, na qual todas as 
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representações e posições deverão estar contempladas. Afirmou, por fim, ser a 

perspectiva da diversidade, a grande contribuição que a escola pública pode 

oferecer para a sociedade. 

Como se pôde observar, a tese que se apresentou nesta pesquisa, de que as 

classes trabalhadoras, por meio de vários mecanismos e veículos, absorvem boa 

parte da ideologia dominante, naturalizando, em grande medida, as relações de 

exploração. Contudo, diante das condições reais da vida, às quais as classes 

subalternas estão sujeitas, desenvolve-se uma forma própria de ler o mundo, 

levando os trabalhadores a sentirem a exploração e, consequentemente, a 

construírem uma ideologia específica que mescla elementos e valores 

potencialmente revolucionários com os de silenciamento e de alienação. Esta tese 

se confirmou nos estudos e entrevistas realizados. 

Ainda como parte do estudo, defende-se que, sendo a revolução um processo 

pedagógico, faz-se necessário que a ideologia popular seja tematizada pelos 

intelectuais orgânicos, conjuntamente com os subalternos, procurando, de um lado, 

se desvencilhar dos valores burgueses que a impregnam e de outro, revitalizar as 

invariáveis do tipo comunista que caracterizam o seu núcleo válido. 

A escola pública e popular, por meio da construção de um currículo 

descentralizado e contra-hegemônico, possui papel estratégico para revestir de 

historicidade e dialeticiadade a forma de ler e compreender o mundo pelos simples, 

iniciando a denominada revolução cultural. 

Esta tese se coloca, em sentido oposto ao denominado movimento “Escola 

sem Partido”, na medida em que demonstra a inexistência de neutralidade no 

conhecimento científico, bem como na organização política e nos aparelhos do 

Estado. Assim, é necessário que a escola explicite suas concepções, conteúdos e 

metodologia. 

Por fim, espera-se que esta tese possa contribuir com os estudos voltados 

aos Projetos Políticos Pedagógicos que se colocam a serviço da educação 

libertadora. Que os problemas abertos e que permaneceram sem respostas e que as 

contradições que forem aqui identificadas possam se desdobrar em estudos e 

pesquisas voltados ao processo de humanização e de luta pela concretização da 

vocação ontológica de ser mais. 
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ANEXO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: A escola e o inédito viável: fundamentos ideológicos para uma 
nova hegemonia. 

 

Nome do Pesquisador (doutorando): Edson Fasano 

 

Nome do Orientador da tese: Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de Saes 

 

1 – Natureza da pesquisa 

O senhor está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem como finalidade 

a realização de uma revisão bibliográfica, a partir dos escritos de Antonio Gramsci e 

Paulo Freire, investigando a existência de uma ideologia própria das camadas 

populares e a importância de tal ideologia como mobilizadora de um currículo 

escolar cidadão, voltado a constituição de uma escola contra-hegemônica. Como 

fundamento mediador do diálogo construído entre a epistemologia de Gramsci e 

Freire, no que se refere a ideologia das classes populares, apresenta-se como 

suporte teórico as reflexões do marxista maoista Alain Badiou. 

 

2 – Participantes da pesquisa 

Além da revisão bibliográfica apontada acima, serão entrevistados quatro docentes, 

com o objetivo de ouvir a leitura dos mesmos sobre a temática acima. Serão 

entrevistados: 

 Professor Dr. Gaudêncio Frigotto 

 Professor Dr. Luiz Antonio Cunha 

 Professor Dr. José Eustáquio Romão 

 Professor Dr. Claudio de Oliveira Ribeiro 

 

3 – Envolvimento na pesquisa 

Ao participar deste estudo o senhor permitirá que o pesquisador Edson Fasano 

utilize os dados coletados para o aprofundamento da pesquisa acima especificada. 
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O senhor tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do  

pesquisador  do projeto e, se necessário através do telefone do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo.  

 

4 – Sobre as entrevistas 

As entrevistas caracterizam-se como semiabertas, tendo o entrevistado liberdade 

para se expressar livremente sobre o tema abordado. 

 

5 – Sobre a exposição das entrevistas na tese 

Os conteúdos das entrevistas serão analisados de acordo com as categorias de 

análise estabelecidas pelo pesquisador. 

 

6 – Benefícios 

Ao participar desta pesquisa o senhor não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes sobre (...), de forma que 

o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa (...), onde 

pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos. 

 

7 – Pagamento 

O senhor não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. 

 

8 – Publicidade 

Diante dos entrevistados se constituírem de docentes com amplo conhecimento e 

experiência sobre os temas abordados na entrevista, bem como conhecedores dos 

processos específicos de pesquisas científicas na área das ciências humanas, não 

será preservado o anonimato dos mesmos. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Entrevista realizada com o Professor Doutor Gaudêncio Frigotto. 

Tempo de entrevista: 01 hora e 36 minutos. 

   

 Esta entrevista foi realizada em 02/08/2016, na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. Essa data antecedeu o período dos Jogos Olímpicos que ocorreram na 

cidade, bem como coincidiu com o longo período de greve da referida Universidade. 

Combinei com o Professor Frigotto de nos encontrarmos na livraria do prédio F. Ao 

chegar na Universidade,  ainda,  no saguão do prédio F, me deparei com alunos 

acampados, protestando contra o sucateamento da Universidade, da falta de 

investimentos em educação e lutando contra a ameaça da privatização do ensino 

superior. O abandono do campus por parte do Estado do Rio de Janeiro era possível 

de ser observado, o que foi confirmado nas palavras do professor Gaudêncio 

Frigotto.   Procurei conversar com uma das alunas acampadas, que solicitou não ser 

identificada e que descreveu as perseguições que estavam ocorrendo com os 

alunos do movimento de luta pela universidade pública. Solicitei autorização para 

fotografar os grafites e faixas de protesto, ela me autorizou, desde que não 

aparecessem nas fotos as imagens dos alunos, segundo ela, em razão das 

perseguições que estavam sofrendo. Tive a felicidade de iniciar o dia de entrevista, 

com a materialização da pedagogia contra-hegemônica. Após um breve café, 

prazerosamente degustado com o Professor Gaudêncio, nos dirigimos para a sala 

da coordenação do Programa de Pós-graduação, local em que o mesmo me 

concedeu a entrevista. 

Acompanhou-me nessa entrevista, meu filho Ettore Murbach Fasano, auxiliando-me 

com a gravação da mesma. 

 
Transcrição da entrevista 

 
 
Edson (Pesquisador): Professor Gaudêncio, em primeiro lugar, agradeço a sua 

disponibilidade em conceder esta entrevista. Conforme conversa anterior, que 

tivemos por e-mail, a tese que estou elaborando procura discutir a existência de uma 
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ideologia própria das classes populares, bem como a importância da mesma, para a 

construção de um currículo escolar contra-hegemônico, voltado para uma escola 

pública e popular. O tema em questão começou a ser gestado, quando elaborei e 

apresentei minha dissertação de mestrado, na qual discuti o Centro Educacional 

Unificado como uma política pública contra-hegemônica. Fui desafiado pela banca 

examinadora, para que aprofundasse os fundamentos de um currículo escolar 

cidadão. Com a referida dissertação percebeu-se que apesar do CEU representar 

uma proposta progressista, desencadeada por um governo popular, com altos 

investimentos nos referidos equipamentos educacionais, quando se adentrava a 

prática docente, no interior da sala de aula, os referenciais teóricos e ideológicos dos 

atores do processo, ressignificavam a proposta curricular centralizada, dando-lhe um 

novo significado. Uma das marcas das políticas neoliberais em educação, volta-se à 

construção de políticas curriculares centralizadas e controladas, por exemplo por 

meio de avaliações externas. Assim, um projeto curricular que seja transformador, 

não pode utilizar as mesmas ferramentas das propostas que oprimem e silenciam as 

classes subalternas. Percebe-se pelo estudo, até então, por nós realizado, a 

necessidade de processos curriculares descentralizados e profundamente 

preocupados com as marcas ideológicas que os acompanham. Defende-se na tese 

que estamos elaborando, a descentralização curricular e a construção de vínculos 

com a comunidade local, na qual a escola popular está inserida. Dialogar com a 

comunidade, identificar os seus saberes e ideologia e problematizá-los por meio do 

conhecimento científico, pode ser um caminho para a construção da educação 

pública e popular. Para fundamentar a pesquisa que ora construímos, realizamos 

uma revisão bibliográfica em Antonio Gramsci e Paulo Freire, tendo como mediador 

dessa revisão Alain Badiou, por meio da categoria de análise: “ideologia popular”. 

Para Badiou, marxista maoísta, a ideologia não é o falseamento da realidade, mas 

uma representação interessada das classes sociais, intensamente vinculada com o 

real. A ideologia popular, formada no cotidiano é marcada pelas experiências de 

vida, possui diferentes influências, muitas vezes hospedando os valores 

hegemônicos, mas possui em seu cerne uma força de resistência, as ações de 

destituição da identidade cultural e social dos grupos subalternos. A religiosidade 

popular encontra-se na essência da ideologia popular. Uma religiosidade que se 

caracteriza pela reinterpretação das classes subalternas da religião oficial, 

constituídas por elementos sincréticos, que se dirige a ideia de um mundo melhor e 
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justo. Encontramos em Antonio Gramsci similar discussão ao analisar a visão 

folclórica presente nos “simples”, com destaque ao que denomina de senso comum. 

Por sua vez, Paulo Freire, ao discutir a importância da compreensão da “leitura de 

mundo” dos oprimidos, também reconhece a existência de uma ideologia popular. 

Por fim, em cada capítulo da tese, buscando a utilização de uma linguagem figurada, 

encerro as reflexões teóricas com exemplos na literatura. 

Professor Gaudêncio Frigotto: Acho que, conforme diz o italiano, sua tese “cai” em 

um momento predestinado.  

Edson: Em razão do Projeto de Lei da Escola sem Partido? 

Professor Gaudêncio Frigotto: Total. Acho que até o final...não é o seu objeto, 

mas retomar esse tema na sua tese, acho que é crucial. Vendo as tuas perguntas, 

eu trouxe esse texto aqui. Não sei se você o conhece, é de Fábio Frosini? 

Edson: Não o conheço. 

Professor Gaudêncio Frigotto: É pesquisador de história e filosofia do 

Departamento de Ciências do Homem da Universidade de Urbino, na Itália. É um 

texto que eu tinha lido há muito tempo, “Ideologia em Marx e em Gramsci”. Acho que 

ele é um texto primoroso. Tem coisas aqui com as quais eu dialogo na mesma 

perspectiva. Então, a primeira questão, a da ideologia, é um tema dos mais 

complexos da teoria marxista. O Leandro Konder deu uma vez uma conferência e 

disse assim: “Os pontos fracos dos dez pontos fortes em Marx”. Olha que beleza!  E 

sem dúvida, um que ele elabora é de ideologia e ligado a esse a questão da 

superestrutura e da infraestrutura, dizendo que aí houve uma herança do 

reducionismo etc. O tema da ideologia em Marx é um tema que vai crescendo nos 

livros dele. Nos Manuscritos, na Ideologia Alemã, na Miséria de Filosofia e, portanto, 

esse é o primeiro dado. O segundo dado, é de que nós temos que ler Marx e 

Gramsci, dentro do método que não separa aquilo que o real não separa. Sempre é 

a unidade no diverso. Realidade e ideologia não são a mesma coisa, mas não são 

separáveis, o tempo todo. Então, qual é a interpretação mais comum? Estou dizendo 

isso porque o Gramsci não vai por esse caminho, mas não o nega, porque trabalha 

dialeticamente. É uma separação, uma ideia que a ideologia é falsa consciência. De 

fato, eu acho que um dos elementos que Marx traz é tirado do próprio Napoleão, 
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quando ele diz: “Esses „caras‟ que estão à esquerda são ideólogos, passam ideias 

parciais, falsas do meu governo”.  Sim, existe, mas vamos ver em que sentido é 

falsa.  Então, o Frosini diz que esse viés, de certa forma, foi alimentado por alguns 

escritos do próprio Engels e ele cita alguns, sobretudo, o discurso no túmulo do 

Marx, que ele vai dizer o seguinte: assim como Darwin nos deu a lei da evolução das 

espécies, Marx nos deu a lei da história. A lei primeira é comer, beber e ter um teto. 

Portanto, para entender como se organiza a sociedade, nós não podemos partir do 

Estado – ele até menciona isso aqui no texto – do Estado, da religião, da política, 

mas temos que ver como os homens decidem a forma de organização, de reproduzir 

a vida, que é imperativa para entender o Estado que lhe corresponde. E aí vem a 

metáfora, infraestrura, estrutura e superestrutura e a determinação em última 

instância. Tem vários escritos de Marx. Determinação em última instância, não 

estamos dizendo que o econômico é que determina sozinho. Por quê?  Porque 

quando você está fazendo economia, a decisão econômica você faz com a 

ideologia, com a política, com  o Estado, com a situação dada. Esse é um primeiro 

aspecto que destaco como importante de se compreender. Uma coisa é Marx e 

outra são as interpretações marxistas. O segundo aspecto é aquela máxima que diz 

que não é a consciência que cria o real, mas é a partir de uma determinada 

condição real que tomamos consciência e aí eu acho que há uma passagem. Estou 

tomando Marx para ver o que Gramsci faz. Aquela passagem do Marx, da 

Introdução da Filosofia do Direito em Hegel, acho que é primorosa para você. Ele 

diz: “não é a religião que faz o homem, mas é um determinado ser social que faz 

uma determinada religião”. Mas eu entendo uma religião, a religião faz o homem e 

olha a dialética aí. Se você olhar a nossa trajetória... por que você nasceu católico?  

Nasci Católico Apostólico Romano porque essa era a minha situação dada. Então, 

foi aquela processualidade histórica que conduziu a isso, ao fato de eu não poder 

ser protestante, não ser ateu... Muito se diz que Gramsci tomou a ideologia em Lênin 

e, portanto, muito mais na política. Não, Gramsci foi a fundo, foi o marxista que mais 

entendeu e que mais elaborou a partir de Marx, a partir do próprio processo do 

pensamento de Marx. Frosini vai abordar isso. Acho esse um texto primoroso.  Outro 

aspecto que eu pontuei em minhas anotações para esta entrevista, para eu dizer em 

quem eu vejo uma relação entre Gramsci e Freire, ou como eu leria, de um ponto de 

vista marxista-gramsciano, a relação dessa teoria com Freire. Sim, naquilo que você 

coloca, estou de pleno acordo com Badiou. Gramsci vai ter uma gradação e uma 
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diferenciação de formas ideológicas, mas sempre ligadas ao ser social. O Frosini vai 

falar da ideologia como função social ligada à ação política prática de uma 

sociedade de classes. Sem dúvida, as formas populares, na sua realidade concreta, 

na sua vida prática concreta, constroem uma ideologia. Nós temos que qualificar 

essa ideologia. Isso é o que eu acho que é o “pulo do gato”. Eu vou fazer uma ponte 

com Gramsci, exatamente em ideologia e a ação concreta e o conhecimento. Por 

quê? Na verdade, as ciências são ideologias. Nesse sentido gramsciano. [Oh, se 

você não concordar, isso aqui não é “bicho pequeno não”, vamos trazer um diálogo, 

Você poderá dizer: “Espera lá Gaudêncio”. Se quiser me interpelar, me interpele, eu 

não vou me ofender. Você não veio aqui para aprender, veio aqui para debater]. 

Então, primeiro, existiria um nível de elucubrações arbitrárias de determinados 

indivíduos. O engraçado é que o Frozine vai lá, quando interpreta Grasmsci e vai 

dizer, por exemplo, quando Marx dialoga com Pluton. Essa seria uma ideologia 

arbitrária. O “cara” tem uma ideia, A Miséria da Filosofia.  Tem uma ideia, mas não 

tem nenhuma conexão real com o conflito, com a luta, mas é forma, tanto, que o 

socialismo utópico... e Marx vai dialogar naquilo que ele vê que tem materialidade. A 

questão da propriedade em Pluton. Ali ele senta e dialoga e vê, mais depois, 

ideologias como superestruturas necessárias a uma determinada estrutura. Ele não 

separa o ser social. É o ser social que primeiramente tem que se definir como ele vai 

sobreviver. Primário não significa primeiramente deslocado da ideologia, da religião, 

porque o ser humano vem todo. Você não inventa o teu sujeito do teu currículo. 

Você não inventa, ele é. E o desafio nosso é entender. Estou tomando isso porque 

facilita, porque ordena. Fui “cavocar” este texto, porque pensei: “esse texto vai 

ajudar o Edson, se é que ele já não o leu”. Outro aspecto é que foge das vontades 

coletivas entre ideologia como particular concepção de grupos, de classes, que se 

propõem a resolver determinados problemas imediatos ou circunscritos a uma 

filosofia mais ampla.  O exemplo interessante que ele dá é o diálogo de Marx com 

David Ricardo. David Ricardo e Adam Smith constituem um corpo de expressão, de 

leitura, de análise do corpo de conhecimento superestrutural que vai definir o tipo de 

Estado e, portanto, constituem uma ideologia científica, ou seja, estabelecem uma 

forma de conhecimento, que é a argamassa e que disputa, com isso, hegemonia. 

Então, se nós formos para a economia política, toda a discussão de Adam Smith, 

David Ricardo, John Locke.  Qual é a explicação arbitrária do Roberts? É que o 

homem é o lobo do homem. Ele está analisando um contexto de desagregação etc. 
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Então, é impossível a sociabilidade sem um Estado forte. Ora, mas burguesia estava 

lutando contra quem? Contra o Estado Absolutista. Então a versão é do credo 

psicológico. O ser humano, todos nós, nascemos com as mesmas características. O 

ser humano é um ser que tende ao bom, ao útil e ao agradável. De cada indivíduo 

depende o local que ele ocupa na sociedade. É prerrogativa dele. Só que joga aquilo 

que Gramsci chama de realidade histórica rebelde, para a “lata de lixo”, mas isso é 

uma ideologia forte. É uma ideologia que corresponde a uma disputa. Frozine chama 

a atenção de que para Gramsci e para Marx, o comunismo, nesse sentido, é uma 

ideologia, mas é uma ideologia no sentido de que ele tem que estar ancorado em 

uma processualidade, onde o conhecimento mostre o conflito e a disputa de uma 

superação, portanto, uma ideologia que acabaria com as ideologias. Então há uma 

gradação. Isso é que eu acho interessante. As ideologias arbitrárias, as ideologias 

que possuem um sentido mais universal e, digamos, a perspectiva do materialismo 

histórico dialético, não apenas como uma ciência que faz a crítica ao capitalismo, 

mas que tem a perspectiva da sua superação. Portanto, essa distinção entre 

ideologias arbitrárias, ideologias necessárias e filosofia da práxis, ajuda-nos a ir para 

uma outra dimensão. A nota 4 dos Cadernos do Cárcere, da Concepção Dialética da 

História, quando Gramsci diz: “ De que conformismo você é conformista? Só 

conseguimos ver as influências do que temos, do bairro, da religião, e conseguimos 

ter uma visão mais unitária, quando fizermos um inventário. Interessante ligar com o 

elemento da ideologia popular, a questão que Gramsci coloca do senso comum à 

consciência filosófica. Olha a gradação. É interessante colocar o elemento quando 

ele analisa a Igreja Católica, o papel da igreja, que do ponto de vista da luta política, 

com o elemento popular, você precisa repetir, repetir, até que admitam a verdade 

como a Igreja faz. Para dar liga. Quando eu vejo o MST, em todo ato fazendo a 

mística ou cantando a Internacional. Isso é uma grande massa dirigida, mas que lhe 

dá unidade. Gramsci vai dizer que para mudar um panorama ideológico, no conflito 

da ideologia da classe dominante, da burguesia, só é possível quando uma grande 

multidão consegue pensar por conta própria. Então, se você quer, em termos de 

Marx, não apenas sentir que pertence a uma classe, mas ter a consciência de. Vou 

agora fazer uma ligação com o currículo. Tem um outro elemento que eu acho muito 

gramsciano. Marx trabalha muito pouco a escola, ele trabalha o princípio educativo 

do trabalho, mas em outra perspectiva. No entanto, quando ele faz a crítica ao 

Programa de Gotha, diz que a escola não tem que ser ideológica, tem que ser 
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científica. Engraçado isso. É, mas ele está utilizando o sentido ideológico de que a 

escola não pode ficar com uma perspectiva parcial, ela tem que desenvolver a 

capacidade de leitura do real. Essa já é uma ponte com o Freire. Da leitura do real 

que permita perceber como a realidade se produz, como a parte se produz no todo, 

enfim, a cientificidade do saber como Barata-Moura81 coloca. Se você olhar as 

fontes do pensamento marxiano, é a economia política que ele está debatendo e 

aprendendo, tanto que é diferente de um marxismo reducionista. Marx diz que Adam 

Smith chegou a perceber a questão do trabalho, por exemplo, que não é a terra que 

produz a riqueza, mas que é o trabalho humano. Vai em David Ricardo e mostra que 

ele aponta a contradição na ideia da livre concorrência, na medida em que a renda 

da terra tem subsídios. São, portanto, o socialismo utópico, a política francesa que 

lhe dão o elemento da cientificidade, ainda que idealmente, é a filosofia alemã. Tem 

um texto do Barata-Moura muito interessante: Marx e a cientificidade do saber82. 

Barata-Moura é um “cara” que lê Marx no alemão. E ele diz o seguinte: “O modo 

alemão de conhecer”. Marx vai dizer: “Não é porque eu sou alemão, mas nenhuma 

pátria está desligada da totalidade que a constitui”. Para compreender porque eu 

como pão com pizza, até hoje, e isso não é uma coisa grotesca, tem de ser 

explicado. Em Gramsci é possível dizer sobre a existência de uma ideologia popular, 

no entanto, na ligação com o currículo, a ideologia popular é ponto de partida e não 

ponto de chegada, mas a ideologia popular é um ponto de partida crucial, sem o que 

você abstrai a realidade desse sujeito. Por isso, Gramsci diz que no folclore, na 

religiosidade popular, existe um conhecimento. Não é necessariamente o 

conhecimento científico. Estou sendo muito prolixo? 

Edson: Não, o senhor está atendendo plenamente a proposta da entrevista. 

Professor Gaudêncio Frigotto: Vou lhe contar uma historieta de como o elemento 

popular pensa. Eu entrei no seminário com onze anos e uma vez por ano eu saía de 

férias. Eu tinha mais ou menos quinze anos, ou seja, tinha feito quase todo o Ensino 

Médio e já distinguia fábula de realidade. Meu pai morava na roça, com pouca terra, 

e o vizinho,Valdomiro Theófilo, de manhã vinha tomar chimarrão com meu pai e de 

noite deu um barulho lá e eu ouvindo: “Eu acho que é a „mula-sem-cabeça‟. E 
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começaram a falar...o seu Valdomiro. E eu cheguei lá e falei:  “Pai, mas não existe 

„mula-sem-cabeça‟, isso é uma fábula!‟”. Olha eu, ô guri imbecil! Meu pai me deu 

uma olhada e eu vi que a olhada não tinha sido de bom tom. Mas ele tinha muito 

carinho pelo vizinho. Logo em seguida, o Valdomiro foi embora. Não entendi nada. À 

tarde o pai perguntou: “Você sabe por que o compadre foi embora”? Porque você 

chamou ele de mentiroso”. Daí eu expliquei, eu falei para o pai, mas ele disse: “Tá 

no livro e eu li o livro como você leu”. Esse “pulo do gato” é que é o papel da escola, 

superando a visão folclórica, mas não a negando.  É interessante que as ordens 

religiosas – e Gramsci percebe isso – sabiam trabalhar com os elementos populares. 

A Igreja transformava colono em intelectual. Como os seminários nos recebiam?  

Ensinando Matemática? Não. Você sabe tocar violão? Você dança? Você canta? 

Católico Apostólico Romano até demais, porque para o padre lá, tudo era pecado. 

Como Gramsci diz, colocaram lá o padre mais bronco, onde tudo é esquecido, e nos 

seminários (colocaram) os padres para a alta teologia. Esse texto, eu acho ótimo, 

me ajudou, porque eu queria contextualizar o tempo histórico e os pontos de partida. 

E isso não significa dizer que o Gramsci era melhor que Freire. Gramsci faz essa 

teoria dele de 1917 a 1937, não é isso? 

Edson: Existem escritos anteriores de Gramsci, que alguns estudiosos denominam 

dos textos da juventude de Gramsci. Que são interessantes, também, de estudá-los. 

Professor Gaudêncio Frigotto: É... ele é um “cara” inquieto, como também era 

Marx. Sim, mas a obra maior dele é de 17 a 37. Então, esse contexto histórico aí é 

exclusivo, pois tem a Primeira Guerra Mundial, tem toda a ebulição da Revolução, e 

a Revolução aconteceu onde, por hipótese? Onde, para a processualidade histórica, 

não poderia acontecer. Aconteceu lá, ou seja, ali onde existiam as condições mais 

objetivas, não existiam as condições subjetivas. E onde não existiam as condições 

objetivas, existiam as condições subjetivas. Vai entender a história, mas isso 

também nos mostra porque Marx tinha razão. Setenta anos depois, aquilo não 

vingou. 

Edson: Interessante a sua análise. 

Professor Gaudêncio Frigotto: Sim, eu analiso nesse aspecto. E foi errado o 

socialismo? Não, ele marcou o século XX. Acho que isso está dentro do debate, do 

conflito, onde as ideologias, onde a luta de classes é viva. Sim, tem a experiência 
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soviética. Freire está onde? Está em um país colonizado, num nordeste massacrado 

e numa classe dominante, como nos mostra Florestan Fernandes. Na sua autocrítica 

em relação à geração dele, inclusive, nunca foi nacionalista, sempre foi entreguista. 

Tem um livro, Sociologia de Florestan83, que tem um capítulo intitulado “Geração 

Perdida”. É uma autocrítica na qual ele apresenta as seguintes questões: O que 

queríamos? Por que erramos? Onde erramos? E como aprender com o erro? Não 

erramos por ter defendido a nação. Alguns marxistas dizem: “Ele foi nacionalista”. É, 

também não erramos por ter defendido a democracia. Nosso erro foi de outro 

calibre, querer fazer esse caminho com uma minoria prepotente e uma maioria 

desvalida. Aí ele completa: o papel do intelectual não é lutar pelo povo e nem para o 

povo, mas é estar junto com o povo, para que ele adquira o quanto antes, a 

consciência da revolução que ele tenha que fazer. 

Edson: Na sua opinião, professor, quando pensamos na ideologia 

desenvolvimentista, especialmente dos anos 1950, de alguma forma, ela demonstra 

para o senhor uma resistência a essa burguesia entreguista? 

Professor Doutor Gaudêncio Frigotto: Sem dúvida!  E se você traz para o campo 

presente, claro, uma ideologia orgânica de uma outra hegemonia, uma contra-

hegemonia, mas uma contra-hegemonia de mudança da ordem, dentro da ordem, 

para utilizar uma categoria gramscina. Veja que eu transito aí, quando Gramsci fala, 

uma adequada análise histórica implica uma adequada relação entre o elemento 

estrutural e o movimento real. Qual o critério? Para Gramsci e para Karel Kosik, nós 

temos que distinguir nas mudanças que transformam a realidade sem mudar a 

ideologia dominante, daquelas que embora num primeiro momento não mudem, mas 

que processualmente estão mudando a sua natureza. Então veja, por que Freire é 

considerado pela “Escola sem Partido”, como o maior dos comunistas? Porque 

Freire, na verdade, nunca foi comunista. E nisso não está um defeito. Eu posso dizer 

que eu gostaria que Freire tivesse sido um comunista, mas essa é outra questão. 

Isso é teologia.  Ele prestou muito serviço, mais do que muito comunista, essa que é 

a contradição. Esta questão, para mim, explica também, as críticas ao período Lula.  

Eu vejo muitas críticas, mas nós temos que ir devagar. É como diz o próprio Engels, 

criticando os jovens da sua época: “Tem jovens marxistas que pegam duas ou três 
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ideias e já chegam a grandes conclusões. Eu fiz um texto agora, que eu vou te 

mandar, porque é uma discussão entre nós. Tem um grupo aí que faz muita crítica 

ao Saviani e a mim e ao nosso grupo, porque nós utilizamos o trabalho como 

princípio formativo. Esses críticos dizem: “Não, dentro do capitalismo isso é 

impossível”. Eu digo, então vamos fazer teologia. Fico pensando naquilo que Engels 

afirmava sobre a arrogância de muitos, que chegam a chamar o Saviani de empirista 

etc etc,  e leram três ou quatro coisas do Saviani. Isso é terrível, mas enfim, esse 

elemento que o Gramsci mostra, faz com que a leitura desse período do Lula, nos 

coloque a questão: foi um período neodesenvolvimentista? Foi, e ele foi possível 

dentro de uma conjuntura. Veja, a esquerda não é capaz de ler isso, ela é míope. 

Então por que o golpe? Afirma: “Não, o governo Lula é igual ao do Fernando 

Henrique. Isso é preguiça de pensar! “Ah, o governo Lula não mexeu nada do 

estrutural”.  Substantivamente não, mas houve mais do que transferência de renda, 

houve mudança material. Se isso é um salto qualitativo suficiente é outra coisa. Tem 

que se analisar a “máquina de moer cérebro”, a TV etc. Aliás, o desenvolvimentismo 

é uma teoria, uma ideologia nesse segundo sentido, não arbitrária, que explicita um 

grupo com uma perspectiva não só imediata, mas mediata, Gramsci vai dizer. Eu 

concordaria, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, Gramsci teoriza sobre ideologia e 

Paulo Freire muito menos. Se você olhar, essa não é a preocupação dele. E tem 

mais, acho muito importante uma coisa, li vários trabalhos sobre Gramsci e Freire, 

muito superficiais, às vezes, mas não tenho o “calibre” que você está indo, afinal, a 

sua é uma tese. São mais dissertações e tal.  Eu peguei um texto pequeno sobre 

Paulo Freire e Antonio Gramsci, filosofia da práxis, relação pedagógica e educação 

de educadores, acho que é de uma professora do Paraná, muito simples. Por isso 

seu trabalho também vai contribuir, vai dar outra base. Então, minha interpretação é 

a seguinte: Freire é uma pessoa genial, que faz a síntese de um tempo na educação 

popular, na educação de jovens e adultos. Freire da Pedagogia do Oprimido é o 

Freire que expressa um momento muito particular da história brasileira. É fim da 

ditadura Vargas. Se você olhar, nós não tivemos um momento tão de ebulição. 

Cinema Novo, teatro de rua (Augusto Boal), música popular brasileira e luta por 

reformas estruturais (reforma agrária, direito à educação – “De pé no chão, também 

se aprende ler”). Acho que você pode estudar Freire, fazer uma relação entre Freire 

e Gramsci, pois ambos tomam a questão da religiosidade como um elemento, e eu 

diria que, em Freire, mais organicamente, mais identificado. Freire era católico. 
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Edson: Professor, vamos pensar a Pedagogia do Oprimido, por exemplo, apesar do 

pensamento cristão fundamentar parte das reflexões freirianas. A própria formação 

pessoal, católica de Freire...quando ele se refere à religiosidade junto às camadas 

populares, procura demonstrar a ação ideológica da Igreja instituída para o domínio 

das classes subalternas. Não se identifica na Pedagogia do Oprimido e, também, em 

outros textos do Paulo Freire, expressões da religiosidade popular como uma forma 

particular de leitura do mundo, potencialmente, de resistência à opressão. O que o 

Senhor acha disso? 

Professor Gaudêncio Frigotto: Você está trabalhando com indícios de resistência 

reais. Assim é que compreendo o que você diz se refere a uma forma específica de 

religiosidade popular. Acho que sim, Freire não tem isso. Talvez pela ideia... estou 

pensando junto... Por quê? Tem uma crítica a Freire quando ele considera que a 

conscientização se aprende. Eu não diria isso que ele diz. O que eu acho é que ele 

cria um método que parte do real e isso é uma coisa interessante. Parte do sujeito 

real, a partir da sua linguagem. Afirma esse sujeito a partir disso e vai criando uma 

complexidade maior. Isso no plano do método. Quando ele discute temas para 

despertar as pessoas do conformismo, ele utiliza um processo maiêutico. Eu daria 

como exemplo aquele texto: “Foi Deus que quis”.  Não sei se você lembra desse 

texto? 

Edson: Sim. 

Professor Gaudêncio Frigotto: Talvez a gente pudesse dizer que, de fato, Freire 

não foi por esse ângulo da religião como uma ideologia ressignificada pelos 

populares. A religiosidade é uma ideologia, ainda que popular, ainda que mesclada, 

mas que expressa uma rebeldia, uma inconformidade. É interessante você pode ver 

essas procissões todas. Por que a cruz? O sofrimento é uma marca. Tem um livro 

de Elza Falkembah, “Socialização e individualização: MST, uma estilística de 

resistência”, que analisa a constituição do sujeito MST. Ela trabalha Freud, Marx e 

Gramsci. O símbolo é uma resistência. Talvez porque Freire tenha feito esse 

percurso em Gramsci, da religião como mistificação na relação com a alta teologia. 

Freire vai dialogar com os bispos. Talvez ele tenha muito esse elemento alienador 

daquela religião. Talvez, é possível. O que leva àquilo é o método que, ao mesmo 

tempo em que alfabetiza, alfabetiza fincado em uma realidade. Nesse sentido, a 
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forma de construir conhecimento é política. É nesse sentido que a “Escola sem 

Partido” acusa Freire de uma metodologia ideológica, mas a outra forma não é 

ideológica? “Eles” estão falando e não conhecem nada disso, e eu diria que você 

está numa boa pista. Eu não aprofundei. Freire também é desse contexto do 

desenvolvimentismo. Vanilda Paiva tem um texto  de crítica, não sei se você 

conhece isso. O Luiz Antonio Cunha deve dizer qual é esse texto. Eu sei que ela 

teve uma polêmica sobre isso. Fazendo uma digressão, o “Escola sem Partido” foi 

muito inteligente, porque primeiro construíram, no contexto de que o PT..., 

petralhas... A escola sempre foi ocupada ideologicamente. Faz parte da sociedade. 

Então, eu vi um texto agora, de um professor, um jornalista, dizendo: “Não, a escola 

tem partido”. Essa não é uma boa defesa porque a interpretação do partido é senso 

comum. A escola é laica, mas nós temos que dizer que ela é política pelo método, 

pelo conteúdo e pela forma de ensinar. E daí a sua intuição, que eu acho que é 

correta, a sua crítica, eu diria que não é tanto centralizada, mas mais verticalizada, 

quer dizer, é um pouco a mania nossa de querer – isso, inclusive, é um resquício do 

“Partidão”, da forma do “Partidão” –criar uma realidade na nossa cabeça, que caiba 

no figurino, na realidade. Não que nós tenhamos que ter uma projeção, mas tê-la 

com os sujeitos. Eu fiz um debate no Rio Grande do Sul com o meu amigo e colega, 

que foi Secretário de Educação do Rio Grande do Sul, do Tarso, o José Clóvis, que 

é um grande amigo. Ele criou uma ideia de reforma do Ensino Médio lá, com eixo 

politécnico etc., e quis impor lá. Deu a maior confusão. Primeiro tem que ouvir os 

professores. Isso a resistência vem, a centralização, quero dizer. Mais que a 

centralização, é trazer um pacote pronto. O professor está cansado disso e muitos 

não têm o entendimento, mas voltemos à tua questão. Eu acho que a aproximação 

do Gramsci e do Marx, inclusive, é que mesmo que Freire nesse momento na 

Pedagogia do Oprimido não tivesse... Freire foi ler Marx, Gramsci, mais tarde. Sem 

dúvida, acho que Freire se aproxima bem mais de Gramsci por destino. Freire é um 

“cara” espontâneo, um “cara” não teria muita paciência para ir lá nos “Manuscritos”. 

Acho que esse é um ponto importante de você ver com outras pessoas, mas sem 

dúvida, não é o fato de ele ser católico, de ele ter valorizado a religião como 

resistência. Eu diria que muito pelo sentido da experiência dele. Ele fez direito. Ele 

transitou daquela fé simplória que ele tinha a uma fé cada vez mais complexa. 

Quando eu casei a minha esposa era da Igreja Batista, mas nem ela nem eu 

frequentávamos mais a igreja, mas por respeito aos nossos pais... Eu estava aqui 
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fazendo o Mestrado, casei em uma quarta-feira santa...por respeito aos nossos pais, 

e eu respeito muito as religiões, pois percebo que a religião é uma forma de defesa, 

inclusive. Vou dizer depois, dos meus alunos, aqui, da noite]. Nós, amigos e uma 

cunhada, preparamos uma festa, que foi embaixo do salão paroquial. Churrasco, 

porque eu não tinha dinheiro. E nós casamos lá, mas o padre, meu amigo, disse: 

“Eu só vou lá dar a benção, se ela se batizar católica”. Eu disse ao padre: “Mas o 

Vaticano já disse que qualquer batismo vale”. E o batismo dela foi mais complicado, 

porque para mim só jogaram um pouco de água, mas para ela lavaram o “esqueleto” 

todo, mas ele muito... sabe aquele padre que se formou e não leu mais nada... e eu 

disse: “Então, fala com ela”. Minha esposa é muito tranquila e disse: “Tudo bem, 

desde que você seja o meu padrinho. E tendo um bom almoço e um bom vinho, 

pode jogar água”. E foi assim que fizemos. Um dia eu encontrei em uma palestra, 

com um bispo que eu gosto muito e que foi meu professor de inglês em Vacaria. Um 

grande homem, ligado aos movimentos e que nunca usou a batina de bispo. Antes 

de começar a falar eu o convidei para sentar comigo na mesa da palestra. E ele se 

negou, dizendo que estava lá para me ouvir. No fim da conferência eu o chamei para 

ir até um bar comer. Aí eu contei o fato do meu casamento e a história da exigência 

do batismo feito pelo padre. O bispo morreu de rir e disse: “Seu casamento é 

incestuoso. No Código Canônico, padrinho é parentesco de primeiro grau e você 

casou com ...”. Perguntei a ele: “Como saio do incesto?”. Aí ele usou uma expressão 

que é fantástica “eclesia supplet“, isso é, se você fez sem a intenção de fazer, de 

“sacanear”, a igreja perdoa. Então eu disse: “Bispo nunca peca”. Freire utiliza a 

grande teologia, não é verdade? Então, talvez uma pista seja a de que Freire 

trabalha a questão religiosa, muito mais preocupado em tirar aquela fé simples, que 

pode ter uma positividade, pois pode dar uma outra dimensão. Se esse “cara”chega 

a ter a visão das comunidades, da teologia da libertação, é um salto, não é verdade? 

Então, eu tenderia a enfatizar muito que as proximidades entre Gramsci e Freire se 

dão muito na questão de que o método de Freire do conhecimento ajuda o “cara” a 

sair do senso comum, a elaborar mais critérios do bom senso, enfim, mas para 

essas populações alcançarem uma consciência filosófica, a filosofia da práxis, é um 

caminho... daí a escola precisa fazer uma mediação importante. Portanto, a escola 

ajuda muito não doutrinando, mas dando os elementos para o “cara” descobrir. É 

muito interessante, eu dou aula no 5º ano de Pedagogia. Às vezes, não sei se estou 

em uma igreja ou em uma universidade. Os cursos de Pedagogia e de Letras, o de 
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Letras menos, possuem como alunos, em sua maioria, uma parcela da população 

empobrecida, fruto das políticas públicas. A maior parte desses alunos é ligada à 

igreja. Eu me lembro de uma aluna, que eu tive de fazer a monografia dela, com ela. 

Uma menina que mora na favela da Maré. Espertíssima. Está fazendo a vida lá. O 

marido trabalhava na construção civil, pegava material e montava “barraquinhos”, 

ganhava dinheiro com isso. Mas é uma dificuldade enorme para escrever. Uma 

menina muito bonita. E eu perguntei para ela como convivia com o tráfico. Pois eu 

fui lá, num certo dia para fazer uma conferência e quando você entra na favela, tem 

meninos de 11 e 12 anos, com armas, vigiando. E eu perguntei a ela: “Com toda 

essa violência, como os “caras” não querem te pegar? Ela disse: “É por causa da 

igreja, professor”. A igreja não permite. O problema é que as vezes o pastor quer me 

pegar. Tem isso, também, não é? Tem de tudo.  Então, sem dúvida, tem um 

elemento de... você está pegando mais como um sinal político de resistência. Acho 

que isso é interessante. Essa é a pista. Veja se o Décio conhece esse texto. Eu dei 

um curso monográfico, eu gosto muito desse tipo de curso, sobre os textos menos 

lidos de Marx. Aí tem um outro elemento, a categoria emancipação, que talvez tenha 

importância para você. No debate da “Sagrada Família”, Marx vai valorizar a 

emancipação. A emancipação religiosa é uma emancipação importante, que precisa 

se voltar para a luta da emancipação política. Emancipação humana. Isso implica 

mudar a materialidade das relações sociais e superar a deformação da realidade. 

Uma coisa importantíssima é não descolar a ideologia do ser social. Os “bons 

marxistas”, com o cuidado do termo, pois trata-se de uma expressão valorativa, não 

tem dificuldade de dialogar, inclusive com os seus antagônicos. O Leandro Konder, 

não sei de onde ele tirou isso de Gramsci, afirma que o pesquisador mostra ser mais 

avançado ao dialogar com os seus interlocutores conflitantes, antagônicos, ao se 

apropriar de determinados elementos, mesmo que de forma subordinada. Quando 

eu falava isso para os meus alunos, eles questionavam a subordinação, diziam: 

“Gramsci está valorando”. Não, ciência você não negocia. Ou essa concepção te 

permite compreender o movimento real do real ou o permite ver parcialmente. Se 

você está debatendo com um positivista, os positivistas nos ajudam a valorizar a 

experiência. O problema é que eles (positivistas), querem reduzir tudo ao “dado”, 

porque isso lhes dá confiança de que é neutro, mas nós temos que aprender com 

eles. Enfim, eu falo para os meus alunos do doutorado: “Eu vou levar até as últimas 

consequências os meus demônios. Eu quero que levem o de vocês às últimas. Isso 
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dá um „samba bom‟”.  A tese é sua. Essa mania nossa, do orientador, de querer 

fazer a tese, a minha tese. Por isso e gosto muito de professor como o Décio. Eu 

sou assim. Eu orientei tese aqui, com as quais eu não concordo. Tem uma tese de 

uma socióloga, excelente professora, ela é althusseriana e utiliza uma divisão: Marx 

I e Marx II. Perguntei a ela: “Mas como você vai dividir Marx?”. Eu acho que o  Marx 

da ideologia humanista e o Marx da ciência. Acho que a ideia de processualidade no 

marxismo histórico é da historicidade, mas enfim, eu disse: “Você vai fazer e eu vou 

aprender com você, mas você vai para a UNICAMP e vai procurar ló o grupo do 

Boito, e o professor Armando Boito estará na banca. E ela foi. E deu um debate 

muito bom. Está lá a tese. E outras teses, se não, não tem sentido. Por isso, eu acho 

que você que está tanto tempo em cima disso pode nos dizer. Você está buscando 

âncoras. Acho que o Luiz Antonio vai te ajudar bastante em Freire e no contexto do 

desenvolvimentismo etc. 

Edson: Professor, nós estávamos falando sobre a questão em Freire, conversamos 

sobre algumas concepções de Gramsci. Agora, sobre a concepção de intelectual 

orgânico e a relação do professor com o currículo, sobre a possibilidade do 

professor ser compreendido como um intelectual orgânico, bem como o contexto do 

debate da “Escola sem Partido”. Como o senhor compreende o papel do professor, 

dentro de todo esse contexto de alienação dos processos formativos? Hoje, quando 

nós chegamos para a entrevista, estávamos fotografando e conversando com alunos 

sobre o movimento de resistência ao sucateamento do ensino público. Por exemplo, 

vimos recentemente na UNICAMP, conflitos de alguns docentes com alunos que 

estavam em greve,  em que os mesmos acusavam os alunos que estavam em greve  

de impedí-los de dar aulas.  O debate sobre um currículo emancipatório, que 

problematize a ideologia popular, como pode ser efetivado? 

Professor Gaudêncio Frigoto: É a relação do sujeito com o sujeito. Nesse sentido, 

Freire nos ajuda muito. Antes de responder isso, deixa eu trazer um elemento que 

eu acho interessante. Inclusive, nós tivemos aqui um debate com Barata-Moura, no 

qual ele dizia: “Cuidado, nós utilizamos aqui no Brasil, você, eu e a torcida do 

Botafogo, o termo contra-hegemonia. Não está errado, contra-revolução, mas o 

Gramsci nunca falou em contra-hegemonia”. 

Edson: Sim. Ele utiliza o termo “nova hegemonia”. 
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Professor Gaudêncio Frigotto: Certo, de outra hegemonia. Por isso ele vai dizer 

que a ideologia é a argamassa, o cimento. Então, no Brasil está se construindo uma 

hegemonia de direita. A TV trabalha vinte quatro horas por dia. É interessante isso. 

Eu não gostaria de deixar passar esse ponto. 

Edson: Essa contra-hegemonia, terminologia que eu tenho utilizado com inspiração 

em Gramsci, eu a compreendo como um momento transitório. Na tese, atribuo a 

Gramsci o termo nova hegemonia ou outra hegemonia e inspirado nessa concepção, 

utilizo o termo contra-hegemonia, como um processo transitório, que corresponde ao 

período de resistência e luta, contra a hegemonia de direita, período esse, anterior à 

conquista da nova hegemonia por parte das classes subalternas. 

Prof. Gaudêncio Frigoto: O Florestan fala de contra-reforma. Nós estamos em uma 

reforma e vem a contra-reforma. Primeiramente é um tema vasto, mas eu vou tentar 

explicar a sua questão como eu a vejo. Evidentemente, precisamos colocar essa 

questão dentro de um contexto histórico, em que você está produzindo a sua tese. 

Qual é o embate que temos hoje? Se você vir a relação entre educação escolar e 

sociedade, reformas educacionais, políticas educacionais e o movimento dos 

embates, dos conflitos, das lutas na sociedade, eu costumo utilizar a metáfora do 

castigo de Sísifo. Não é minha a metáfora, é do Chico de Oliveira, em um livro que 

eu organizei chamado “Teoria e educação no labirinto do capital”. E é um livro 

decorrente de um curso que eu dava de manhã, e à tarde nós convidávamos autores 

que eu lia com os alunos. O Chico fez um texto mostrando que, nós do século XX, 

vivemos duas ditaduras que durou quase um terço do século XX e um golpe 

institucional, em média, a cada três anos. Então, nós temos um primeiro problema 

que é a natureza da nossa classe dominante. Florestan, na autocrítica, diz que a 

esquerda no caminho clássico, inclusive do ponto de vista maoísta e do Partido 

Comunista, pensava que o processo de transformação passaria primeiro, pela 

realização de uma aliança com a burguesia nacional para derrotar o imperialismo, 

depois nós vamos acertar as contas internamente. Essa é uma estratégia 

absolutamente adequada, a partir de um certo ponto de vista. O problema é que nós 

não tivemos nunca uma burguesia nacional. Sempre tivemos uma burguesia 

brasileira local e que se alia num processo de desenvolvimento desigual e 

combinado. Alta riqueza, pouca gente ganhando e uma determinada forma de 

existência da natureza dessa classe, que inclusive deve, a meu ver, aquela 
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educação que seria favorável ao desenvolvimento, no ponto de vista do capitalismo.  

Ao alçar toda a população ao nível médio, digamos de um CETET, você cria 

pessoas que vão gerar ciência, tecnologia. Como diria Gramsci, é “de marca 

própria”.  Toda vez que existe um movimento... veja o movimento que constituiu o 

Freire quando pôde dar um salto qualitativo, mesmo dentro da ordem. O contexto 

que se fazia, não era a revolução socialista, era o desenvolvimentismo, mas  é um 

salto. Se tivesse se efetivado a reforma agrária, nós não teríamos isso aí. Daí a 

direita vem com uma ditadura. Vargas foi no mesmo processo. Aí nós vamos na 

década de 1980, foi ali que nós começamos a pensar as coisas dessa forma. Você 

não encontra literatura que analise Gramsci, Marx, Freire, antes dos anos de 1980. 

Os textos do Décio são dessa época. Ele tem um texto sobre socialismo e 

educação, que eu acho muito bom. Então, é uma época de ebulição. De certa forma, 

nós retomamos elementos, novamente, de reformas estruturais já com um patamar 

de organização, com um partido, o maior partido, sem dúvida, operário, como os 

movimentos como o MST, que surge mais adiante. Também a teologia da libertação 

e as comunidades eclesiais de base, enfim todo o movimento que leva Lula ao 

poder. A minha análise, você pode ler um texto meu, não sei se você conhece, 

chamado “O circuito da história: os primeiros dez anos do século XXI”. Como eu, em 

Gramsci, me apoio de que as conjunturas não se definem pelas datas, mas pelos 

fatos históricos que as marcam, eu digo que a primeira década do ponto de vista da 

luta ideológica se inicia com Lula, do ponto de vista de governo. Percebo o seguinte: 

que o fato do governo Lula – por questões objetivas de um lado e subjetivas de 

outro; objetivas, no aspecto do entorno do exercício do poder – José Dirceu e o 

grupo, optaram, ao invés de politizar a base, o Chico de Oliveira utiliza, ao invés de 

educar para uma nova hegemonia, houve uma hegemonia às avessas. Despolitizou. 

E isso fez com que as forças que antes estavam unidas, mesmo que plurais, 

começassem uma luta entre si. Segmento do PT virou PSOL, da CUT criou a 

CONCLAT etc etc. Daí a direita foi avançando, tornando “todos pela educação”. 

Foram ocupando aquilo que já era deles, mas avançando no Estado, por dentro, 

idem à privatização. A formação de professores, pode observar, a “privataria”. Tem 

um primeiro problema sério que a gente enfrenta para implementar qualquer política 

do chamado campo progressista ou campo crítico, é que nós não podemos 

desconhecer como se forma esse professor. E não é um julgamento moral isso. De 

forma geral, o professorado é muito conservador, mas creio que esse fenômeno 
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precisa ser muito bem explicado, para não sofrermos problemas de interpretação. 

Por outro lado, o professor sindicalizado é pouco profundo e vive uma ideologia 

arbitrária, no sentido gramsciano. Nós temos um problema na moda. Existe um 

núcleo de professores que precisamos verificar como estão sendo formados. Sem 

dúvida. Eu orientei uma tese aqui, de um rapaz já mais maduro, que é da área de 

economia. Ele analisou os cursos de Direito, Administração e Engenharia. Ele 

chama de gerência do conhecimento, o que se ensina na universidade. O Milton 

Santos, um pouco antes de morrer, recebeu o título Honoris Causa, aqui na 

universidade, e ele afirmou que temia que na universidade estivessem se formando 

deficientes cívicos. Em um primeiro momento é isso, mas a despeito disso foi se 

formando, no Brasil, crescentemente a possibilidade de um professor “dirigente”. Daí 

nós vamos observar o seguinte: a construção hegemônica da classe dominante 

brasileira foi, em primeiro lugar, afirmando que a escola pública brasileira não 

funciona, daí tem que ter gestores, que não são o Edson, mas depois avançou 

dizendo que o que se ensina não serve e o professor é mal preparado, porque 

estuda muita filosofia, muita ideologia etc. É ideólogo, portanto, desenvolve pouco 

conteúdo. O que se tem hoje? Instituto Ayrton Sena etc. Quantas prefeituras você vê 

no Brasil afora? Eu fiz parte da banca de um menino que analisa, na região de 

Ribeirão Preto, como a Associação do Agro Negócio entra na escola pública. Só 

uma prefeitura, que era administrada por um jovem do PT, que não deixou entrar. Ao 

mesmo tempo em que o Edson e o grupo lá, estão fazendo uma luta para uma nova 

hegemonia ou uma contra-hegemonia; do mesmo modo que o Edson percebe que 

do ponto de vista de um trabalho é possível buscar uma forma que empodere, que 

ajude, não dá para ter uma coisa prescritiva, mas a escola precisa ter um vínculo 

com os intelectuais orgânicos, com os grupos que formam esses intelectuais, pois 

cada grupo social forma os seus intelectuais. Isso que você está dizendo é que, não 

adianta ter a escola aqui se o lado de lá não a reconhece ou não se sente incluído, 

não se sente parte, não vai aderir. É uma luta pela hegemonia. No fundo, é um 

processo de luta hegemônica. Existem na escola os elementos de cooptação, mas 

os elementos populares necessitam ser conquistados. Interessante. Tem uma tese 

do Fernando Martins na qual ele fala sobre a gestão da escola no MST e diz 

seguinte: “Eu percebi que o MST utiliza um elemento que não é só a gestão 

democrática, mas a ocupação da escola. Não há gestão democrática se a escola 

não é ocupada. No aspecto da hegemonia e contra-hegemonia, como avançaram os 
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conservadores no Brasil? Por meio da gestão e agora tirando aquilo que nos define 

como professores. O que é o ato de ensinar? É um professor que tem autonomia no 

campo do conhecimento e que tem ali alunos que não são uma série de garrafas de 

coca-cola. É um sujeito de cultura, de crenças, de folclore, de linguagem, de 

desigualdade social, de origem geográfica. Portanto, esse professor tem de entender 

que o ponto de partida é o sujeito real. Ele não é um copo vazio, ali. Para Marx e 

Gramsci, o ser humano é um ser social real. Qual é o professor que além de ensinar, 

educa? Aquele que consegue fazer com que esse menino, esse jovem, entenda o 

conhecimento em seu diálogo com a realidade. Miguel Arroyo diz que nunca a 

burguesia foi contrária a instruir, ainda que de forma desigual. Ela sempre foi contra 

que se eduque. Eu acho que nós temos muita dificuldade, porque temos políticas 

hieráticas. O CEU por exemplo, daí vem o inferno. Ontem mesmo, um jornalista me 

perguntou: “A „Escola sem Partido‟, se aprovada, vai vingar?”Já está vingando e a 

gente precisa ter muita atenção a isso. Está instalada a pedagogia do medo. A 

pessoa fica com medo, insegura. Já há um silenciamento. E qual o poder que dá, 

imagina você, esse instrumento (“Escola sem Partido”) nas mãos de um diretor 

fascista e de direita?  Por isso eu acho que um papel que você vai mostrar na sua 

tese é de que sim, a escola é ideológica, mas é contra-ideológica. Se por ideologia 

se entende a forma que individualmente ou coletivamente um grupo expressa o 

movimento do real e o projeta, são lutas hegemônicas e contra-hegemônicas, são 

lutas ideológicas e contra-ideológicas. Acho que a esquerda trabalha mal isso. 

Quando se fala a educação como ato político, eu entendo isso, mas sem mediações. 

Saviani trabalha isso. No texto: “Dez teses de educação e política” ele vai historicizar 

essa questão. O Saviani trabalha dialeticamente isso, inclusive, no diálogo com a 

educação popular. A educação popular não é, necessariamente, só a educação fora 

da escola. Tem esse debate, também. Como vamos trabalhar o elemento popular na 

escola? Esse é o desafio da escola pública. O Saviani vai dizer que educação e 

política não são separáveis, assim como trabalho e educação não são separáveis. O 

trabalho lida com as questões objetivas. Produzir para comer, vestir, ter um teto. A 

educação lida com a forma subjetiva, com as formas como eu expresso, entendo, 

analiso etc. Educação implica uma relação entre um sujeito professor e um sujeito 

aluno, o que implica um elo de confiança. A política, por seu lado, expressa o campo 
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dos interesses, a luta. Rancière84 vai dizer que política é a luta dos que estão fora e 

o direito  que o  oprimidos  organizam para por na agenda. No Brasil, movimento 

negro faz política, movimento gay faz poítica... Então, por onde a escola é política? 

Exatamente pela sua forma de construir o processo de conhecimento. A escola é 

laica, isso significa que não posso dizer que só irei atender católicos e tão pouco 

posso dizer que só irei atender PCB, PC do B etc. A escola é uma instituição da 

sociedade. Assim, a escola é política no sentido ideológico, na sua concepção de 

mundo. Se eu desenvolvo um método de ensino centrado na decoração de 

informações, construo um método autoritário, já estou sendo político. Eu acho que 

Freire nos ajuda muito aqui, não na escola em si, pois desenvolveu um método que 

pode ser apropriado. Então, a “Escola sem Partido” está dizendo o seguinte: que na 

verdade, nós estamos doutrinando. Não, nós estamos lutando contra a hegemonia. 

Pode existir alguns que doutrinam e isso é muito ruim. Concorda comigo? 

Edson: Concordo na perspectiva de que, segundo Gramsci, mas também Paulo 

Freire, a escola deve contribuir para que a classe trabalhadora, por meio da 

problematização do real e do acesso à produção do conhecimento científico, tenha 

condições de compreender o mundo, se compreender e autonomamente,  

superando a visão folclórica, individualizada , mágica do mundo e das relações 

sociais. Essa autonomia significa a capacidade de posicionar-se criticamente, diante 

das forças hegemônicas que destituem a dignidade humana. 

Professor Gaudêncio Frigotto: Nós temos um papel de disputa muito grande na 

formação do professor. 

Edson: O professor Miguel Arroyo faz uma crítica, que eu acho bastante 

interessante, quando analisa o currículo dos cursos de licenciatura brasileiros, 

afirmando que os currículos de formação dos professores exclui o trabalho como 

tema formativo. Não se discute a profissionalização, não se estuda a história da 

constituição do magistério como um trabalho específico. Arroyo afirma que essa 

exclusão possui um interesse ideológico, para que o professor não se veja como um 

trabalhador e, consequentemente, não construa identidade de classe, junto com 

seus alunos. Pelo contrário. 

                                                           
84

 Em referência a Jacques Rancière. 
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Professor Gaudêncio Frigotto: Sim, é interessante essa crítica. E outra coisa, essa 

proposta que está aí, de flexibilização do currículo do Ensino Médio. O que está por 

traz disso? É flexível naquilo que educa. Que educa no sentido que nos interessa. 

Acho que é fundamental que qualquer jovem tenha uma boa matemática. Mas 

vamos ver que matemática vão ensinar. Física, Química, Geografia e as linguagens 

instrumentais etc. Isso eles consideram obrigatório, mas quando chega Sociologia, 

Filosofia... isso terá uma carga horária pequenininha. Outra coisa, o aluno detesta a 

escola, então a proposta de reforma curricular aí colocada, propõe para que o aluno 

faça capoeira etc. Isso é uma “sacanagem” com as classes populares. Daí vem o 

velho Gramsci, pois as classes populares não vão ascender sem o esforço inaudito. 

Outro problema são essas políticas de aceleração. Aqui no Rio de Janeiro tem a 

política de aceleração, que torna possível fazer o Ensino Médio em dois anos. O 

governo federal adotou o telecurso de segundo grau nos estados, mas esses 

projetos pretendem atender os filhos de quem? Os filhos dos pobres. Por isso que 

não interessa que se tenha o tema do trabalho, nem os temas de gênero, etnia. São 

temas vividos pelo povo cotidianamente. Nós estamos em um momento... eu sou 

muito pessimista, mas não é um pessimismo que desmobiliza politicamente, por 

erros da esquerda... eu uso muito uma frase... vou te mandar dois textozinhos de 

embate. Um é sobre o DNA golpista da classe dominante brasileira e o outro é onde 

está escrito essa frase que quero te falar. Quando o Leandro Konder voltou do exílio, 

perguntaram a ele: “Como você entende a direita?”. E ele respondeu uma coisa que 

eu decorei o sentido: “A direita em seu pluralismo tem uma unidade substancial, 

profunda e inabalável”. Daí tem uma coisa que eu tiro dessa explicação, que até é 

uma coisa bíblica: que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. 

Que precisamos (esquerda) aprender algumas coisas com eles (direita). O Perry 

Anderson diz alguma coisa muito parecida: “A esquerda precisa aprender a ser 

intransigente com a direita nas questões de princípios”. Concluindo, no aspecto do 

currículo, no sentido gramsciano, o currículo que interessa às classes populares. 

Esse processo de conhecimento e de educação deve ser desinteressado 

imediatamente do mundo da produção do adulto, da vida, mas dialeticamente deve 

ajudá-lo a adquirir o patrimônio cultural que a sociedade pode lhe dar. Esse currículo 

deve favorecer para que todos tenham condições de ser governantes. Exatamente, 

aqueles que não precisam pensar imediatamente em uma profissão, ou pensar no 

trabalho, tem acesso a essa escola desinteressada e, consequentemente, é quem 
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disputa, posteriormente, os bons empregos, no ponto de vista do capitalismo. 

Portanto, desde os iluministas, como Desttut de Tracy, um dos primeiros que 

trabalhou a ideia de ideologia, que diz que todo sistema educacional bem governado 

tem que ter dois sistemas de educação, sendo que um não tem nada a ver com o 

outro. Um sistema que tem que ser para aqueles que têm pressa para o mundo do 

trabalho, que não podem perder tempo na escola, e outro para aqueles que são 

destinados a governar e que têm que ter largo tempo escolar. Ele diz que isso não 

depende da vontade dos homens, depende da natureza. Ele está com uma visão 

fatalista e a burguesia evoluiu sobre isso. Concluindo, o grande desafio é não querer 

inventar a roda. Terá que ser um currículo composto por conhecimentos que 

permitam a leitura da “societas rerum” e “societas hominum”, mas também, outro 

conjunto de atividades educativas  fundamentais para formar o caráter e a 

personalidade desse jovem. Esse modelo de escola que temos hoje o jovem não 

aguenta. Por exemplo, eu vejo aqui a escola politécnica. Ainda não tem piscina, mas 

o CETET tinha. O jovem tem esporte, o jovem tem teatro, o jovem tem futebol, o 

jovem quer ficar na escola, especialmente o jovem que vive a agrura de uma favela. 

Eu sempre discuto a educação, considerando primeiro que a qualidade tem um 

caráter científico e ideológico, pois eu concordo com Gramsci de que a ciência é 

uma forma de ideologia.  Estamos aí nessa disputa. Assim, o materialismo histórico, 

por buscar a historicidade do real é aquele que revela como ele se constrói, não só 

para manter essas relações, mas para que em longo prazo se construa a 

perspectiva da superação. Nós temos que fazer isso com a realidade dada, com o 

sujeito dado. A pergunta para mim, mais difícil, que apresentei, quando fiz o 

memorial para professor titular é a seguinte: “Como transitar do colonato para a vida 

intelectual?”. Aí, eu dialoguei com Michel Foucault, quando ele critica as instituições 

totais, especialmente quando ele analisa as mais republicanas das repúblicas, a 

França. Paradoxalmente, quando se analisa a Igreja, e é claro que ela é uma 

instituição total, é claro que a escola é uma instituição total, é claro que o exército é 

uma instituição total,  que  o hospital o é, mas se eu não analiso historicamente isso, 

como se explica que para que eu pudesse me tornar um agnóstico, ou quase 

agnóstico, tivesse de frequentar a igreja, que eu tivesse de conhecê-la? Então a 

Igreja, os seminários, de várias ordens, e o quartel foram os dois caminhos até a 

década de 1970 para que as pessoas saíssem do colonato. Se você olha o quadro 

de professores, muitos dos que estão nas universidades: Saviani, Arroyo, Candido, 
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ou foram padres ou quase padres. Seminaristas, então, tivemos aos montes. Aqui 

mesmo, recebemos “n” pessoas que vêm do interior fazer curso aqui e que 

passaram pelos seminários. Acho que Gramsci e a proximidade de Freire, embora 

Freire não pense muito a escola, quero dizer, diferente de Gramsci, Freire não tem a 

escola como obsessão. Gramsci vai debater a escola italiana. Então eu acho que 

esse é o  que você está tomando, você já tem uma autocrítica em relação ao CEU. 

Como entender que o elemento popular vem como uma filosofia, como um 

conhecimento, mesmo que místico? Qual é o papel do intelectual? Porque o 

intelectual orgânico, também pode ser uma pessoa que mantenha os trabalhadores 

nessa situação. Orgânico para que classe? Essa sua tese dá uma liga boa. Não sei 

se te ajudei. 

Pesquisador ( Edson). Ajudou muito professor. Muito obrigado. 

Observação: 

O texto ao qual Frigotto se refere por várias vezes durante a entrevista  denomina-se 

Ideologia em Marx e em Gramsci, escrito por Fabio Frosini,  e encontra-se publicado 

na revista Educação e Filosofia. Uberlândia, v.28, n.56. p.559 – 582, jul/dez. 2014. 

ISSN 0102-6801. 
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APÊNDICE 2 – Entrevista realizada com o Professor Doutor José Eustáquio Romão. 

Tempo de entrevista: 01 hora e 53 minutos. 

 

Esta entrevista foi realizada no dia 18/08/2016, na sala da coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNINOVE, na cidade de São Paulo. 

  

Transcrição da entrevista 

 

Edson (Pesquisador): Professor, bom dia, peço desculpas por atrapalhá-lo, 

retirando-o da atividade que estava realizando. 

Prof. Dr. José Eustáquio Romão (Entrevistado): Não há o que se desculpar, afinal 

nós havíamos marcado esta entrevista. Edson, você teve acesso à edição 

limitadíssima da Pedagogia do Oprimido Manuscrita? 

 Edson: Sim professor, por meio da Professora Doutora Marta Regina Paulo da 

Silva. 

Prof. José Eustáquio Romão: Você, como um estudioso das obras de Paulo Freire 

merece ler a Pedagogia do Oprimido no original e não na forma como os americanos 

fizeram com o livro. Você sabe o que aconteceu? As edições que estão aí da 

Pedagogia do Oprimido são traduções da edição norte americana (EUA). Os norte-

americanos, a meu ver, mutilaram o livro todo. Publicaram a versão da Pedagogia 

do Oprimido em inglês e o Paulo Freire, como qualquer autor, após escrever o livro, 

não viu novamente o livro. Confiou no editor. Eu acho que o Paulo Freire só 

percebeu isso no final da vida. Todas as edições do livro, inclusive a em português, 

que foi publicada bem depois, basearam-se na edição americana. Então, nós 

conseguimos resgatar o livro, os originais. No início, com muita dificuldade, pois o 

pessoal achava que o Paulo Freire estava delirando e nós também, porque, após a 

morte dele, ficamos procurando os manuscritos. Achavam que não existia a obra 

manuscrita. Eu entrevistei quem datilografou em português os originais para a 

edição americana, o  Clodomir Moraes, que morreu a pouco tempo. Foi ele quem me 

disse: “Ah professor, o senhor está delirando junto com o Paulo, pois não tem 

manuscrito, afinal eu datilografei os originais. O Paulo era desorganizado mesmo, 

você sabe como ele era. Não tinha um corpo único, tinha capítulo escrito até em 
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“guardanapo”. Tinha papel de tudo quanto era jeito. Nós tentamos organizar aquilo e 

ele aprovou, evidentemente, ainda lá no exílio. Eu datilografei e existe o original 

datilografado. Entreguei para os americanos e eles publicaram o livro. O Paulo está 

delirando, o manuscrito não existe”. Essas coincidências estão contadas na edição 

dos manuscritos, nós descobrimos que o Paulo Freire, quando estava no Chile, foi 

convidado para trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas. Passou antes pelos 

Estados Unidos, alguns meses. Ele queria agradecer o amigo Jacques Chonchol, 

que era ministro do Alliende. Na verdade, era o Chonchol que seria candidato a 

Presidente da República do Chile, mas acabou sendo substituído pelo Alliende. Foi 

Chonchol quem recebeu o Paulo Freire no exílio, deu-lhe trabalho, abrigou a família 

dele. E em reconhecimento a isso, Paulo não tinha nada para dar ao amigo. Então, 

ele pegou a versão datilografada e passou a limpo, à mão, para dar de presente ao 

ministro o manuscrito da obra. É tão verdade, que a oferta aparece na edição 

manuscrita, mas que não está publicada em nenhuma outra edição. Esse texto é 

inédito. Veja: “Aos amigos Jacques e à mulher”, que era brasileira. Alguns acham 

que os americanos não mutilaram o livro, mas que fizeram uma adaptação para ser 

compreendido. Acho que mutilaram. Sabe por quê? Porque tiraram exatamente o 

capítulo sobre a revolução. A teoria da revolução não se encontra nas edições 

publicadas. Observe nesta edição manuscrita, o que estou dizendo. Uma coisa 

fantástica. Esses norte-americanos não são fáceis, não! O mundo inteiro está lendo 

Paulo Freire enganado. É claro que eles mantiveram, o essencial ficou. Não 

prejudica ler o Paulo Freire em português hoje, mas isso resolveu um problema e 

gerou outro. A versão manuscrita criava um problema com o editor das edições 

baseadas na tradução da língua inglesa. Por quê? Porque o que a editora brasileira, 

Paz e Terra, está publicando, não corresponde aos originais. Imagina o problema. 

Por outro lado, resolveu um outro problema, pois nós não tivemos que pagar direitos 

autorais ao editor porque esse livro não é o livro que ele publica, é outro. Tive muitas 

dificuldades, corri o risco de enfrentar problemas jurídicos, mas compreendi que não 

poderia permitir que a humanidade deixasse de conhecer os originais da Pedagogia 

do Oprimido. Paulo Freire diagramou o livro à mão, pois como era para ele dar de 

presente para o ministro, ele fez com todo o capricho. Veja só, quando ele aponta a 

nota de rodapé, ele chega a diminuir o tamanho da letra. Por isso, a versão 

manuscrita não tem quase erro e está perfeitamente legível, mas olha o que eles 

fizeram. Paulo tinha mania de desenhar, escrevia, às vezes, com caneta de outra 
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cor, vermelha, verde. Agora, nós vamos fazer uma edição com o manuscrito e lançar 

no Chile, mas na cor original. Uma edição mais cara, mas totalmente original. 

Terminei agora a tradução para o espanhol, mas acho a alteração que estou lhe 

relatando uma atrocidade com o pensador. Isso é uma atrocidade com qualquer 

autor, mas especialmente com um autor da dimensão do Paulo Freire. Veja aqui 

(mostra a edição manuscrita) a teoria da ação revolucionária. Ele constrói, inclusive, 

um esquema e depois o desenvolve teoricamente. Isso não existe em nenhuma 

edição da Pedagogia do Oprimido, em nenhuma língua, nem em português. Eu fui 

conferir isso em todas as edições: em inglês, grego, armênio e não tem, ou seja, o 

que nós estamos lendo da Pedagogia do Oprimido é uma tradução da tradução em 

inglês. Aliás, uma tradução da adaptação que os americanos fizeram. Assim, estou 

fazendo agora um confronte de parágrafo por parágrafo, para saber se eles 

alteraram outras coisas. Só isso dá uma tese de doutorado. Já que você ajuda tanto 

a divulgar o pensamento do Paulo, é preciso você saber sobre essa situação. 

Legalmente, só pudemos produzir mil exemplares dos manuscritos e ainda com a 

condição de que não poderia ser comercializado, mas foi bom, porque pegamos em 

torno de setecentos a oitocentos exemplares e distribuímos para as bibliotecas mais 

importantes do mundo. Esperamos que isso motive as editoras a reverem a 

publicação e a não divulgarem mais a obra mutilada. Que revejam e façam seus 

originais, a partir do original, de fato. Esse é um trabalho em que estou debruçado 

há quinze anos. Não é pesquisa, é uma investigação policial para localizar esse 

documento. Porque o Paulo falava: “Eu queria ver o manuscrito antes de morrer”. Eu 

olhava para o Gadotti, que olhava para mim, e pensávamos: “Mas que manuscrito, 

meu Deus!” Daí nós fomos buscando. O Clodomir Moraes, que esteve preso com ele 

setenta e dois dias, logo depois do golpe, foi quem datilografou. Clodomir era 

deputado do Partido Comunista. Tinha, inclusive, trabalho com o Francisco Julião na 

organização das Ligas Camponesas, lá no Nordeste e, claro, ele foi um dos 

primeiros a ser preso junto com o Paulo. Eles ficaram na mesma cela durante 

setenta e dois dias. Tudo coincidência, porque.... não, não é coincidência, não é por 

acaso. Clodomir Moraes foi amigo de infância e adolescência do Paulo Freire. Era 

pernambucano também. Deputado do Partido Comunista, preso e jogado na mesma 

cela com o Paulo. Nós andamos olhando as cartas do Paulo, escritas à época da 

adolescência. Ele tinha um colega que, aliás, ele tratava por um apelido muito 

engraçado. Ele chamava pelo apelido e o colega respondia, assinado: “Pedro 



 
329 

Bunda”. É o Clodomir Moraes e foi ele quem me disse: “Não tem manuscrito, fui eu 

que datilografei. Nós estávamos no Chile, perseguidos, com medo de morrer porque 

nós sabíamos que a CIA mais as forças reacionárias da América Latina tinham 

criado um programa para matar os exilados mais perigosos, pelo menos que eles 

consideravam como tal. Eu estava na mira, era a tal operação CONDOR”. E eu falei: 

“O que você fez, Clodomir?”. “Fui para a Suíça, saí do Chile, clandestinamente, e fui 

para a Suíça, passei um bom tempo lá”. Depois ele me deu um livro de presente e 

eu falei para ele: “Você foi agitar na Suíça, rapaz?” Ele tentou uma reforma agrária 

na Suíça. Você acredita? É de matar de rir. O “cara” não tem sossego. Vai ser 

esquerdista assim, lá longe! Ir para a Suíça fazer reforma agrária em um país 

daquele tamanho! Ele fez um projeto especial e o governo suíço incorporou alguma 

coisa porque, na verdade, não era uma reforma agrária, era uma espécie de luta 

contra a desigualdade na Suíça, que é um dos países mais desiguais do mundo. 

Muita gente não sabe disso, mas é verdade. A elite do mundo está lá, se não 

fisicamente, com seus recursos aplicados. Aliás, é “o” país. Eu estive lá, uma vez, 

exatamente para ir ao Conselho Mundial de Igrejas e ver os documentos que o 

Paulo escreveu e deixou lá. Tem trezentas caixas de documentos. Caixas, dessas 

de papelão, cheias, porque o Paulo ficou mais de dez anos nesse Conselho. 

Escreveu muita coisa lá. É um país com um custo de vida caríssimo e pobre não tem 

jeito lá. Eu também observei muita prostituição de mocinhas latino-americanas e 

africanas. Então, você tem uma elite muito rica, uma coisa inimaginável e um 

exército de trabalhadores para sustentar aquela mordomia toda. É um país muito 

estranho, mas, ao mesmo tempo, um baluarte de quem quer esconder alguma coisa, 

especialmente dinheiro. O banco mundial dos ricos está lá. O sistema financeiro 

suíço acaba sendo conivente com as atrocidades financeiras cometidas em outros 

países, especialmente, latino-americanos. Recentemente, um banco suíço foi 

condenado a pagar multa para o Brasil como punição de ter recebido recursos 

decorrentes de fraudes realizadas por um político brasileiro. Bem, após essa 

introdução, estou às suas ordens para responder as questões da entrevista. 

Edson: Desejo ouvi-lo sobre a sua concordância ou não, em relação à pertinência 

da tese, por nós defendida, sobre a aproximação do pensamento gramsciano e 

freiriano, tendo como referência a ideologia popular, enquanto categoria de análise. 
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Prof. José Eustáquio Romão: Em primeiro lugar, o conceito de ideologia possui 

alguns problemas dentro do marxismo. O Marx e o Engels, até onde eu pude ir, 

desenvolveram um conceito de ideologia que, depois foi retomado pelos marxistas, 

entre eles, pelo próprio Gramsci, mas a primeira retomada que me chama a atenção 

é a do Lênin. O conceito de ideologia desenvolvido por Marx e Engels, possui uma 

perspectiva epistemológica negativa. Para eles, ideologia era a deturpação dos 

fatos, a partir dos interesses de classe. Eu gosto muito do Lênin, na medida em que 

ele retoma o conceito, atribuindo-lhe uma conotação mais geral. Existe, também, 

uma ideologia da resistência, uma ideologia dos trabalhadores, uma ideologia 

socialista. Portanto, a ideologia não é só da burguesia ou dos alienados-alienantes. 

Infelizmente, e eu tenho uma profunda admiração pela obra dela, a Marilena Chauí, 

se volta à interpretação negativa. Ela mantém uma visão sobre ideologia que eu 

considero restritiva. O Paulo Freire, e aí eu estudei um pouquinho mais, 

especialmente o primeiro Paulo Freire, quando se aproximou da questão, o fez via 

Karl Mannhein. Porque o autor que ele leu mesmo, até o final da década de 1950 e 

início de 1960, foi Mannhein. Ele leu outros, leu outro pensador que aparece em 

Educação e Atualidade Brasileira, que é um sociólogo romeno, que não sei se está 

vivo ainda, pois no último contato que realizei com ele, estava vivendo na Escócia. 

Chama-se Zevedei Barbu, que escreveu um livro muito importante, que o Paulo 

Freire leu. Não sei como ele teve essa informação porque ele leu em inglês, pois 

não tem a tradução em português e não sei se o original é em romeno. Chama-se 

Ditadura e Democracia. É uma análise profunda sobre ideologia e os aparatos de 

poder. Em Educação e Atualidade Brasileira, Paulo cita o Barbu. Esse autor 

contribuiu muito para a forma como Paulo Freire incorporou o conceito de ideologia, 

ora o conceito negativo, conforme se encontra na Ideologia Alemã, ora o conceito já 

reelaborado, que se encontra em Lênin e em Gramsci. Eu desconfio que, nessa 

época, o Paulo Freire não possuía como referência o materialismo dialético. Ele 

sempre leu o materialismo dialético via outras pessoas. 

Edson:  É bom ouvir essa compreensão do senhor, pois eu aponto essa leitura na 

tese, mas fico sempre com a preocupação de que eu esteja deixando de analisar 

alguma informação importante. 

Prof. José Eustáquio Romão: Não. A meu juízo, tenho dúvidas se o primeiro Paulo 

Freire era materialista dialético. Acho que a Vanilda Paiva exagera um pouco 
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afirmando que o Paulo Freire nunca mudou de posição, mas em alguma proporção 

ela tem razão. A visão de Paulo Freire, era nacional desenvolvimentista, própria da 

época. Ela tem razão nisso, Mas o Paulo Freire não se limitava a isso. Na 

genialidade dele, não sei se inspirado em outros autores, sobretudo, em Educação e 

Atualidade Brasileira, que você utiliza em seu trabalho. Eu gostaria de chamar a 

atenção para uma nota de rodapé. O Paulo Freire tinha uma profunda admiração 

pelos intelectuais que criaram o ISEB. Na época, ainda não era ISEB, porque quem 

criou formalmente o ISEB por decreto foi o Café Filho, isto é, oficializa e transforma o 

ISEB em “chapa branca”. Depois, o Juscelino foi quem usou o ISEB, efetivamente, 

com um grupo de intelectuais, ajudando a criar um projeto para o país. Era por esse 

grupo de intelectuais que Paulo Freire tinha uma profunda admiração. Nenhum deles 

marxista, porque os marxistas entraram no ISEB depois com uma força tão grande 

que ganharam a hegemonia no ISEB. Foi por isso mesmo que quando veio o golpe 

militar o ISEB foi fechado, mas se fosse o ISEB anterior, certamente os militares não 

fechariam, porque a história do ISEB é a seguinte: um grupo de intelectuais, 

especialmente do Rio de Janeiro e São Paulo, se reuniram. Era chamado o Grupo 

de Itatiaia e se reuniam aqui em Itatiaia, na entrada do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de elaborar um projeto de desenvolvimento para o país. Havia filósofos, 

sociólogos e, portanto, um grupo multidisciplinar, interessado em ajudar o 

desenvolvimento do país. Eles tinham uma visão desenvolvimentista, baseada no 

industrialismo. Acreditavam que o país só venceria a etapa do subdesenvolvimento 

se se industrializasse. Trabalharam durante algum tempo e depois decidiram 

institucionalizar esse grupo, que eles chamaram de IDESP, Instituto de 

Desenvolvimento Social e Político do Brasil. Na crise institucional dos anos 1950, 

com a morte do Getúlio, o vice-presidente assumiu a presidência e tentando se 

consolidar, Café Filho chamou o grupo de Itatiaia e propôs transformar o IDESP em 

um órgão oficial do governo. Dessa maneira, criou por decreto o ISEB. Na trajetória 

do grupo de Itatiaia até o ISEB, alguns marxistas somaram-se ao grupo, mas Paulo 

Freire se inspirou muito no grupo original do ISEB, nos grandes mestres, como ele 

chamava. 

Edson: Professor Romão, em entrevista que já realizei com o Professor Frigotto, 

quando ele faz referência a esse período histórico, afirma que a ideologia 

desenvolvimentista, embora centrada em um conceito liberal, rompe com o ideário 
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de uma burguesia nacional entreguista. Nesse sentido, a ideologia 

desenvolvimentista pode se caracterizar como uma perspectiva progressista. 

 

Prof. José Eustáquio Romão: É verdade. Eu diria que a ideologia 

desenvolvimentista possuía um potencial progressista. Daí os marxistas terem, 

posteriormente, tomado conta do ISEB, e entre os progressistas, o Paulo. Por 

exemplo, o conceito de “inédito viável”, que ele “pega” do Álvaro Vieira Pinto, que 

chegou a ser presidente do ISEB, sendo que nesse período os marxistas já estavam 

tomando conta, Mas esse já é o Paulo da segunda fase. O Paulo da primeira fase 

era nacional desenvolvimentista, sim. A Vanilda tinha razão. Quais eram as fontes 

dele? Alceu de Amoroso Lima, Durkheim, Mannhein. O Mannhein foi uma revolução 

para eles, porque tentou criar a sociologia do conhecimento em lugar da 

epistemologia, mas a sociologia do conhecimento do Mannhein, “escorrega e cai 

sentada” no que ele chamou de convergências das perspectivas. Os intelectuais 

estão acima dos condicionamentos sociais. O que é isso? A primeira aproximação 

do Paulo Freire com a dialética foi pelo Mannhein, não pelos dialéticos, que, 

posteriormente, consolidariam o materialismo dialético. É claro que havia um 

potencial de resistência ao entreguismo, mas não devemos exagerar na 

preocupação de salvar os isebianos. Quero dizer com isso que os isebianos eram 

liberais mesmo, tinham conservadores no grupo original. Havia sociólogos que, hoje, 

nós “torceríamos o nariz” para eles, mas é claro que eu não posso cometer o 

anacronismo de exigir deles um comportamento, isso seria um anacronismo 

histórico. Existe um sociólogo com o qual eu tenho até um bloqueio, pois chego a 

esquecer o nome dele e que quando eu entrei na faculdade para fazer a graduação 

ele era ainda muito usado. Era uma das pessoas mais reacionárias que eu já vi. 

Escreveu uma obra da história do Brasil e nós éramos obrigados a ler aquela 

“maçaroca”. Foi presidente do ISEB, um dos iniciantes do grupo. Então, no ISEB 

original, eu imagino o confronto e a tensão que existiam quando começaram a entrar 

os marxistas. Aí está a genialidade do Paulo na minha interpretação. Coloque todas 

as condicionantes que você quiser nessa interpretação. Trata-se, apenas, de uma 

hipótese. Não chega a ser uma hipótese, é uma desconfiança. O Paulo pega a tese 

dos isebianos, dos nacionais desenvolvimentistas e discorda de um ponto 

fundamental da tese. Só que eles eram os mestres dele, as referências dele. E aí, o 
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que ele fez? Com medo de colocar no texto, ele jogou como uma nota de rodapé. A 

famosa nota 1485, de Educação e Atualidade Brasileira. Leia essa nota com cuidado, 

                                                           
85

 Nota 14: O problema da consciência ingênua e da consciência crítica vem sendo debatido por um 
grupo de professores brasileiros. Professor Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, Roland Corbisier, entre 
outros.  Do primeiro deverá sair a público brevemente minucioso estudo em que discute amplamente 
o tema. Já havíamos escrito este capítulo, quando , em conversa com aquele mestre, fomos 
informados de seu estudo, em trabalhos anteriores já vinha focalizando esse assunto, realmente 
importante não só para a interpretação de manifestação da vida nacional, mas também, e sobretudo, 
como novas perspectivas que se abrem a nosso agir educativo. Em seu mais recente trabalho – A 
redução sociológica (1958) – e que nos parece abrir horizontes mais amplos na busca de 
autenticidade para o ser nacional, o professor Guerreiro Ramos volta a debater mais profundamente 
o problema da consciência ingênua  e da consciência crítica. À sua posição idêntica a daqueles 
outros mestres citados, nos opomos, na verdade em parte. O sociólogo Guerreiro Ramos inicia o 
primeiro capítulo de seu livro assim: O fato mais auspicioso que indica a constituição no Brasil, de 
uma ciência nacional, é o aparecimento da consciência crítica da nossa realidade”. E mais adiante:  
“Importa assinalar que tal consciência coletiva  de caráter crítico, é hoje, no Brasil, dado objeto, fato 
[...] O fenômeno tem suporte de massa [...]” Um estado de espírito generalizado não surge 
arbitrariamente [...] Reflete sempre, continua, “condições objetivas que variam de coletividade para 
coletividade. Mas, em toda parte onde um grupo social atinge modalidade de consciência, aparece o 
imperativo de ultrapassar o plano da existência bruta e adotar uma condição significativa, fundada, de 
algum modo, na percepção dos limites e possibilidades de seu contexto e sobretudo orientada para 
fins que não sejam os da mera sobrevivência vegetativa”.  E acrescenta: “No Brasil, essas condições 
objetivas , que estão suscitando um esforço correlato de criação intelectual, consistem principalmente 
no conjunto de transformações da infra-estrutura  que levam o país à superação do caráter reflexo da 
economia”. 
Para nós, estas transformações de nossa infra-estrutura, que vêm promovendo o nosso homem de 
padrões de vida a-histórico ou de existência bruta, para padrões de vida histórica ou de teor de vida 
mais espiritual e histórica , trazem e vêm trazendo consigo promoção automática da consciência de 
um estágio chamado por nós de intransitivo ou de consciência predominantemente intransitiva  para 
outro , chamado por nós, de consciência transitivo-ingênua ou predominantemente transitivo-ingênua. 
A nossa divergência se encontra centralmente aí.  E que, para nós, àqueles estágios a-históricos ou 
de “existência bruta” de coletividades dobradas sobre si mesmas, não corresponde propriamente a 
uma consciência ingênua  que seria então, automaticamente, promovida em consciência crítica, pelas 
alterações infra-estruturais. Parece-nos antes, que àqueles estágios  vem correspondendo uma 
consciência intransitiva, de que resulta postura de quase incompromisso do homem  com a sua 
existência. O “grau ”seguinte que situa o homem em posição mais espiritualmente humana, no 
sentido scheleriano, não é propriamente de uma criticidade ainda. Mas o da transitividade , em que o 
homem, acentuando e desenvolvendo o seu poder de dialogação com sua circunstância e melhor se 
inserindo nela, mais ainda carregado de fortes marcas mágicas, pode sofrer a evolução ou a 
distorção de sua consciência. A evolução para uma forma, agora sim, crítica. A distorção para uma 
forma altamente desumanizada que o conduz a reações “massificadas”. É preciso, na verdade, não 
confundirmos certas posições, certas atitudes, certos gestos que processam com a promoção 
econômica – posições, gestos, atitudes que se chamam  de “tomada de consciência”, com uma 
posição conscientemente crítica. Entendemos, por outro lado, que, se não é possível termos uma 
consciência de caráter exclusivamente crítico, teremos, porém, uma consciência que seja 
marcadamente  
A criticidade, para nós, implica a apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto. 
Implica a libertação do homem de suas limitações e indigências, não – o que de resto seria 
impossível – pela extinção dessas limitações  e dessa indigência, mas pela consciência dela. Não 
será, por isso mesmo, algo apenas resultante de simples promoção ou de alteração da infra-
estrutura, por grandes e importantes que sejam essas alterações na explicação do processo de 
evolução da consciência do homem brasileiro. Não será, também, por outro lado, o resultado “anhelo 
de alguns poucos”, preocupados em modelar um caráter nacional mediante processos, por assim 
dizer parenteados, ou seja, pela manipulação de resíduos emocionais populares (Ramos, op. Cit.:19). 
A consciência transitivo-critica há de resultar de trabalho formador, apoiado pelas condições 
históricas propícias. (FREIRE, 2001, p. 32,33-34) 
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para a sua tese, já que você está utilizando o livro como referência. O que ele diz, 

em suma, na nota 14? Que é a tese central de Educação e Atualidade Brasileira. Há 

um contexto extremamente favorável à transformação, à emancipação, mas vem aí 

a nossa inexperiência democrática. Esse contexto favorável é a emergência do povo 

na arena, do protagonismo político. No entanto, a nossa inexperiência democrática, 

a nossa infantilidade democrática, pode “botar” tudo a perder. Os isebianos 

acreditavam que o contexto favorável do nacional desenvolvimentismo, do próprio 

governo, geraria a transformação e levaria a revolução. Paulo Freire não chega a 

dizer isso que eu vou dizer, mas ele dirá: “Bom, o cavalo está arriado, está passando 

prontinho para a gente montar para a gente fazer a transformação e fazer a 

revolução, mas tem que montar nele e conduzi-lo”. Em resumo, é o que ele diz na 

nota 14. A revolução não virá espontaneamente, porque o contexto é favorável. É 

preciso um protagonista, um sujeito desse processo. Esse protagonista é o povo, 

que é soberano, mas como educar o soberano? Na frase famosa do Sarmiento 

“Educar esse soberano só é possível por meio de um processo educativo, diferente 

dessa educação que é dada”. A educação que aí está, mesmo com um contexto 

favorável, fará com que o povo fracasse. Acho que a Vanilda não leu a nota de 

rodapé, porque nesse momento, Paulo Freire confronta os mestres, pois para os 

mestres a revolução era fatal. A transformação viria apenas com o contexto 

favorável. Parece que Paulo Freire estava adivinhando como terminaria o governo 

João Goulart. Não adianta, não é o governo, não é o estado que irá fazer. Ele não 

diz isso, mas está subentendido. O governo, o contexto, tudo é favorável para a 

transformação do país, mas nós temos uma inexperiência democrática.  Para vender 

essa inexperiência democrática, é necessário formar esse protagonista, para que 

sua ação seja revolucionária. A transformação não virá espontaneamente, não vira 

do contexto, como também não virá da educação e do processo de organização 

política que temos no país. Terá de vir de uma nova proposta de educação, de uma 

educação popular, uma educação revolucionária. Aí está a maior contribuição dele 

em Educação como Atualidade Brasileira. Quer dizer, a revolução não é 

espontânea, não é automática, porque tem contradição no contexto hegemônico. É 

necessário protagonismo e um protagonista. Quem é o protagonista? O sujeito 

coletivo e transindividual. 



 
335 

Edson: Portanto, na sua compreensão, Paulo Freire, apresentava uma proposta 

pedagógica com diretividade. 

Prof. José Eustáquio Romão: Sim, claro. O ato pedagógico é sempre diretivo. 

Nesse sentido, Paulo Freire é claríssimo, inclusive nas conversas em que tinha com 

os(as) educadores(as). Não existe espontaneísmo, a revolução não virá 

naturalmente. Existem contextos favoráveis ao processo transformador e contextos 

desfavoráveis. O contexto em que Paulo Freire escreveu Educação e Atualidade 

Brasileira era muito favorável à transformação, no final da década de 1950 e início 

da década de 1960, e Paulo Freire percebeu isso. Só que ele não via o automatismo 

da transformação que os colegas do ISEB viram. Alguns, nacionais 

desenvolvimentistas, diziam o seguinte: “Industrializado o país, surgirá uma classe 

operária organizada e a revolução virá”. Por isso eu insisto muito na 

contextualização do livro, porque ele demonstra o caráter do populismo. Para mim, o 

populismo não é só um estilo de governo, é algo mais, é uma expressão da crise do 

estado burguês. Por quê?  Entendido o estado burguês na perspectiva do 

materialismo dialético, em que o mesmo não é juiz na luta de classes, mas o 

organizador da hegemonia, percebe-se que esse Estado entra em crise. Em que 

momento entra em crise?  Quando o processo de expropriação e de acumulação do 

capital entra em crise, entra em crise, também, o estado burguês. Por sua vez, o 

estado populista é uma democracia incompleta e uma ditadura mutilada. Em 

primeiro lugar, ele é uma ditadura mutilada por se encontrar na mesma categoria de 

dominação do estado burguês, que é a personificação do poder. Como se constitui o 

líder carismático?  Quando a liderança do estado burguês perde a base de 

sustentação política nele, por razões várias, e o estado entra em crise. Perdendo 

essa base social, ele procura outra base social de sustentação política. Ele se 

aproxima do povo. Isso é nítido na trajetória do Vargas e no legado que ele deixa. 

Ao buscar essa outra base de sustentação política, o povo emerge como 

protagonista na arena política. Como dizia o Weffort, colega de Paulo Freire lá no 

exílio, e que se casou, inclusive, com a filha do Paulo, afirmava que o povo se 

constituía como um parceiro fantasma enxergado pelo político, porque ele está 

viciado pelos padrões do estado burguês. Então é uma ditadura incompleta, 

mutilada. Existe uma contradição profunda na emergência do povo, que só vai 

deixar de ser parceiro fantasma se se tornar protagonista. O povo, tornando-se 
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protagonista, o populismo desaparece, caminha para um outro estado, mas se ele 

não se realiza, ele também desaparece, pela reação da burguesia. Portanto, o 

estado burguês populista é o estado da crise, da transição mesmo. Então, se o povo 

for para a revolução, o populismo desaparece e se impedir o protagonismo popular, 

a reação burguesa, também fará o populismo desaparecer. No Brasil, deu a 

segunda opção. O que os militares fizeram?  A primeira providência foi afastar o 

povo do estado. Nitidamente, foi a vitória da reação. Isso, os analistas da época não 

enxergavam, mas Paulo Freire enxergou. Os grandes sociólogos, os grandes 

analistas políticos não enxergaram. Na nota 14, Paulo Freire demonstra enxergar 

isso com grande clareza. Ele diz que está tudo pronto para a revolução, mas a 

transformação não se efetivará se não tiver o povo como protagonista. O 

industrialismo não leva automaticamente à revolução. Paulo tinha o otimismo dos 

mestres liberais, progressistas, mas percebia criticamente o equívoco do 

automatismo defendido pelos mestres. Eu conversei  isso com o Paulo, na época em 

que apresentamos a proposta de publicação da obra Educação e Atualidade 

Brasileira. A primeira reação dele foi não autorizar a publicação. Ele falou: “Não, eu 

vou me expor. É um texto datado”. Enfim, não concordou. Depois de muita 

insistência minha, durante anos, eu o convenci pelo cansaço. Foi tanto tempo e 

quando ele concordou, ele morreu logo em seguida e não chegou a ver o livro 

publicado com a sua exigência, a contextualização da época. Quando ele faleceu, 

eu fiquei com medo de publicar o livro sem ele ver o contexto. Para não correr o 

risco de desrespeitar a preocupação do Paulo, refiz o trabalho todo, isso me custou 

dois anos de trabalho.  Também procurei um companheiro de Paulo Freire, que 

trabalhou com ele, o Paulo Rosas, para fazer o contexto da cidade do Recife, bem 

como a família, para que fizessem o contexto familiar, aquilo que se lembravam. 

Minha preocupação era “cercar de todos os lados” para atender o desejo do Paulo. 

Contextualizar mesmo. Por isso, a edição possui três contextos: do país, da cidade e 

da família. Só assim, me senti mais seguro para publicar. Voltando objetivamente à 

sua questão, a meu juízo, quando ele publica no final dos anos 1950 e início dos 

anos 1960, antes mesmo do populismo alcançar o seu auge e ele perceber certas 

contradições do populismo, pois a ideologia nacional desenvolvimentista estava 

embutida no populismo. Antes mesmo disso, ele já havia percebido a incompletude 

do nacional desenvolvimentismo. É nesse sentido que eu considero que a Vanilda 

Paiva se equivoca um pouco, querendo “carimbar” o Paulo Freire, apenas como 
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nacional desenvolvimentista. Se ele tirou isso de outros autores, se foi uma leitura 

própria que ele estava fazendo inspirada no marxismo, eu não sei lhe dizer. Tenho 

um projeto que é estudar as fontes de Paulo Freire em cada etapa de sua produção. 

O primeiro Paulo Freire, quais foram as fontes? Quais foram os referenciais teóricos 

dele? O segundo Paulo Freire e o terceiro. Tem uma coisa estranha aí, que eu me 

permito um parêntese, pois não tem a ver com a sua tese. Trata-se de um colega 

nosso que vai para a Suíça agora. Ele está fazendo uma tese comigo para explicar 

duas coisas para nós. Ele vai investigar a seguinte questão:  o momento em que 

Paulo Freire mais se aproxima do materialismo dialético e que, portanto, pode ter 

avançado no conceito de ideologia, foi quando trabalhou no Conselho Mundial de 

Igrejas. Isso parece uma contradição. Em que momento ele se aproximou mais do 

marxismo? Na minha hipótese e na hipótese desse colega, foi quando ele estava 

trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas. Outra aparente contradição, ou talvez, 

não tenhamos, ainda, explicação para isso.  Precisamos, portanto, pesquisar. Veja 

bem, ele passa aquele tempo todo no Conselho Mundial de Igrejas e o Paulo era um 

homem assim: ele ia ali pegar um biscoito para você, lhe oferecia um café, enfim, no 

dia seguinte ele ficava pensando sobre isso, daí ele podia “sacar” alguma coisa 

importante para a transformação. Ele gostava muito de escrever. Paulo Freire era 

um homem grafocêntrico, escrevia tudo. Por isso, cada dia que passa, nós 

descobrimos mais textos dele e muitos, inéditos. Só para você ter uma ideia, estou 

com textos originais dele, com mais de oitocentas páginas e não publicados. O 

homem escrevia sobre tudo, sobre tudo não, sobre a vida dele. Ele aproveitava a 

vida dele para refletir sobre as coisas. Então, por que o silêncio dele, quando esteve 

no Conselho Mundial de Igrejas? Silêncio grafocêntrico. O que ele escreveu durante 

o período tão longo que ele passou no Conselho Mundial de Igrejas?  Nesse 

período, só conhecemos as cartas que ele escreveu à Guiné-Bissau, mais nada. Por 

que esse silêncio? Será que foi silêncio mesmo ou nós é que ainda não descobrimos 

o que ele escreveu nesse período? Tem umas trezentas caixas lá no Conselho 

Mundial de Igrejas, só de coisas dele. Eles separaram, organizaram, nisso eles 

foram muito organizados. Por exemplo, um problema mal resolvido: a espiritualidade 

em Paulo Freire. Quando ele esteve no Conselho Mundial de Igrejas, ele deve ter 

escrito sobre isso. Talvez uma discussão ecumênica no Conselho. O Boff já me 

falou que ele e o Paulo eram os únicos católicos, no momento em que estavam 

trabalhando lá. Deve ter tido alguma coisa aí. Fecho os parênteses. Se ele se 
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aproxima mais do marxismo nesse período, então, deve ser o período que ele mais 

se justificou ou refletiu ou pensou sobre ideologia. Explico: como ele iria combinar os 

dois “barbudos”, conforme ele brincava com a gente? Jesus Cristo e Marx? Ele disse 

isso várias vezes, “eu sou um barbudo, entre dois barbudos. Jesus Cristo e Marx”. 

Eu fui com ele, uma vez, na periferia de São Paulo, um pouco antes de ele morrer. 

Ele foi fazer uma formação a convite de um sindicato ou uma ONG, eu não me 

lembro mais. Os detalhes eu não me lembro. Fiquei tão espantado, impactado 

mesmo, com a maneira como ele abriu a fala nessa oportunidade. Ele começou 

afirmando assim: “Eu quero falar para vocês que, antes de tudo, eu sou um teólogo”. 

Quando saímos, eu quis saber por que havia dito aquilo. Ele disse: “Depois te 

conto”. Veja, tem muita coisa ainda para nós buscarmos nesse material em Genebra 

e entender como ele conciliou uma ideologia religiosa fundamentalista, que é a 

minha grande discussão com o Frei Beto. Eu não sei como se concilia fé com 

dialética. Não tem como, por quê? A fé pela definição católica, e Paulo Freire era 

católico, voltava-se à participação do conhecimento que Deus tem de si mesmo. E a 

fé é fundamentada em mistérios. Meu Deus, eu não posso aplicar a razão natural, a 

dialética, especialmente em uma racionalidade em que cada coisa admite o seu 

contrário! Enfim, a contradição é o fundamento, se não, não é dialética. E o choque 

dos contrários se dá dentro da mesma realidade. O Beto deu uma explicação muito 

sofisticada para mim, embora nunca tenha me convencido. Não pode, fé é fé. Eu 

não estou dizendo que Paulo Freire não era espiritualista na vida íntima, ele era um 

cristão, isso eu sei. Agora, ele põe isso na obra dele, como solução científica, para 

resolver determinados problemas? Na discussão ideológica? Deve ter posto, pois a 

pessoa não fica dividida o tempo todo. A minha vida íntima é uma coisa e a minha 

vida pública é outra coisa? Não existe isso. Ainda mais ele, que procurou viver a 

dialética até a “raiz do cabelo”. Por quê? Eu não sei se estou fugindo, estou 

relatando um quadro demonstrando que não é fácil tratar ideologia em Paulo Freire. 

Vou “pegar” dois livros do Freire. Você sabe em que circunstâncias Paulo Freire 

escreveu Pedagogia da Esperança? Foi quando ele tinha perdido toda a esperança, 

em tudo. Escreveu um livro em que inicia afirmando que ele não esperançoso por 

teimosia ou por determinação antológica. Ele tinha “perdido” a Elza. Ele escreveu 

Pedagogia da Esperança em um desespero. Você quer coisa mais dialética do que 

isso? Ele ditou para nós Pedagogia da Autonomia, quando não tinha autonomia 

sequer de colocar comida na boca. Então, ele viveu a dialética na vida dele. Esse 
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homem, da forma como era, como encarou a dialética com a espiritualidade? Como 

ele encarou a ideologia com a espiritualidade? Isso para nós é um nó. Acho que isso 

ainda não está resolvido. Há um colega que vai agora para a Suíça e já 

conseguimos autorização do Conselho Mundial de Igrejas. Ele vai copiar as 

trezentas caixas e vamos trazer essas cópias para o Brasil. Esse colega é teólogo e 

vai se debruçar em cima disso, para desvendar essas coisas. Por que Paulo Freire 

não publicou essas coisas? Ele era um homem que queria divulgar tudo, para poder, 

inclusive, se colocar publicamente, para enfrentar confrontos e para ele se refazer, 

tal como refez muitas coisas. Você sabe que as posições dele em relação às 

questões de gênero foram revistas, depois que ele levou a maior vaia, lá nos 

Estados Unidos. Essas vaias foram dadas pelas feministas norte-americanas. No 

início ele ficou arrasado, “queria morrer”. Ficou com um complexo de culpa 

“desgraçado”. Nós acompanhamos essa fase dele. Mas depois se refazia, na 

reelaboração. A linguagem dele era uma linguagem sexista? Era sexista, a 

linguagem nos livros era masculinizada. Claro que era. 

Edson: Romão, permita-me perguntar sobre um problema que se apresenta nos 

estudos da tese. Trata-se da compreensão de Paulo Freire sobre a relação entre 

religiosidade e ideologia. Nas obras do Paulo Freire, por nós estudadas, o mesmo 

analisa a ideologia religiosa a partir da Igreja Instituída, demonstrando como essa 

ideologia atua para a dominação das classes populares gerando alienação. Não 

observamos uma análise do autor sobre o potencial de resistência existente na 

ideologia popular. O nordeste brasileiro, tão rico em movimentos de resistência, com 

inspiração religiosa e messiânica, o nordeste tão importante na formação de Freire. 

O senhor conhece, nas reflexões freirianas, talvez em outras obras que não 

tenhamos trabalhado na tese, uma discussão do Paulo Freire sobre o potencial 

transgressor da religiosidade popular? 

Prof. José Eustáquio Romão: Eu não me lembro. No conjunto da obra isso não 

está claro, mas acho que Paulo Freire se filia a uma corrente. Daí, em parte, a 

diferença dele com o materialismo dialético. Acho que você deveria discutir isso com 

a pessoa mais habilitada, o seu orientador, Professor Décio Saes. Acho que o Décio 

Saes deu uma contribuição, com o livro “A Formação do Estado Burguês no Brasil”. 

Aquela discussão inicial que ele faz dos referenciais é uma das mais claras, das 

mais lúcidas explicitações do materialismo dialético aplicado à história do Brasil. 
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Aquela obra é de uma lucidez impressionante. Então, você deveria discutir isso com 

o Décio. Qual a diferença do Paulo Freire em relação ao materialismo dialético? O 

materialismo dialético e o materialismo histórico não são sinônimos. O materialismo 

dialético aplicado na história, na perspectiva marxiana. Vou fazer uma distinção: 

uma coisa, para mim, é a dialética materialista, outra coisa é a ciência marxiana. A 

elaboração da dialética materialista é um conjunto de pessoas pensando e que 

ajudam a construir uma ferramenta que nos ajuda a desvendar a realidade. Quando 

aplicada à realidade é que se transforma em materialismo histórico. O resultado 

dessa aplicação nem sempre é muito feliz, que é a ciência marxiana ou a marxista. 

Você vai entender porque considero o livro do Décio uma das coisas mais lúcidas 

que eu já li sobre a aplicação do materialismo dialético em uma realidade histórica. 

Nesse sentido, eu não estudei se podemos afirmar sobre o afastamento de Paulo 

Freire do materialismo dialético e se, portanto, ele se distanciaria do materialismo 

histórico. Paulo Freire é dialético? Sim, eu não tenho dúvida disso. No seu 

raciocínio, o tempo todo. Independente se ele leu Hegel ou não, embora eu saiba 

que ele leu. A maneira de ler a realidade, por ele, é dialética? A meu juízo, é. Tanto 

é, que antes de ele virar marxista (até certo ponto, porque tem Jesus Cristo do outro 

lado), ele faz uma análise da realidade brasileira, discordando dos mestres. O 

“cavalo” sozinho não vai fazer a revolução. Eu sei que a sua tese não trata disso. 

Desculpe-me por fazer esses parênteses, mas é muito importante para o que você 

está me perguntando. A dialética se caracteriza, fundamentalmente, para Paulo 

Freire, como oposição dos contrários. Isso é o que os dialéticos entendem. Agora, 

como é que ele entende? Se ele leu Lênin também, com essa profundidade, eu não 

sei, mas o conceito dele é o mesmo do de Lênin, que é diferente do de Marx. Paulo 

Freire nunca pareceu para mim como um leninista, mas a leitura de dialética dele é a 

de Lênin. Ou seja, dialética é a oposição dos contrários, mas para eu desenvolver 

qualquer epistemologia, qualquer teoria do conhecimento, tenho que traduzir isso no 

sentido de que cada afirmação admite o contrário. Tem que admitir, se não, não é 

dialética. Depois eu lhe narro um fato que eu vivi com ele e que nós discutimos isso. 

Se cada coisa admite o seu contrário, na hora em que ocorre o choque dos 

contrários, tese-antítese, que não são contrários ontológicos, mas contrários dentro 

do mesmo ser, aí é Lênin. Nesse choque dos contrários ocorre a destruição. Meu 

Deus! Se o fenômeno é esse, que cada coisa admite o seu contrário, no momento 

em que está ocorrendo a destruição, também está ocorrendo a construção. Então, a 
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síntese não pode ser resultado da destruição, mas resultado da construção. Isso 

para Freire é o diálogo ontológico, o conceito de diálogo que não é só a 

comunicação entre dois comunicantes ou mais. O conceito de diálogo está na 

própria constituição do ser-sendo, pois não é ser, é sendo. Eu vou lhe dar um 

exemplo de um “aperto” que eu passei com ele, a propósito disso. Aqui ele se afasta 

do marxismo, mas isso teve uma repercussão política tão profunda que aí nos 

afastamos, também, dos materialistas dialéticos. Então, não é a destruição, mas a 

dialogicidade mesmo. Por isso, o inimigo na luta de classes, não é para ser 

destruído, mas para ser salvo também. Somente o oprimido libertando-se, liberta, 

também, o seu opressor. É para libertar o opressor, não é para destruí-lo. Por que a 

alienação do opressor, é uma alienação histórica, assim pode ser superada também. 

Aí tem uma diferença, portanto, de concepção. Não estou dizendo que o Paulo está 

com a razão ou não, mas estou apontando que há aí uma diferença. Vou lhe narrar 

um fato e se você quiser, poderá utilizar na sua tese, que é muito interessante. No 

Educação como Prática da Liberdade, que entre os livros do Paulo, eu considero 

como um dos mais importantes, porque esse livro é o Educação e Atualidade 

Brasileira revisado. São as duas únicas obras dele que, na verdade, acho que é a 

mesma obra, que trata de uma realidade concreta, empírica. Nenhum outro livro tem 

o Paulo analisando uma realidade concreta, porque nos outros livros ele trata do 

geral. Aliás, não é por isso que o método de alfabetização de Paulo Freire está em 

Educação como Prática da Liberdade? Ele faz todas as considerações ontológicas e 

epistemológicas, mas o apêndice do livro, o último capítulo do livro trata de como 

alfabetizar adultos. É um livro que ele trata com empiria a formação teórica e a 

formação política. Não sei se você já ouviu isso de mim, mas Paulo Freire, como 

Marx, inverte a ordem. Nós estamos acostumados a pensar a teoria que vai para a 

prática e que volta para a teoria, não é isso? Mas Freire adota a inversão, a partir de 

Marx. “No princípio era o Verbo”, coisa nenhuma. Para o Freire, no princípio é a 

prática. É a partir da prática que você vai para a teoria e, posteriormente, volta para 

a prática. Mas aqui tem implicações maiores para o que estamos falando. Quando 

você parte da prática para elaborar a teoria e, portanto, a ideologia, você obtém 

legitimidade gnosiológica e epistemológica. Eu estou falando de ciência. Mas essa 

teoria, assim elaborada, só recebe legitimidade política se voltar para a prática, a fim 

de transformar a prática. Legitimidade epistemológica e ontológica. A legitimidade 

epistemológica é dada a partir da reflexão teórica e crítica sobre a prática, sobre o 
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mundo, sobre ler o mundo. Por essa razão, ele vai dizer que a leitura de mundo, 

sustenta a leitura da palavra. Portanto, cientificamente, quando se dá a legitimidade 

de um conhecimento? Quando ele parte da prática. Confere legitimidade 

epistemológica, científica, teórica. Agora, ele só terá legitimidade ontológica, se ele 

retornar para a realidade para transformar a prática, portanto, legitimidade política. 

Então vem o Paulo Freire para complicar a nossa vida de novo. A dimensão política 

da vida humana sustenta a outra dimensão. Na relação amorosa, há uma dimensão 

afetiva?  Sim, há, mas tem uma dimensão política que sustenta a dimensão afetiva. 

Na relação econômica, tem uma dimensão econômica? Tem, mas tem uma 

dimensão política que sustenta a relação econômica. Essa dimensão política é dada 

como? Pela leitura de mundo. Mas então é epistemológica, não é ontológica. Não é 

práxis, é tudo misturado. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Assim, se 

cada coisa admite o seu contrário, na prática, na hora do anti-diálogo entre a tese e 

a antítese, para chegar à síntese, a síntese não pode ser construída através de um 

processo de destruição, mas tem que ter um diálogo aqui. Esse diálogo, que gera 

construção e que vai gerar a síntese, portanto, não é na destruição, mas se é isso 

que acontece mesmo, ele se distancia do materialismo dialético. Por essa razão, 

para alguns, ele é chamado de idealista. Aí tem um problema, que o Paulo não 

resolveu, morreu sem resolver. Eu discuti muito isso com ele. Tentei, na minha tese 

de doutorado, resolver a questão e não resolvi. E a banca examinadora, formada por 

pessoas muito gabaritadas, só não me deu “pau” porque eles, também, não tinham a 

solução. Não é um problema tão fácil, mas antes, vou lhe contar a história que 

prometi, para não te matar de curiosidade. Eu estava um dia lá no Instituto Paulo 

Freire e tinha vários exemplares de Educação como Prática da Liberdade na 

biblioteca do Paulo. Ele ainda estava vivo. Eu peguei um dos exemplares porque 

queria conferir qualquer coisa e vi que o exemplar estava todo anotado por ele. Eu 

reconheci a letra. Inclusive, lamentavelmente, esse exemplar se perdeu. Fiquei 

muito curioso e fui analisar com mais cuidado o livro com as anotações. Aliás, eu 

peguei um livro agora, Educação e Atualidade Brasileira, comentado por ele, página 

por página, não sei quantos anos depois. Eu vou publicar uma nova edição, com 

esses comentários. Eu acho que ele se esqueceu que tinha isso. Ele deu de 

presente para o Adriano Nogueira e o Adriano me trouxe aqui.  Enfim, ao reanalisar 

Educação com Prática da Liberdade, como os comentários de Freire, percebi que 

tinha várias “gralhas” tipográficas. Encontrei dezoito, que eu me lembro, em um 
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aspecto da obra. Uma editora como a Paz e Terra, que tem revisores profissionais, 

pensei: “não é possível!”. Aí fui conversar com o Paulo. Disse: “Paulo, você precisa 

conversar com a Paz e Terra, pois eles não estão revisando o seu livro direito. Tem 

hora que aparece distorcer e tem hora que parece destorcer. Tem hora que aparece 

distorção, tem hora que aparece destorção. Eles não estão tomando cuidado”. Ele 

pegou o livro, com aquele jeito dele, olhou assim e disse: “Romão, eu vou levar o 

livro e vou examinar”. Levou o exemplar. Passado um tempo, ele me convidou para 

ir até a casa dele e tomar um café. Nesse dia, ele não convidou o Gadotti. O Paulo 

tinha esses cuidados. Ele ia me dar uma lição e não queria me comprometer na 

frente de ninguém. Eu fui. Ele falou assim: “Romão, não tem erro, não. Lê com mais 

cuidado”. Eu estava habituado a procurar “gralhas”, porque é muito comum. Você 

pega uma edição de qualquer livro dele, tem palavras trocadas que mudam 

completamente o sentido da frase. Palavras de cognatos perfeitos, como esse aqui. 

É um problema de edição mesmo. Trocar um e por um “i”. Eu ainda brinquei com 

ele: “Paulo, destorcer e distorcer, em Minas Gerais, pronuncia-se tudo do mesmo 

jeito. É distorcer. Eu entendo que eles tenham cometido erro”. E ele disse: “Não, 

não”. Eu notei, mais de dezoito vezes, na obra, em diferentes parágrafos, que 

quando tinha a palavra distorcer, logo em seguida, aparecia destorcer ou um 

derivado de destorcer. Por isso eu percebi o negócio. Ele disse: “Não tem erro, não, 

examina com mais cuidado”. Ele me tratou muito bem, não desqualificou minha 

crítica, mas pediu que eu examinasse melhor. Falou: “Depois a gente discute isso. 

Pense um pouquinho na dialética”. Fui para casa. Veja bem a genialidade do “cara”. 

Torcer é o verbo. Usado metaforicamente, pode ser dito: “você torceu as minhas 

palavras”. Torcer é torcer e destorcer é voltar para o mesmo lugar. Eu “arrebentei” a 

cabeça pensando porque ele não utilizou os termos torcer e destorcer. Ficava mais 

fácil para o leitor, tenho certeza, mas ele utilizou distorção e destorção, raramente 

aparece torção. Usou metaforicamente, claro, mas os prefixos dis e des são 

opostos, dentro de uma mesma realidade. Por que são opostos? Porque distorcer é 

sinônimo de torcer e destorcer é o antônimo. Qual a tese central de Educação como 

Prática da Liberdade? Foi ele quem me explicou isso depois. A dialética está na 

forma do livro. Daí os pares. Exemplo: as elites distorcem a visão de mundo dos 

oprimidos e o papel da educação para a liberdade é de destorcer o que foi 

distorcido. Então existe uma ação revolucionária-dialética. Essa ação revolucionária 

só pode ser feita com um protagonista com essa consciência. A preocupação dele, o 
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compromisso com uma tese, o levara a demorar, às vezes, um mês para escrever 

um parágrafo. Ele escrevia um parágrafo e colocava em discussão na roda. Ele 

escreveu Pedagogia do Oprimido assim. Tem vários fragmentos de memória dele, 

em que anotou ter entregue parágrafos da obra para outras pessoas lerem e 

emitirem opiniões. Depois ele comenta o que reviu e reescreveu. Ele demonstrava-

se revolucionário, com seu cuidado até na hora de escrever, para não se trair em 

nada, não “cair em tentações” hegemônicas, antagônicas. Não sei se isso lhe ajuda 

em ideologia, mas é ele discutindo a ontologia profunda. É ele discutindo como é o 

ser e como o ser humano conhece. E sempre com a consciência de que o que ele 

conhece não é uma verdade única, não é para ser imposto para todo mundo. Não é 

conhecimento absoluto, é conhecimento perspectivado, tanto que cada coisa admite 

o seu contrário. Ao raciocínio dele pode existir um raciocínio contrário, dialético. 

Edson: Professor, quanto à problemática do currículo escolar e o papel a ser 

desempenhado pelo professor em uma educação preocupada com libertação e 

emancipação. Para Gramsci, é necessária uma identidade de classe e, nesse 

sentido, o papel de liderança deve ser desempenhado pelo intelectual orgânico. Na 

sua opinião, para se implementar uma educação transformadora, o professor deve 

exercer o papel de intelectual orgânico? 

Prof. José Eustáquio Romão: Sim, mas um intelectual orgânico das classes 

revolucionárias. 

Edson: Sobre os escritos de Paulo Freire, com destaque na nota 14 de Educação e 

Atualidade Brasileira, mesmo não ignorando a produção posterior, como Pedagogia 

do Oprimido, por exemplo. 

Prof. José Eustáquio Romão: Sim, porque a partir daí as coisas se tornam mais 

claras. Os posicionamentos. 

Edson: É verdade. A categoria de intelectual orgânico de Gramsci e as concepções 

do Paulo Freire, especialmente no que se refere ao papel do professor e ao debate 

sobre a dialogicidade e dialética, podem se aproximar? 

Prof. José Eustáquio Romão: Acho que é possível a aproximação. Na minha 

compreensão, para Paulo Freire está claro. Está claro no próprio exercício do Paulo 

quando, por exemplo, ele vai para outros países.  Ele narra que, certa vez, chegou 
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em um determinado lugar e afirmou não estar lá para ensinar nada para eles, mas 

discutir sobre a necessidade de explicitar como eles compreendiam dada realidade. 

Segundo o Paulo, o pessoal se revoltou com a sua fala, dizendo que esperavam que 

ele fosse lá para ensinar, afinal ele era diferente deles. Nesse momento, o Paulo 

conta que fez um jogo com o grupo de alunos analfabetos. Propôs que eles se 

alternassem, realizando perguntas entre os alunos e professor, e se a resposta 

estivesse correta a pessoa ganharia um ponto. Cada um realizou uma pergunta 

partindo da realidade específica de cada um e o jogo terminou empatado. Essa 

atitude dele é uma atitude de intelectual orgânico. Qual é o papel de intelectual 

orgânico? Não é ensinar nada para ninguém, mas ajudar a explicitar o conhecimento 

que está na realidade em que as pessoas estão imersas, mas que nem sempre 

estão enxergando. O povo se enxerga revolucionário? Não, o povo se enxerga 

hospedeiro do opressor, mas as contradições das relações fazem o intelectual 

orgânico contribuir com o povo, para que enxerguem as diferenças no interior das 

ideologias, do que existe de ciência na leitura de mundo do povo e o que existe de 

ideologia opressora hospedada. Esse é o papel do intelectual orgânico. Por isso, 

não é Pedagogia para o Oprimido, mas Pedagogia do Oprimido. Aí se encontra a 

organicidade do intelectual Paulo Freire. Freire teorizou sobre isso? Teorizou, 

também. Qual é o papel do professor? Na Pedagogia da Autonomia tem algumas 

coisas que são surpreendentes. Esse livro ele ditou para nós, pois estava sem 

condições físicas para escrever o livro. Quem organizou o livro para ele foi o pessoal 

do Instituto Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia foi lançado em Juiz de Fora, com 

a presença de uma multidão de pessoas para ouvi-lo. Ele já estava doente, mas 

chegava a suar, de tão empenhado para o lançamento daquela obra, pois seria a 

síntese dele. Se você pegar a Pedagogia da Autonomia, você vai encontrar tudo o 

que está nas outras obras do Paulo. Eu considero a Pedagogia da Autonomia a obra 

testamento de Paulo Freire. Nela, a questão do intelectual orgânico está clara. Para 

mim, claríssimo! Alguns professores pegam aquele livro e se decepcionam, porque 

fazem uma leitura superficial do livro. Não se pode ler jornalisticamente Pedagogia 

da Autonomia, é um livro extremamente profundo, no qual ele retoma uma discussão 

que está na Pedagogia do Oprimido. Ele diz assim: “Ninguém educa ninguém, como 

tão pouco, ninguém se educa sozinho”. Então, em primeiro lugar a educação só é 

possível... é mais do que no coletivo, do que estar em grupo, estar no Círculo de 

Cultura. A educação só se realiza no sujeito transindividual. A expressão não é dele, 
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mas de um colega dele, com o qual ele trabalhou na Suíça, que é o Lucien 

Goldmann. O Paulo dizia para nós: “Vocês leiam o Goldmann, pelo amor de Deus, 

pois esse intelectual está sendo esquecido. Ele é um escritor marxista, dos 

melhores. Ele trabalhou sociologia da cultura. Por favor, leiam o Goldmann”. Só que 

traduziram um único livro do Goldmann para o português, que virou moda nas 

universidades brasileiras que se chama Filosofia e Ciência Humanas. Não é esse 

livro. Ele leu o Goldmann em francês, apesar do Goldmann ser romeno. Então, o 

que é o sujeito transindividual?  Eu dou o seguinte exemplo: vamos supor que 

vamos levantar uma mesa. Eu sozinho não consigo e chamo algumas pessoas para 

me ajudarem. Não vai adiantar se todas as pessoas aplicarem a somatória das suas 

forças no mesmo ponto. Só vamos levantar a mesa se aplicarmos as forças 

somadas em pontos diferentes da mesa. Então, é um outro sujeito que é 

transindividual, que não é só coletivo. Seguindo o exemplo dado, mesmo o coletivo 

pode não conseguir levantar a mesa, aplicando a força só no mesmo ponto. Esse 

conceito para o Paulo Freire era fundamental. É mais do que o coletivo, é um sujeito 

transindividual. O conceito de consciência, e aí voltamos ao problema de ideologia, 

ele tirou do Goldmann. Ele diz isso, textualmente, na Pedagogia do Oprimido. Você 

se lembra do conceito de consciência em si e consciência real? Quando o Paulo vai 

tratar dos problemas da consciência na Pedagogia do Oprimido, ele faz de forma 

rápida e pede para que se leia o Goldmann. Ou seja, ele tinha consciência, já na 

Pedagogia do Oprimido sobre o conceito de consciência, que Marx chamou de 

consciência em si e consciência para si. Ele tinha clareza sobre o tráfico ideológico, 

tinha clareza da hegemonia das classes dominantes em relação às ideias 

dominantes, mas ele não repete o Marx. Ele acrescenta um fator que eu acho 

fundamental. É que o dominante, a ideologia do dominante entra na cabeça do 

dominado. Ele havia lido um outro autor, que ele gostava muito, que era o Albert 

Memi, os dois livros do Memi: A visão do colonizador pelo colonizado e  A visão do 

colonizado pelo colonizador. Você sabe que são dois livros, não é? Pois bem, Paulo 

teve clareza na Pedagogia da Autonomia que seria um livro para os educadores, 

conforme ele queria que fosse. Eu acho que se Freire tivesse dado a forma ao livro, 

o teria feito em forma de cartas para os educadores. Era o gênero preferido dele. 
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 Aliás, você conhece a tese do Edgar86, que fez sobre a pedagogia da 

correspondência, porque Paulo Freire tinha preferência por correspondências. Se 

você não conhecer, vale a pena ler. Está publicado. Vou dar alguns exemplos, a 

partir de Pedagogia da Autonomia, para responder mais objetivamente a sua 

questão. Existe uma passagem em que o Paulo Freire está com uma grande 

dificuldade para dizer que a mediação pedagógica, aliás, não sei se você se lembra 

porque ele utilizou mediatização pedagógica e não mediação. Mediação estava 

sendo muito utilizada na época, pelo próprio marxismo. Qual o conceito marxista de 

mediação? Mediação enquanto superação de conhecimento mediato pelo 

conhecimento imediato. Não é ponte. Não é intermediação. Portanto, quem faz a 

mediação é o próprio aprendiz. Não é o currículo, não é o professor, não é a aula. 

Quando ele diz que ninguém educa ninguém, como tão pouco ninguém educa a si 

mesmo, mas os seres humanos se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo, não é pelo currículo, não é pela escola, não é pelo professor, é a mediação. 

Vamos voltar ao termo original, porque mediatização é um neologismo, não existe 

na Língua Portuguesa. A mediação é feita por quem? Pelo próprio educando com o 

mundo. Por que o que significa mediação para o Paulo Freire? Significa a superação 

do imediato pelo mediato, que é o conceito marxista dialético de mediação. Aí é 

Lefebvre, puro, que eu não sei se ele leu. Por que ele evita o termo mediação? É 

bom dizer que em Paulo Freire não tem nada de graça, não tem nada intuitivo. Ele 

tinha uma enorme intuição, mas ele elaborava aquilo até a exaustão. Isso eu 

conversei com ele também. Mediação estava muito na moda e interpretada em 

vários países, especialmente no Brasil como intermediação, como ponte. Exemplo: o 

professor faz a mediação entre o conhecimento e o aluno, ele é ponte, o currículo é 

ponte. Paulo Freire vai dizer que não é. O que ele trata é a mediação no conceito 

marxista. Então, ele vai utilizar um neologismo para chamar a atenção, para 

diferenciar, daí ele utiliza mediatização. Essa palavra não existe em português. Ele 

não utiliza em suas obras nenhum neologismo por modismo, mas por necessidade 

epistemológica. No entanto, ele compôs todos os neologismos de acordo com as 

regras da língua, daí a quantidade de dicionários etimológicos na biblioteca dele. Ele 

procurava não fugir da língua. Então ele diz, lembrando a famosa frase que todo 

mundo cita, muitas vezes sem entrar na profundidade dela: “Ninguém educa 
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ninguém, tampouco se educa sozinho. Os seres humanos educam-se em 

comunhão, mediatizados pelo mundo”. Mediatizados, não é mediados. Mediados 

pelo mundo, significa que ele mesmo desencadeia o processo de mediação, de 

mediatização, na leitura de mundo, que não é espontânea, também. Por essa razão 

tem que ser em comunhão. Ninguém individualmente vai fazer, mas só em 

comunhão, confrontando as leituras, daí os Círculos de Cultura e daí vai se 

encaixando tudo. Eu não sei se respondo à sua questão, mas eu compreendo que lá 

na Pedagogia da Autonomia ele responde isso claramente. O professor pode ser um 

intelectual orgânico, desde que desempenhe esse papel. Para mim, o alerta maior 

do professor como intelectual orgânico é uma passagem, que você leu lá e que você 

deve se lembrar bem. Essa passagem parece conversa de bêbado. Quando ele diz 

na Pedagogia do Oprimido que “ninguém educa ninguém”, o que nós podemos fazer 

com as pessoas? O que podemos fazer como educadores? Mas aí ele tem que 

resolver um problema antes que a língua portuguesa não dá conta – nas línguas 

eslavas não teria esse problema. Quando fomos discutir isso com ele, ele disse que 

havia línguas que tinham essa solução. Não tem em português, não tem nas 

neolatinas, mas nas línguas eslavas tem. Eu não sei se ele lia língua eslava – que é 

a mediação pedagógica entre o educador e o educando ou uma mediatização, como 

ele dizia. Esta mediatização não é entre o educador e o educando, é entre esses 

dois e o mundo, porque quem ensina aprende e quem aprende ensina. É um 

processo só. E esse quem ensina aprende...o aprender e o ensinar estão contidos 

em uma palavra só. Nas línguas eslavas, como no russo é “ugoshenia”, não tem 

separação entre ensinar e aprender. Não existe aprendizagem e ensino, é um 

fenômeno só. Então o Paulo Freire criou o do-discência. Foi outra guerra. Fui em 

“cima dele” e questionei a palavra, daí ele colocou o hífen. No início, não tinha hífen. 

É um neologismo. Eu estava participando da elaboração do livro Pedagogia da 

Autonomia e ainda discutia com ele. Do-discência, docência e discência. Ele achou 

que com essa palavra ele resolveria o problema da língua portuguesa não dar conta 

da questão. O que eu contestei na época foi o seguinte: se você coloca que não 

existe o ensinar, que ninguém educa ninguém, existe o trabalho do educador e o do 

educando, mas ambos realizam o processo de aprendizagem. Ele vai escrever no 

livro que a aprendizagem precede o processo de ensinar, porque a aprendizagem é 

o princípio fundante do ensinar. Então, existe o ensinar, é claro, mas existe nessa 

condição. A gente só separa para entender. Na realidade esse processo não é 
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separado. Eu o questionei sobre colocar na palavra docência na frente da discência. 

Por tanto, para mim, seria dis-docência, ao contrário da proposta do Paulo. Ele falou: 

“Ah, vou pensar”. Levou um mês para pensar nisso. Quando ele voltou ao assunto, 

me explicou que era do-discência mesmo, porque se ele invertesse, como eu havia 

sugerido, a palavra daria a ideia de negação da docência. Explicou que por uma 

questão de política linguística, iria manter como do-discência. E disse: “Aliás, já 

andam me acusando por aí que eu nego a escola e que tem que descolarizar a 

sociedade, eu não defendo isso”. Ele estava se referindo ao livro do Cambi87, 

História da Pedagogia. É um livro excelente de história da pedagogia, mas nos 

últimos capítulos ele escreve um capítulo sobre a Pedagogia latino-americana e diz 

que Paulo Freire pregou a descolarização da sociedade, como Illich, o que é um 

equívoco. Então Paulo Freire confirma a docência e o docente como intelectual 

orgânico. No conjunto de sua obra, Freire afirma que a transformação só ocorrerá se 

tiver pessoas conduzindo esse processo com uma pedagogia emancipadora. 

Pedagogia emancipadora significa ler os traços culturais, revolucionários que estão 

no conhecimento do oprimido. Por isso, a vantagem epistemológica que ele dá ao 

oprimido, explica em parte, a razão da resistência de alguns intelectuais a Paulo 

Freire. Porque Paulo Freire não entra na Universidade? Ele entra pela “porta do 

fundo”, como epígrafe. Nós somos uns bichos, meio doidos, que defendemos a 

importância do pensamento de Paulo Freire. Na maioria das vezes, quando ele entra 

na escola, entra de uma forma muito superficial. Afirmam que o método, que a 

técnica de alfabetização de Freire que é importante. Não é isso. Paulo Freire é um 

pensador da educação. Um dos maiores pensadores do século XX e quem está 

dizendo isso não somos nós, mas o mundo. Existe uma pesquisa realizada pelos 

americanos e que constatam que Paulo Freire é um dos pensadores mais lidos do 

mundo, não é brincadeira. Nós estávamos na frente de uma pessoa genial e nós 

nem tínhamos a dimensão disso. Não podemos dizer que Paulo Freire fez tudo o 

que fez porque era muito intuitivo. Ele tinha muita intuição, mas a sua produção 

custou “sangue, suor e lágrima”. Ele se debruçava sobre um problema com afinco, 

com dedicação e compromisso. Lia muito, buscava, traduzia livros, quando não 

dominava a língua, pedia para traduzir, pois tinha que resolver o problema. Ele pode 
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não ter frequentado mestrado e doutorado sistematicamente, mas eu costumo 

compará-lo com o Gorki que falava: “Minhas universidades, quais são?”.  Freire tinha 

as suas universidades, por trás dele. 

Edson: Professor, agradeço a sua grande contribuição para a tese. Suas reflexões 

contribuem para a reafirmação do que apresentamos na revisão bibliográfica. 

Professor José Eustáquio Romão. Foi um prazer e ao término quero ver a sua 

leitura, pois ela é muito importante. Eu já esperava, há bastante tempo, a sua tese. 

Conheço o seu empenho na divulgação do pensamento do Paulo, especialmente na 

Metodista. 
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APÊNDICE 3 – Transcrição da entrevista realizada com o Professor Doutor Luiz 

Antonio Cunha88. 

Tempo de entrevista: 01 hora e 11 minutos. 

 
Esta entrevista foi realizada no dia 02/08/2016, em seu escritório, no bairro do 

Flamengo, cidade do Rio de Janeiro. Acompanhou-me na entrevista, auxiliando-me 

na gravação, meu filho Ettore Murbach Fasano.  

 
Transcrição da entrevista 

 
 
Edson (pesquisador): Professor, rapidamente me apresentando, sou professor da 

Educação Básica na Prefeitura de São Paulo, há muito anos, exercendo a função de 

Diretor de Escola. Também trabalho como docente no curso de Pedagogia da 

Universidade Metodista de São Paulo e coordeno na mesma Universidade o curso 

de Pedagogia – PARFOR. Estou concluindo o doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UMESP, e a entrevista que o senhor está me 

concedendo é de fundamental importância para a tese que estou elaborando, sob a 

orientação do Professor Doutor Décio Azevedo Marques de Saes. A tese está 

organizada em seis capítulos, sendo que no primeiro capítulo procuramos 

contextualizar Paulo Freire e Antonio Gramsci, apontando algumas similaridades 

entre eles, a partir de contextos sócio-históricos; No segundo capítulo apresentamos 

uma revisão bibliográfica centrada na ideologia como categoria de análise. Para 

tanto, retomamos tal conceito em alguns textos de Marx e Engels, demonstrando 

que a ideologia não se trata de “falsa consciência, mas de uma representação 

interessada do real, a partir da perspectiva de classe social. Ainda no mesmo 

capítulo, utilizamos textos do francês Alain Badiou, um marxista maoísta, que 

aprofunda a discussão de ideologia, especificamente da ideologia das classes 

populares, abordando inclusive, como a religiosidade popular se constitui como um 

dos elementos dessa ideologia. No capítulo três, retomamos o conceito de ideologia 

em Gramsci, especialmente, o conceito de ideologia presente nos Cadernos do 

Cárcere. Percebemos, no estudo realizado, a importância dada por Gramsci nos 
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diferentes graus de consciência presente na sociedade, desde uma visão mística, 

passando pela visão folclórica, religiosa, até a visão filosófica e a proposta da 

filosofia da práxis. Nesse sentido, Gramsci destaca a necessidade de se 

problematizar a cultura popular, suas expressões, linguagens, enfim sua ideologia. 

Seguimos o próximo capítulo com o estudo da mesma temática, na produção teórica 

de Paulo Freire. O quinto capítulo, em princípio não estava previsto na tese, mas foi 

incluído por solicitação da banca que compôs o Exame de Qualificação, objetivando 

estabelecer um destaque analítico para o currículo escolar. A questão que se coloca, 

especialmente no capítulo cinco, busca refletir sobre a importância de se 

desenvolver um currículo escolar que, partindo da ideologia popular, possa construir 

uma escola transformadora. Finaliza-se a tese com o capítulo seis, que está em 

elaboração e que será resultado da análise das entrevistas que ora se realiza, cujos 

entrevistados são o Professor Gaudêncio Frigotto, o Professor José Eustáquio 

Romão, o Professor Cláudio de Oliveira Ribeiro e o senhor.  O objetivo desses 

diálogos  é analisar como os intelectuais entrevistados compreendem as categorias 

fundantes dessa tese, bem como os desafios políticos que se colocam para os 

educadores brasileiros progressistas no atual momento histórico. Pretendemos 

verificar, em suma, como vocês compreendem o papel do docente, se intelectuais 

orgânicos, ou não, para a construção de uma Pedagogia Libertadora. 

Professor Luiz Antonio Cunha (entrevistado): Está vendo! Eu achava isso 

mesmo, que você iria falar mais do que eu! Não sei se saberei responder para você. 

Eu, pessoalmente, não qualificaria o professor como um intelectual orgânico. Não 

me parece que o caminho possa ser produtivo por aí, principalmente, pelo seguinte: 

esse pensamento de Gramsci, a respeito disso, está muito contextualizado. Ele, 

como dirigente político de um determinado partido, tinha um especial elemento 

diretivo em termos políticos. Aliás, essa é a palavra-chave que eu, pelo menos, 

penso que possa contribuir para o seu pensamento. Trata-se da questão da direção. 

Gramsci era um dirigente político. Era um preso que estava com a cabeça nesse 

rumo, o da direção política, e essa situação não é o caso do professor. Eu não vejo 

o professor como dirigente político. Esse problema seria uma qualificação 

inadequada. Esse aspecto da direção me interessa ou me interessou mais em outro 

momento. Eu acho que aí se encontra uma grande distinção entre Gramsci e Paulo 

Freire. Trata-se de um ponto de grande tensão. Gramsci era claramente um diretivo, 
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não um diretivo bolchevique, mas ele estava pensando em uma direção política. Por 

outro lado, Paulo Freire tem uma grande dificuldade com essa questão. A leitura da 

obra de Freire, pelo menos a que eu fiz, de um modo assistemático, pois nunca tive 

a preocupação em sistematizar o pensamento de Paulo Freire. Realizei diferentes 

imersões no pensamento dele, em diferentes momentos de maior ou menor 

proximidade. Eu via uma grande dificuldade com a diretividade. Ao contrário, a não 

diretividade era sempre celebrada, como algo proveniente da espontaneidade. O 

nascimento espontâneo da consciência. Isso foi uma coisa que sempre me 

incomodou, tanto na teoria como na prática. Na prática, porque eu via a mim e aos 

meus colegas, eu em um curto tempo, trabalhando nos “Círculos de Cultura”, 

praticando uma direção política. Aquele era um momento mais ou menos 

consciente, mais ou menos dissimulado,  mas era um momento muito especial para 

o exercício prático da direção política. Então eu notava essa distinção muito grande. 

Observação: nesse momento o Professor Cunha contou uma experiência particular 

que o colocou preocupado com a relação entre a teoria e prática na proposta 

freiriana. 

Professor Luiz Antonio Cunha: Uma preocupação que tive e que de vez em 

quando retorna para os meus pensamentos é até que ponto a teoria freiriana pode 

ser utilizada, de forma oportunista, diante de conflitos fortes ou fracos. Uma maneira 

de não se entrar nos conflitos.  Nos “Círculos de Cultura”, em populações 

atravessadas por profundos conflitos, como por exemplo, ocupações de terrenos, 

polícia atrás etc, a marca do diálogo, dependendo como era compreendido, ou se 

“jogava água fria naquela fervura” ou se deixavam caminhos abertos para uma ação 

diretiva para quem quisesse ou pudesse.  Isso é um pensamento muito ligado à 

minha atividade prática, com um nível de abstração “0,5”, mas eu cheguei a pensar 

mais a respeito dessa situação no caso da escolha das palavras geradoras, no caso 

da proposta metodológica para o ensino, nos termos da alfabetização de adultos. 

Uma coisa muito essencial, a escolha das palavras geradoras. Não havia dúvidas 

para mim, nunca houve, que era uma atividade profundamente diretiva. A escolha da 

palavra geradora era diretiva. Eu nunca entendi bem porque tiraram o “acento” da 

direção do conjunto do pensamento de Freire. É, não é, às vezes é, às vezes não é. 

Como fica isso? No entanto, eu disse a você, nas minhas leituras desconexas da 

obra de Paulo Freire, que encontrei uma vez em uma obra, uma vez só, não sei se 
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por falta de atenção ou por falta de menção. Creio que foi a Pedagogia da 

Esperança. Só aí eu encontrei a referência positiva à diretividade. Não sei se a 

afirmação era que a educação democrática só pode ser diretiva, algo desse tipo. 

Talvez eu esteja reproduzindo inadequadamente. Uma afirmação que eu não vi nas 

outras obras. 

Edson: Na Pedagogia da Esperança, Freire retoma algumas críticas que haviam 

sido feitas ao seu trabalho e procura debatê-las, de fato, inclusive sobre o elemento 

da diretividade. 

Professor Luiz Antonio Cunha:  Acho que seria o caso de ele retomar, mas, talvez 

para ele não valesse a pena, pela adaptabilidade desse discurso a situações tão 

diferentes. A ponto de eu me perguntar: “por que razão esse pensamento é utilizado 

por pessoas tão diferentes, em contextos tão diferentes?”. É uma visão bastante 

maleável. Eu me lembro de ver pessoas de direita, de centro-direita, não da “Escola 

Sem Partido”, esses não, mas gente tão diferente! Vou contar uma história, que 

precisa ser compreendida com muita cautela. Eu fui cooperante em Guiné-Bissau há 

quarenta anos. Na mesma época em que lá estava o grupo da equipe de Paulo 

Freire, equipe de Genebra, entre eles, vários brasileiros, prestando lá uma ajuda. Foi 

uma experiência muito interessante. Essa viagem mudou meu pensamento sobre 

educação. Acho que eu tinha antes uma tendência mais populista e depois me 

aproximei mais de uma concepção...vamos chamá-la de diretivista. Também não 

quero classificar muito, pois eu não sei classificar. Lembro-me de uma situação que 

muito me chocou. Eu observava ali uma assessoria voltada à formação de 

professores. Era um contexto muito dramático, logo após o fim da guerra. O governo 

que havia assumido Portugal, um governo socialista, após o 25 de abril, cobrou da 

Guiné a dívida, do Banco da Guiné. Os guineenses afirmaram que aquela dívida 

havia sido contraída por Portugal para fazer guerra contra eles. “Nós não vamos 

pagar essa dívida”. Assim, o governo português fez uma chantagem e disse que iria 

retirar os professores portugueses como cooperantes do ensino secundário da 

Guiné. Esses professores portugueses atendiam uma pequena classe média, uma 

classe diminuta de um país diminuto, mas essa classe média era sensível em 

Bissau, pois eram pessoas que começavam a sentir falta de certo conforto que 

tinham no período colonial. Essa estratégia de Portugal tornava politicamente 

incômoda a situação do novo governo de Bissau. O fim do ensino secundário para 



 
355 

aquele grupo seria uma coisa muito complicada. Dessa forma, o governo de Guiné-

Bissau nos pediu ajuda no Brasil. Fui, entre outras pessoas, para Bissau, para ver o 

que se podia fazer. Era uma situação emergencial. Eu ficava observando os outros 

que também estavam ali. Observava, de um lado, os cubanos que estavam lá para 

montar um sistema de administração do Ministério, que chamavam de Comissariado. 

Os cubanos, todos muito diretivos; por outro lado, via os meus colegas que vinham 

de Genebra, alguns ex-colegas meus do movimento estudantil no Brasil, do período 

anterior ao golpe. Eles haviam saído do país, ido para outros lugares.  Quando os vi, 

perguntei: “- Por que vocês estão fazendo isso?”. Eles usaram o método Paulo 

Freire – de uma maneira que não sei explicar como – para ensinar português como 

língua estrangeira para os combatentes que estavam com base na Guiné, que eram 

francófonos. Eram pessoas que estavam no Exército de Libertação da Guiné e Cabo 

Verde e que estavam baseados na Guiné, no país vizinho. Portanto, ou eles falavam 

suas línguas, das diferentes etnias ou um crioulo profundo ou francês. No entanto, o 

português havia sido determinado como língua de Estado Nacional pelo novo 

governo, pois não havia nenhuma língua hegemônica para ser usada como língua 

nacional. Havia muitas línguas e diferentes e, por isso, usaram esse método para 

ensinar uma língua estrangeira. Eu pensei: “como pode? Não tem nada a ver. Como 

você vai usar algo da língua deles, das diferentes etnias ou do francês, para ensinar 

uma língua estrangeira?” Sempre tive muita dificuldade de buscar uma sintonia entre 

o discurso e a prática. Não encontrei, pelo contrário, como disse a você encontrei 

sinais de dissintonia e um único sinal de sintonia na Pedagogia da Esperança, mas 

quem conhece Paulo Freire é você, não sou eu. 

Edson: Posso voltar a uma das categorias analisadas na tese? A questão da 

religiosidade. Gramsci discute que existe na religiosidade popular indícios de 

resistência às injustiças sociais. Embora haja uma ideologia hegemônica presente 

na Igreja Institucionalizada, os excluídos realizam uma leitura própria a partir da sua 

experiência de explorados e ressignificam tal ideologia. Conversávamos ainda a 

pouco com o Professor Gaudêncio que, embora Paulo Freire fosse católico e com 

aproximações com a teologia da libertação, ele não analisou em seus textos a 

existência de uma força resistente específica da religiosidade popular. Quando 

Paulo Freire citava a religiosidade e a sua influência nas camadas populares, 

apontava apenas o poder da ideologia dominante na naturalização das injustiças, 
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por exemplo, na expressão: “Foi Deus quem quis”. Diferente de Gramsci, que 

chegou a citar em uma das Cartas do Cárcere, a interpretação da sua tia, de uma 

palavra do latim, que a levava a concluir tratar-se de uma pessoa correta e justa. A 

forma como a cultura popular ajuda a interpretar a ideologia dominante, não está sob 

total controle das forças de dominação.  

 Professor Luiz Antonio Cunha: Que coisa interessante isso! Houve uma 

recriação. 

Edson: Sim, essa recriação acontece a partir da experiência dos excluídos, a partir 

da ideologia popular. Uma preocupação que apresentamos na tese é de analisar, ao 

final de cada capítulo, textos literários, que ajudem a ilustrar essas ressignificações. 

Ao apresentar essa reflexão para o senhor, gostaria de ouvi-lo, sobre a possibilidade 

de uma prática pedagógica que problematize a cultura popular, a religiosidade 

popular, retirando desta, elementos de contra-hegemonia. 

Professor Luiz Antonio Cunha: Sou sociólogo de formação ou de deformação, 

como você quiser. Acho que não dá para ter uma resposta abstrata, desse tipo. É 

necessário ver cada caso. Você estava falando nisso, estava passando na minha 

cabeça a história de Antônio Conselheiro, em Canudos. O que eu leio ali? O que 

entendo daquilo que li? O processo imperial. Essa religiosidade popular expressava 

e dirigia uma resistência contra a exploração dos senhores de terra, gado e gente do 

local, contra a exploração dos impostos da República. O que aconteceu foi na Bahia, 

numa situação muito específica, entre eles, impostos locais e isso foi generalizado 

como se fossem impostos da República. Portanto, viam a república como ilegítima.  

Ilegítima, também, porque derrubou a monarquia. Então, o que é isso? É uma 

mistura muito forte de expressões “autênticas” contra uma exploração presente e, ao 

mesmo tempo, totalmente alienada em relação à monarquia. O discurso do 

Conselheiro surtia uma enorme repercussão naquela gente. A ilegitimidade da 

República e a legitimidade ou santidade da Princesa Isabel. Aquilo era totalmente 

alienado. Ao mesmo tempo, havia a reação que Antonio Conselheiro dirigia contra a 

Igreja Católica, mas que Igreja Católica era essa? A Igreja Católica dos missionários 

italianos “cappuccinos”, que foram trazidos no período de romanização do clero, 

mais no fim do século XIX, e que tinham aquela pregação de inferno, de sofrimentos 

terríveis. Esses padres cobravam muitas coisas das populações já pobres. Era uma 
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reação a isso, era uma mistura muito forte.  Eu não sei como fica a escola nesse 

diálogo, nesse nível, sinceramente, não sei, mas acho que esse não é o melhor 

caminho, porque considero que esse seja um caminho sem saída. Se a escola 

pública entrar no universo da religiosidade, não sairá mais. Não tem mais saída. A 

escola pública tem de saber lidar, e eu não sei como fazer com essa cultura prévia 

que os pais e os filhos trazem para a escola, pois não são só os filhos, são, também, 

os pais. Algo tem que ser incorporado, algo tem que ser reinventado. Há que se ver 

como se aceita e como se rejeita, mas nesse aspecto eu sou muito diretivo. Aprendi 

a ser muito diretivo com o que eu comecei a ver na África, eu vi isso lá, em coisas 

muito diretas, por exemplo, antes de chegar na Guiné, estive no Senegal. Isso 

enquanto eu esperava o visto de entrada, porque o cônsul da Guiné havia sido 

assassinado por questões de briga de bar. Fomos em três e não conseguimos o 

visto para entrar na Guiné e ficamos por um bom tempo em Bissau. Quero contar 

uma história de Bissau, dessa época. Senegal já era independente há mais tempo, 

desde os anos 60, com uma liderança política e intelectual ultrassofisticada, 

diferentemente da Guiné. Eles estavam fazendo uma grande reforma educacional, 

de modo que o ensino primário, ou pelo menos quase todo ele, fosse feito em wolof, 

que era a língua da etnia dominante de lá, o que já trazia problemas com as outras 

etnias. De todo modo, eles arriscaram por ali, de forma que as crianças eram 

alfabetizadas, num sentido mais amplo, na língua materna e depois aprendiam o 

francês como segunda língua. No finzinho do primário e depois todo o secundário 

era em francês, que era a língua oficial. Os documentos todos eram em francês etc. 

Quando cheguei na Guiné, pensei: “Como vai ser isso aqui? Ensinar crioulo, mas o 

que é o crioulo?” Um linguajar que naquela época não era muito codificado e que 

tinha diferentes graus de crioulidade. Nós chamávamos de crioulo profundo. Tinha 

crioulo que eu não entendia nada e tinha crioulo da capital que eu entendia quase 

tudo. Havia diferentes graus, também, de imersão no português. Era preciso partir 

do crioulo para poder ensinar. Só que o crioulo não era codificado. Tínhamos que 

codificar o crioulo e depois ensinar o crioulo para todo mundo e depois alfabetizar, 

ou seja, era uma coisa impossível num prazo de uma década, por exemplo. Então 

eles optaram por essa escola que ensinava português que era uma outra língua, que 

não era a língua materna de ninguém ali. Apenas pequenos grupos falavam 

português em casa, mas a população não. Ou falavam crioulo aportuguesado ou 

crioulo profundo ou outras línguas. Acho que a escola tem isso, que é importante ter 
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isso em mente, que essa cultura escolar não deriva espontaneamente dessa cultura 

popular. Não deriva, não é uma mudança quantitativa. A cultura escolar ou é outra 

ou é contrária em muitas coisas. No meu modo de pensar, deve-se levar em conta 

que há determinadas coisas que a escola não deve entrar. No assunto da 

religiosidade, acho que é muito complicado. Se entrar, não sai mais. 

Edson: Essa temática da religiosidade no currículo escolar, apresentada na tese, 

está voltada à necessidade de os educadores perceberem a forma específica de 

compreensão do mundo das camadas populares. Caso contrário, continuarão 

fragmentando filosofia e práxis. Como apresentar essa questão no currículo escolar? 

Professor Luiz Antonio Cunha: Eu não sei dizer nada em relação a isso, em 

relação a levar em conta a cultura popular, é claro. Eu não teria o que dizer, mas 

compreendo que se alguém chega, e isso vale para qualquer público, se alguém 

chega diante de um público e começa a jogar um tipo de comunicação ou de ideias 

sem nenhuma ligação com o que esse público tem de predisposição, nenhuma 

comunicação vai acontecer. Claro, o grande comunicador é aquele que procura 

lançar mão das disposições existentes, pelo menos algumas delas. Creio que sim. 

Pesquisador (Edson): Para que possamos encerrar: o senhor falou da importância 

de uma metodologia pedagógica diretiva, mas diretiva para onde? Para o senhor, 

que papel deve ser desenvolvido pela escola pública no século XXI? Qual o sentido 

da escola, diante de uma sociedade de exclusão? 

Professor Luiz Antonio Cunha: Ah, se eu tivesse essa resposta...não acho que 

seja sensato buscar respostas, assim, salvacionistas. A escola como motor para 

soluções dessa sociedade dividida. Não acho que seja por aí. A escola como 

principal agente socializador, político da sociedade contemporânea. Não é. Não é e 

não será. Talvez ela já tenha sido em alguns poucos países. No Brasil, nunca foi e 

acho que já não tem mais como ser. Outros agentes comunicadores... os meios de 

produção de massa. A internet, entre eles, está muito forte. Então, o que é a escola? 

Acho que a escola tem uma vantagem, uma característica dela própria, que nenhum 

outro meio desses tem ou vai ter, que é a obrigatoriedade dos destinatários. Pelo 

menos durante certo tempo tem que ir lá. Da idade X até a idade Y e isso está 

aumentando, mas o que fazer nessa escola?  Eu desconfio que a crise na escola 

seja mundial. Essa conversa que destaca a escola na Coreia, na Finlândia...sei... 
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conte outra! Essa crise é mundial. A França, que é o local em que a escola teve 

papel fundamental, fundante da república, está em uma crise total. Todo aquele 

aparato tecnológico, hoje, dos Estados Unidos é feito por estudantes estrangeiros, 

brasileiros, russos, indonésios, chineses, chineses, chineses. Todo esse aparato 

tecnológico é feito por essa gente. Eu não tenho resposta para a sua questão, não 

tenho mesmo! Agora, isso não nos impede de procurar equações que possam 

resolver esse assunto. Não sei qual é a equação, mas posso apontar alguns 

elementos da equação ou da “receita desse bolo”. Acho que um deles, que é 

importante, é a ciência. A ciência é da maior importância, mas não a velha ciência. 

Estudei muita ciência na escola. A matemática era aquela do século V, da Grécia, 

era a geometria euclidiana. A física era a física de Newton. Essa não é a ciência de 

hoje. Acho que a escola precisa trabalhar a ciência de hoje. Como é a ciência de 

hoje? Eu não sei porque eu não consegui entender a relatividade do Einstein, que é 

do começo do século XX, mas acho que não adianta nada a ciência de ontem. 

Precisamos da ciência de hoje, de muito debate e de muita política, da laicidade, 

justamente para permitir A e B, o que é muito difícil de nós aceitarmos hoje no Brasil, 

em razão dessa grande anomalia política, onde a religião resolve tudo quanto é 

problema. Crise da política, é a religião que vai resolver. Crise na economia, a 

religião vai resolver. Crise na família... Precisamos pensar diferente desse roldão 

que atinge a escola hoje. Uma posição crítica e aqui duplo parênteses: em uma 

mínima parte esse pessoal da “Escola sem Partido” tem razão no sentido de que 

existem pessoas que efetivamente utilizam a escola para doutrinar, como usam para 

a religião. O que existe de escolas que abrem a aula de matemática rezando um 

“Pai Nosso”...eu tive um aluno, um pastor batista, que fez uma dissertação de 

mestrado sobre escolas públicas de um importante município da periferia do grande 

Rio, com mais de um milhão de habitantes, onde não tinha ensino religioso na 

escola pública, mas a religião estava em todo lugar. Inclusive, ele descreve uma 

cena da Páscoa, na qual a professora encena, caracterizadamente, a eucaristia com 

pedaço de pão, com copinho de vinho etc. E ele ficou muito indignado, pois dizia que 

“essa cena na minha comunidade é apenas para a congregação”. E lá na escola era 

para o público em geral, para alunos, famílias, parentes, padrinhos, correligionários, 

etc. Acontecem coisas desse tipo. Imagina, em uma escola pública! Isso é uma 

coisa interessante, essa “Escola sem Partido”. Eles pegam um pouquinho da 

verdade, justamente para atrair a simpatia e aí jogam toda a sua carga ideológica. 
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Acho difícil dizer o que será a escola. Creio que a compulsoriedade, nada de Ilich e 

tal. A compulsoriedade, acho que sim. Ciência, acho que sim, mas a ciência 

contemporânea e crítica. Crítica no sentido profundo da palavra. Se há um lugar em 

que isso deve ser constitutivo é na escola. Eu estava lendo hoje na internet sobre 

um professor criticando esse partido da “Escola sem Partido”. Ele dizia: “O professor 

precisa ensinar ao aluno duvidar daquilo que ele ensina. Essa é uma atitude crítica, 

profunda, intensa e difícil. Difícil, porque a nossa subjetividade não está preparada 

para isso. Creio que isso seja indispensável nesse momento em que as fontes de 

informação são tão amplas e diversificadas. Várias vezes eu estava dando aula, na 

pós-graduação, e eu me esquecia de uma informação e, rapidamente, com um 

celular na mão, um aluno me lembrava o que eu havia esquecido. Com um tablet ou 

um celular mesmo, muito rapidamente, encontram a informação. Com dois polegares 

essa juventude digita rapidamente. Acho que isso irá direcionar a evolução humana. 

Fico pensando como serão as mãos humanas daqui a algumas décadas, até para 

poder fazer a crítica de documentos e ideias falsas na internet, porque há demais. 

Cheguei a quase cometer um erro imenso. Eu achava que a maçonaria tinha a ver 

com a Revolução Farroupilha. Procurei na internet e achei um documento. Uma ata 

de uma loja maçônica de Porto Alegre, articulando o desencadeamento da 

Revolução para o dia seguinte. Com aquela gente toda assinando, enfim. Pensei: 

“pronto, está aqui, está provado”.  Então, comecei a fazer minha redação em função 

disso, mas aí, aquele velho e bom “desconfiômetro”, pensei: “vou procura mais”. 

Encontrei um texto de uma professora de uma universidade gaúcha dizendo para se 

tomar cuidado com documentos falsos circulando na internet, inclusive uma ata que 

inventaram. Puxa vida, era aquela ata! O “cara” escreveu até com a linguagem da 

época, ou seja, verossímil, mas não verdadeira. E eu ia cair nessa história. Então, 

eu fui tocado por aquele apelo, levar o aluno a duvidar daquilo que você ensina. 

Acho que isso é de grande importância em  uma análise literária, na leitura de 

Euclides da Cunha sobre Canudos, na história da Segunda Guerra Mundial. Acho 

que esse é um papel da escola e que nada pode substituir. Outra coisa que eu acho 

importante da escola, e isso, eu vivi. É o seguinte: eu não sei como está São Paulo 

hoje. Conheço São Paulo de cinquenta anos atrás. Aqui no Rio, o que acontece? As 

camadas médias, principalmente o pessoal com um pouco mais de escolaridade, 

procuram colocar os filhos em escolas muito selecionadas do ponto de vista social. 

As justificativas são as mais diferentes. Essas escolas cuidam dos valores, mas isso 
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reproduz de uma maneira intensa e trágica a discriminação social. Felizmente, eu 

vivi uma situação diferente com a educação das filhas. Elas fizeram o curso 

correspondente ao primário em uma escola pequenininha, digamos, esse tipo 

selecionado, não do primeiro escalão, mas estava no segundo ou terceiro. Na época 

em que elas passaram para o segundo segmento do que seria hoje o fundamental, o 

Colégio Pedro II, que durante a ditadura tinha sofrido intervenções terríveis, 

diminuído em tamanho e em qualidade, estava sendo recuperado. Ainda era durante 

a ditadura, mas era o governo Figueiredo, havia uma composição para a transição. 

O ministro da educação era o Eduardo Portella, um professor da UFRJ, um liberal 

esclarecido etc. Nessa mudança, nós tivemos a sorte de matricular as filhas lá e foi 

excelente, porque elas passaram a ter uma convivência social plural e que de outra 

forma não teriam. Em termos culturais, em termos raciais, em termos de todo tipo de 

orientação possível. Isso foi muito bom para elas. Elas fizeram o Ensino 

Fundamental II e todo o Ensino Médio em escola pública. Nenhuma foi prejudicada 

por causa disso. Hoje, uma é professora na UNESP, orientadora de doutorado e a 

outra trabalha com marketing de cinema. Nenhuma foi prejudicada com isso, pelo 

contrário, eu acho que elas ganharam muito. Esse eu acho que é outro ponto 

importante para a escola. Eu não lhe dei resposta, mas, tangencialmente, acho que 

posso fazer. A escola pública precisa se caracterizar como o lugar da não 

discriminação, deve se colocar no contrapeso da discriminação que a sociedade 

produz. Discriminação em termos de renda, linguísticos, de gênero, de religião, de 

tudo. E se acabarem com essas discriminações, inventam outras. É impressionante 

a capacidade humana para criar discriminação.  Enfim, a escola pública pode ser um 

lugar de contra-marcha das discriminações sociais. Acho que é mais difícil a escola 

conseguir a ciência contemporânea, do que se colocar contra as diferentes formas 

de discriminação. Claro que a nossa formação de professores está totalmente em 

crise. Não sei o que está mais em crise, se a escola pública ou a formação de 

professores. Com isso, acho que já falei de três ou quatro elementos dessa equação 

complexa. Creio que o caminho da profissionalização também é mais um elemento. 

Acho que a escola precisava propiciar elementos de profissionalização, não 

necessariamente educação profissional, mas o verdadeiro sentido de educação 

profissionalizante. Quando esse termo apareceu no vocabulário brasileiro, queria 

dizer educação profissional, era chamado de profissionalizante. Era outra 

embalagem para a mesma coisa, mas alguma coisa que conduzisse e que 
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facilitasse a profissionalização. Acho que muita coisa a escola pode propiciar para 

alinhavar profissionalizações variadas. A profissionalização, em geral, não é feita em 

escolas, mas em ambientes de trabalho. E é tão melhor feito, quanto mais preparada 

a pessoa esteja de conhecimentos de informática, de estatística, de redação. 

Redação. Saber fazer um relatório. Não é simplesmente preencher um formulário, 

mas diante de uma situação nova, saber relatar o que viu. São os conhecimentos 

fundamentais que a escola precisa propiciar como, por exemplo, o de leitura de leis. 

Tem que saber ler leis na sociedade atual, saber comparar uma lei com a outra. 

Acho que esse é um conhecimento profissionalizante. Não é para ser um advogado, 

mas qualquer outra coisa. É o conhecimento para gerir uma reunião. O meu 

condomínio é, possui duzentos apartamentos. Sempre me chamam para conduzir a 

assembleia. Onde eu aprendi isso? No Centro Acadêmico, enfim, na escola.  Hoje, 

no Rio, é muito difícil encontrar escolas de nível médio com centro acadêmico. São 

poucas escolas, mas isso é essencial para o conhecimento. As pessoas conhecem 

pela prática.  Essas práticas e essas vivências a escola precisa propiciar. De 

repente, existem temas na escola que são feitos como aula e que têm que ser feitos 

como assembleia. Hoje sou eu que presido, amanhã é você, depois é outro. São 

mecanismos da sociedade democrática. Não é uma aula sobre a democracia, mas 

experimentar a democracia na escola. São outros elementos. O ensino da política 

tem que ensinar ler leis, tem que dirigir assembleia, tem que administrar conflitos, 

tem que expressar movimentos. Acho que isso a escola não pode ignorar. Essas 

são marcas de uma escola do futuro. 

Edson: Quando o senhor afirma que não compreende o professor como intelectual 

orgânico, essa sua compreensão se fundamenta no conceito defendido de escola 

laica? 

Professor Luiz Antonio Cunha: Certo. Isso porque compreendo, no pensamento 

de Gramsci, que o intelectual orgânico é aquele que está voltado para a 

transformação da sociedade, para a revolução, que está trabalhando para a 

revolução. Claro que Gramsci escreve menos isso, mas em função da circunstância. 

Ele tem que ser mais alusivo do que qualquer outro autor. No entanto, não sou um 

conhecedor do pensamento dele a ponto de afirmar isso com tanta segurança, mas 

o que afirmo é até onde eu fui capaz de perceber. Creio não ser intelectual orgânico 

por essa razão. Isso não diminui a importância do professor, de jeito nenhum. Não é 
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diminuir a importância dele para a construção de uma sociedade diferente, porque 

fazendo bem o que faz, propicia que seus alunos e ex-alunos façam as suas 

escolhas. O que não impede, também, de a mesma pessoa exercer diferentes 

papéis. Enquanto eu estou na escola pública eu faço isso e fora da escola pública eu 

faço aquilo. Nem por isso eu sou esquizofrênico, mas é questão de perceber a 

distinção dos papéis. 
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Apêndice 4 – Entrevista realizada com o Professor Doutor Claudio de Oliveira 

Ribeiro. 

Tempo de entrevista: 01 hora e 21 minutos. 

 

Esta entrevista foi realizada no dia 18/08/2016, às 16 horas, na sala de orientação 

de estudos do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Religião da 

Universidade Metodista de São Paulo, programa no qual o Professor Doutor Cláudio 

de Oliveira Ribeiro atua como docente. 

 
Transcrição da Entrevista 

 
 

Edson (Pesquisador): Professor Cláudio, conforme contato anterior, realizado por 

e-mail, a pesquisa que estou realizando no doutorado está voltada à relação entre 

currículo escolar e ideologia. Os autores de base da minha pesquisa são Antonio 

Gramsci e Paulo Freire, sendo que o diálogo é “mediatizado” pelo conceito de 

ideologia popular desenvolvido por Alain Badiou. A perspectiva ideológica adotada, a 

partir de Badiou, aproxima-se da concepção leninista, que não compreende a 

ideologia exclusivamente como distorção da realidade, mas como uma 

representação interessada dessa realidade, profundamente associada às classes 

sociais. Para Badiou, as camadas populares, na experiência cotidiana, intuem, 

sentem, percebem a exploração. Investigamos, por meio de uma revisão 

bibliográfica, o quanto Antonio Gramsci e Paulo Freire se aproximam dessa 

compreensão e, ao mesmo tempo, buscamos identificar as possibilidades 

ideológicas que se abrem, nesse contexto, para a elaboração de um currículo 

escolar público e popular. Entre as características da ideologia própria das classes 

subalternas, a pesquisa realizada demonstra a presença da religiosidade popular. 

Esta é discutida no trabalho como uma releitura da religiosidade oficial e se efetiva, 

entre os simples, como o sustentáculo para uma esperança da libertação, ou ainda, 

para a crença de uma sociedade igualitária. Assim, ela inspira a experiência de lutas 

e revoltas populares. Por ser ideologia, esse conhecimento não possui organicidade; 

hospeda em seu interior elementos da ideologia dominante, mas, 
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contraditoriamente, possui “invariáveis do tipo comunista”. Assim, gostaria de iniciar 

o nosso diálogo, ouvindo a sua opinião sobre a tese que estou defendendo. 

Prof. Doutor Cláudio de Oliveira Ribeiro (Entrevistado): Em primeiro lugar, 

manifesto a minha consideração sobre o seu tema e seus referenciais teóricos, que 

considero muito relevantes. Sua tese dá gosto de dialogar, porque está dentro de 

um quadro de preocupações acadêmicas, articuladas às dimensões práticas do 

processo educativo e, também, popular. Isso nem sempre é bem aceito por alguns 

setores da academia, que se colocam refratários às questões voltadas à prática ou, 

pelo menos, olham para esse tipo de pesquisa com desconfiança. Ao contrário, na 

minha compreensão, a nossa contribuição acadêmica deve ser a de nos 

debruçarmos sobre as problemáticas que emergem da vida, do cotidiano. No caso 

do campo educacional, que é o seu, dos espaços públicos, especialmente, que 

atendem a maioria da população, crianças e adolescentes, mas, também, outros 

setores privados que possuem muito de popular, pois em algumas áreas, pelo 

menos onde circulei na minha trajetória de trabalho pastoral, sempre encontrei 

muitos espaços particulares destinados às famílias pobres. Algumas instituições 

particulares caracterizam-se como um complemento do espaço público, então eu 

considero que os setores populares, possuem acesso a pequenas escolas, a 

pequenas iniciativas de ensino particular. Dessa forma, não é apenas a escola 

pública, embora esta seja o local em que as camadas populares encontram a sua 

formação, a sua educação. Acho o seu trabalho muito interessante e tenho muita 

expectativa para conhecer os resultados finais dele. Se você me permite, irei me 

situar dentro desses pontos que você me colocou. Alguns eu tenho familiaridade e 

outros não. Vou começar pelos autores. Sei que você já possui um aprofundamento 

sobre eles, mas, nas entrelinhas, poderá refletir sobre as minhas colocações. Sobre 

o Badiou, eu não sou leitor desse autor. Eu nuca tive contato direto com seus textos. 

Para dizer a verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, foi em 2010, por 

meio do Enrique Dussel, que comentou sobre a obra: “São Paulo: a fundação do 

universalismo”. Na oportunidade, Dussel deu muito destaque ao Badiou, o que 

despertou em mim a necessidade de ler e estudar esse autor. Só que estou na 

dívida até hoje, por conta da dinâmica da vida, com tantas demandas acadêmicas e 

pessoais. A outra referência sobre Badiou eu obtive por meio do teólogo alemão 

Franz Hinkelammert, que vive na América Latina e que é uma referência muito 
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importante para a teologia latino-americana da libertação. Desse, sim, eu sou um 

leitor e utilizo muito os textos dele na tarefa docente. Por ter conhecimento indireto 

do Badiou, vou evitar fazer referências a ele. Espero ler a sua tese e aprender mais 

sobre o Badiou. Em relação ao Gramsci e ao Paulo Freire, estes marcaram muito a 

minha formação. Ao dizer isso, quero te dar um contraponto, o referencial desses 

autores não se refere exclusivamente à minha formação pessoal, mas de uma 

geração. Uma geração que teve no final dos anos 1970 e na década de 1980, um 

aporte crítico vindo do pensamento gramsciano e do pensamento do Paulo Freire. 

Talvez, Paulo Freire, um pouco anterior, especialmente para aqueles que puderam 

desfrutar da contribuição dele na década anterior. No caso do Gramsci, o que ele 

representava para mim ou para nós, como jovens? Uma revisão do marxismo, 

porque vivíamos uma geração, desconfiada sobre as perspectivas mais dogmáticas 

do marxismo. Coisas que líamos ou não, mas que a vivência política nos indicava. 

Crítica, por exemplo, a Althusser, devido a uma visão muito mecanicista da história e 

da economia. Isso pela linha mais política da minha formação, embora não tenha 

tido essa influência com tanta intensidade, mas meus amigos tiveram. Falo em 

termos de uma geração, de um grupo de pessoas majoritariamente ligado a pastoral 

popular católica ou ecumênica, bem como dos setores que, naquela época, se 

destacavam na teologia da libertação. Esse grupo, correspondia às pessoas ligadas 

à Quarta Internacional. Nós líamos o jornal O Trabalho. Alguns de nós vendíamos o 

jornal, quase como um tipo de trabalho religioso ou convencionista, tanto é que eu 

nunca me envolvi muito com esse jornal como outros amigos o fizeram, justamente 

porque considerava ser uma visão de mundo muito parecida com a que eu vivia na 

Igreja. Identificava, nesse grupo, a expectativa de que as pessoas precisavam se 

converter àquela perspectiva. Eu me perguntava: “Eu já tenho a minha militância 

religiosa e agora necessito ter a militância política, de convencimento?”. Percebi, 

entre a militância política e religiosa, uma grande similaridade, quase que um 

aspecto vocacional, mas acompanhei.  Essa crítica aos processos mais dogmáticos 

do stalinismo e da interpretação hegemônica do marxismo nos deu, naquela época 

(mas eu diria até hoje), uma espécie de “sede” por um caráter mais revisionista, no 

seu sentido mais positivo. Naquele momento, Gramsci representava, para nós, a 

revisão do marxismo. Posteriormente, eu, ainda com limitações, porque se trata de 

uma escola muito complexa, me aproximei da “Escola de Frankfurt”. Nos anos de 

1980, a nossa referência era o Gramsci. Por exemplo, eu li o Gramsci no curso de 
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teologia, no Seminário da Igreja Metodista, no Rio de Janeiro, local em que me 

formei. Além de Gramsci, estudamos no seminário o próprio Marx, por exemplo, 

estudamos o texto “A Ideologia Alemã”. Hoje essas discussões estão ausentes da 

formação dos seminaristas, pelo menos, dos seminaristas metodistas. De fato, os 

anos 1980 foram um período de efervescência política em que alguns grupos mais 

da esquerda faziam a crítica da ausência de uma leitura de mundo mais dialética. 

Criticávamos a ausência da identificação de ambiguidades nos processos sociais, 

pois os processos eclesiais e religiosos tinham ambiguidades. Era a concepção 

dialética da história. Nem sei se nós compreendíamos bem, pois éramos muito 

jovens, líamos e gostávamos de discutir Gramsci. Além da dialética, destacávamos a 

importância do conceito de organicidade do pensamento, refletíamos esse conceito 

a partir do texto intitulado “Os intelectuais e a organização da cultura”. Não sei se 

posso generalizar, dizer que esses autores marcaram uma geração, mas estou me 

referindo aos estudantes de teologia, pastores e padres. Existia certa admiração 

pela crítica a visão mecanicista da história, da visão economicista para a 

compreensão das realidades e, no caso, importante para você, das ideologias. Isso 

marcou uma época e inspirou práticas diferenciadas. Para citar no meu campo de 

ação, que é o campo da pastoral popular, uma certa valorização da dimensão 

simbólica, que está presente em rituais e em cultos. Isso não foi muito tematizado, 

pelo menos que eu conheça, mas essa preocupação já estava presente, pelo menos 

nos anos 1990 e depois no século XXI, em organizações de luta pela terra, 

especialmente o MST. As lideranças demonstram, mesmo que intuitivamente, essa 

preocupação. Ideias de que elementos como a mística, o cotidiano, as relações 

interpessoais, as questões de gênero e as diferentes formas de dominação 

ideológica deveriam ser contempladas pelas pautas políticas. Isso, para uma parte 

considerável da nossa geração, possibilitou uma compreensão mais apurada da 

realidade. Não é o fato de a pessoa ter uma prática religiosa que.... vou dar um 

exemplo, realçado nos tempos atuais, que são os grupos pentecostais. Olhando pela 

compreensão mais ortodoxa, mais fechada, os grupos pentecostais possuem uma 

ideologia religiosa intransponível, alienante. Sempre desconfiamos desse 

reducionismo. É claro que a carga ideológica está presente, até como reprodução de 

outros setores dominantes da sociedade como a mídia, o processo educacional, 

mas daí jogar um peso nos grupos pentecostais como “mola propulsora” das cargas 

ideológicas mais alienantes, isso me parece um equívoco conceitual.  A ideia de 
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troca de saberes que hoje se fala muito, como por exemplo, a ecologia dos saberes 

e autores como Boaventura de Souza Santos e tantas outras escolas de 

pensamento, no campo político e no campo educacional, também. Acho que está 

presente nessa base teórica o pensamento gramsciano, pois este reconhece existir 

mais ambiguidades nos processos sociais do que nós imaginamos. Essas 

ambiguidades precisam ser compreendidas, identificadas. É necessário reconhecer 

nessa troca de saberes, o saber popular e o saber acadêmico. Nosso desafio é 

descobrir que tipo de “morte” é necessário para que um intelectual possa contribuir 

efetivamente nos processos populares, sem necessariamente estabelecer uma nova 

forma de dominação. É preciso ter cuidado para não substituir a ideologia criada por 

uma dominação econômica e capitalista por uma dominação ideológica de setores 

médios da sociedade que, em geral, ocupam funções no setor acadêmico, do 

pensar. Essa escola de pensamento vai ajudar a encontrar nos movimentos 

religiosos, ou movimentos sociais, como o MST, em que presenciei por diversas 

vezes, a valorização da mística. Não me refiro à reza da “Ave Maria” ou do “Pai 

Nosso”, pois nem sempre essa ação é consensual, mas da mística, em que cada um 

faz do seu jeito. As místicas possuem pontos de convergências muito profundos. 

Refiro-me tanto às místicas secularizadas quanto às mais religiosas. O Paulo Freire 

– eu sempre considero que nós achamos que o conhecemos, mas, em muitos 

momentos, ficamos apenas na superficialidade do seu pensamento – obviamente 

marcou a formação teológica, tanto no setor católico, quanto no protestante. No 

campo teológico, existe um acolhimento maior do pensamento de Paulo Freire do 

que de outros autores da esquerda. Nos livros e nas ideias da Teologia da 

Libertação, facilmente identificáveis na sua literatura, encontramos um elemento 

pragmático muito forte, na perspectiva de transformação do  mundo, na ideia do ver, 

julgar e agir.  Então o ver é “rapidinho”, o julgar é “rapidinho”, e o agir é um 

pragmatismo. Nesse circuito da educação popular, da evangelização popular, que 

sempre foi uma expressão muito forte nos movimentos ecumênicos – nós temos 

aqui em São Paulo o Centro Ecumênico de Educação e Evangelização Popular – é 

identificável a preocupação com a ação. Eu penso que as ideias sobre a crítica de 

uma educação bancária, que é um “be-a-bá” do Paulo Freire, foi mais facilmente 

acolhido por vários setores das igrejas e dos movimentos populares que tinham 

alguma relação com as igrejas, pelo seu destaque no fazer, tanto as Comunidades 

de Base da Igreja Católica, que tinham mais pujança, mais força, quanto os setores 
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evangélicos, os mais diversos. No caso dos setores evangélicos, tem a ideia da 

palavra, a ideia da afirmação, por que isso, a meu ver, é uma contribuição belíssima 

do Movimento Reformado, desde o século XVI, na Europa, mas passando, também, 

pelo Brasil. Onde se aprende a falar? Hoje, temos escolas, internet, mas muitas 

lideranças tiveram nas pequenas comunidades protestantes a ideia da autonomia, 

da afirmação. Eu me recordo, por exemplo, de um texto de uma antropóloga 

paraibana chamada Regina Novaes, que se dedica muito aos estudos de Gramsci e 

à pesquisa sobre movimentos sociais e religião. Atualmente ela trabalha na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem um texto chamado “Os escolhidos 

de Deus”, que é a análise de lideranças de sindicatos rurais no interior da Paraíba. 

Você conhece esse texto? 

Edson:. Não, eu não conheço. 

Prof. Claudio de Oliveira Ribeiro: Esse texto é dos anos 1980. É claro que de lá 

para cá, houve todo um desenvolvimento desse tipo de pesquisa. Ela, junto com 

uma equipe da Universidade Federal da Paraíba, pesquisava sindicatos rurais, 

pesquisava sobre as questões próprias do trabalho, da organização sindical. A 

equipe ia de casa em casa perguntando aos trabalhadores sobre a opinião deles em 

relação ao sindicato, bem como da participação sindical desses trabalhadores. 

Enfim, realizavam perguntas próprias de uma pesquisa de campo. Os pesquisadores 

foram percebendo que alguns dos entrevistados, antes de responder, questionavam 

os pesquisadores sobre o porquê das perguntas. Os entrevistados demonstravam, 

por meio de um olhar “meio altivo”, suas dúvidas sobre quem eram os 

entrevistadores e seus reais interesses com as questões. Perceberam, também, que 

outros entrevistados respondiam cabisbaixos às perguntas. Nesse texto, Regina 

Novaes afirma que alguns dos entrevistados olhavam no olho dos pesquisadores e 

questionavam o porquê das entrevistas. Após o término da pesquisa de campo, os 

pesquisadores fizeram o cruzamento dos dados e perceberam que os entrevistados 

que questionavam “altivamente” os pesquisadores, identificavam-se como adeptos 

de movimentos protestantes pentecostais, especialmente da Igreja Assembleia de 

Deus. Hoje, dentro do quadro religioso encontram-se novas denominações 

pentecostais, mas, na época da pesquisa, na região pesquisada, a igreja pentecostal 

mais forte era a Assembleia de Deus. Observou-se, que vários líderes sindicais 

pertenciam à Assembleia de Deus e que olhavam a vida, a lógica, não apenas pelo 
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viés do que estritamente denominamos de político.  Utilizavam, para a sua 

compreensão do mundo, um viés religioso e pensavam: “Eu sou um escolhido de 

Deus”, daí a denominação do livro. O que se conclui é que esses crentes 

apropriavam-se de sua religiosidade, com uma autenticidade própria, que lhes 

permitia uma autonomia, que refletia em sua atuação social. Nessa linha de 

pesquisa, surgiram temas interessantes que permitem questionar como o reforço, a 

palavra, a identidade, a autoestima, estimulados por práticas religiosas pentecostais, 

contribuem, a partir da releitura popular, para a sua atuação social. Essas pesquisas 

nos ajudam a rever a concepção ortodoxa da esquerda que considera que tudo é 

alienação. É igual no carnaval, quando se afirma: “Olha que absurdo, a pessoa 

pobre está ali alienada, sambando”. A mesma coisa é a religião, o “cara” diz: “Eu sou 

filho de Deus, eu sou escolhido de Deus”. Existem várias expressões, mas isso dá 

um empoderamento para a pessoa. Esse aspecto exige das lideranças a realização 

da leitura da realidade de uma forma mais complexa, ultrapassando simples 

classificações como: “Essa pessoa é da direita, essa pessoa está reproduzindo o 

status quo”. Quero dizer que sim e que não.  Sim, na medida em que nos seus 

valores aparece muito da ideologia dominante e, ao mesmo tempo, não, pois 

apropriam-se de tais valores, por meio de uma leitura própria e se colocam, como no 

caso da pesquisa citada, como lideranças sindicais. Dizem que 40% (dados 

aproximados) das pessoas que vivem nos assentamentos do MST são evangélicos 

e, na sua maioria, pentecostais. Desse grupo, boa parte são líderes. Por quê? Uma 

boa parte deles aprendeu a falar em público na igreja, sabe lidar com o povo, porque 

é um pastor ou ajudante do pastor etc. Então, esses “entrelugares” do cotidiano, 

essa atenção ao detalhamento de cada comportamento é muitíssimo importante. 

Acho que essa atenção é fundamental para as diferentes lideranças, sejam elas 

religiosas ou educacionais. Essa perspectiva influenciou a minha formação, como a 

de muitos amigos meus que, embora tenham estudado teologia, alguns se dedicam 

hoje à área da educação. Outros amigos ocupam outros espaços de poder, como 

cargos em prefeituras populares ou governos estaduais. Utilizando uma expressão 

do Nelson Rodrigues, considero ser necessário observar a vida como ela é. Quero 

dizer, com isso, que é necessário observar os fenômenos sociais, não de uma 

maneira simplificada, como observamos em alguns setores da esquerda. Não sei se 

serei injusto, mas essa simplificação, também se apresenta nos processos 

educacionais. Acho que existe uma boa parcela de pessoas e dos grupos que 
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trabalham na educação, que possuem uma visão mais simplista da realidade e não 

levam em conta a complexidade dessa realidade. Na minha fala, estou procurando 

responder as questões que se apresentam no roteiro que você me escreveu sobre 

aspectos da sua tese.  Nas minhas reflexões procurei contemplar a questão da 

importância da compreensão da religiosidade como elemento ambíguo. Acho que 

essa percepção falta para muitos setores. Não devemos sacralizar a religiosidade 

popular. Aliás, essa sacralização foi feita em abundância por setores da teologia da 

libertação e por setores mais críticos, que afirmavam: “O que o povo falou, está 

falado”. Não observar com crítica a cultura popular e suas expressões de 

religiosidade é compreender pouco. Para evitar a sacralização do saber popular e 

suas expressões considero ser importante pensá-los a partir da ideologia. Ontem 

nós tivemos aqui na Universidade um debate sobre a temática de gênero. Nesse 

debate, foi apresentada a questão de como as ideologias religiosas reforçam 

estereótipos, entre eles, o papel social da mulher. No mundo religioso, via de regra, 

apresenta-se a submissão da mulher ao marido, ao pastor, ao padre. Outro exemplo 

é a afirmação de que a mulher é uma princesa. Isso é forte nos movimentos 

religiosos hoje, especialmente, nos movimentos pentecostais.  Então, ela tem que 

ser tratada como princesa; quer dizer, todas as ideologias que estão na órbita dos 

contos de fada, sendo reproduzidas. Eu apontei lá nesse debate que isso tem uma 

aceitação popular fortíssima, demonstrando que o imaginário é sempre maior do que 

as análises da realidade consideram que seja. Misturadas a isso, existem formas de 

empoderamento. Eu desejo compartilhar uma história, que inclusive, já registrei em 

texto da minha autoria, que acredito ser ilustrativo do que estamos conversando. 

Esse texto que escrevi analisa como se efetivam movimentos de contestação social, 

pois os mesmos não se dão de maneira retilínea, de forma que possamos facilmente 

identificar as ideologias. Eles vão navegando nos “entrelugares”, nas “fronteiras”. 

Existem autores que não estão no seu trabalho, mas que para mim são caros, entre 

eles, Homi Bhabha, com a obra “O local da cultura”. Bhabha afirma que na 

movimentação social sempre existem negociações, que nas esferas do cotidiano as 

pessoas e os grupos sociais pegam os pensamentos e negociam. Nunca é uma 

coisa ou outra, mas é uma coisa e outra. Isso é a complexidade da realidade. A 

historinha é a seguinte e isso eu vivenciei. É verdade que um parecerista de uma 

revista científica me disse que eu não poderia colocar essa história em um artigo, 

pois, segundo ele, faltava para o meu relato, base empírica e fundamentos de uma 



 
372 

pesquisa científica. No entanto, minha intenção era só fazer um relato do que 

aconteceu. Diante disso, coloquei esse relato em um livro meu, pois aí eu posso 

escrever o que quero. Era uma reunião de comunidade, uma comunidade 

evangélica metodista, da periferia de São Paulo. Uma das senhoras que estava 

participando de tal reunião pediu a palavra para fazer um depoimento ou um 

testemunho, na linguagem religiosa. Dessa forma, ela foi descrevendo longamente, 

com toda uma linguagem religiosa que é comum a tais comunidades, uma 

experiência particular. Ela descreveu que tinha o sonho de ter uma casa própria. 

Falou, ainda, que Deus havia revelado que ela teria uma casa própria. Ela tentou 

uma vez e não conseguiu, porque o local em que ela pretendia ter a casa passou 

por desapropriações em razão das obras do Rodoanel. Até que, em dado momento, 

conseguiu comprar a sua casa própria.  Com toda a linguagem religiosa, ela 

testemunhava que Deus revelou, que Deus concedeu aquela benção e no final do 

testemunho dela, afirmou assim: “Mas tem uma coisa: eu coloquei a casa no meu 

nome e não no nome do meu marido”. E ele estava lá ouvindo, um camarada muito 

legal. Sorriu com a fala da mulher. Ela falou de uma forma enfática, o que gerou 

certa risada entre os presentes. Dando prosseguimento à fala, ela afirmou: “Por que 

coloquei no meu nome? Porque Deus revelou para mim e não para o meu marido”. 

Olha que coisa interessante! Eu fico pensando, se nós fôssemos analisar um fato 

desses, que tem relação com o cotidiano, tem relação com políticas públicas, tem 

relação com aspirações pessoais, como faríamos? Em uma visão simplista ou 

reducionista da realidade se concluiria que aquela mulher estava fazendo um 

discurso alienado ou alienante, porque ela estava colocando a problemática da 

moradia em uma dimensão a-histórica, reproduzindo uma teologia conservadora, 

que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade afirma que quanto 

mais condições financeiras você tem, mas perto de Deus você está. Essa 

perspectiva é diferente da teologia da libertação, é quase que o seu oposto. Esse é 

um discurso que muitos gostariam de “deletar” ou de questionar, ou ainda, de dizer 

que é um discurso desprovido de crítica. No entanto, eu interpreto, em primeiro 

lugar, sobre a necessidade de compreender a linguagem popular, porque nas 

linguagens se manifestam as ideologias e as consequentes leituras de mundo dos 

simples. A linguagem limitada daquela mulher não estava provida dos fundamentos 

dos movimentos feministas ou de uma filosofia mais crítica. Como ela não domina 

essa linguagem, ela utiliza a linguagem que está ao seu alcance, que é a linguagem 
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religiosa, no entanto, quando ela afirma que Deus revelou para ela e não para o seu 

marido, eu considero que na sua interpretação da linguagem religiosa, ela incorpora 

uma perspectiva feminista. Eu acho que ela é uma feminista de primeira grandeza, 

mas é claro, ela está nas “fronteiras”, daí a razão de eu ter citado Homi Bhabha. Ela 

está negociando, não tem condições de ter um discurso unívoco, retilíneo, politizado, 

mas ela negocia com o discurso religioso ou com outras formas de compreensão do 

mundo e de si mesma, formando um discurso próprio que, na verdade, é um novo 

discurso, um discurso libertador, um discurso de resistência, conforme o termo que 

você utiliza. Acho que esse discurso próprio é uma forma de resistência ao 

machismo. Se você pensar bem, está em profunda sintonia com as políticas 

públicas, pois nos governos populares do Brasil, nos últimos anos, a casa própria é 

registrada no nome da mulher. Em uma sociedade machista, o homem se apropria 

dos bens como se fossem exclusivamente dele e em muitas situações se dispõe 

desses bens, independentemente da vontade da mulher. Nesse discurso, encontra-

se toda uma movimentação de busca da autonomia que eu acho que o discurso 

religioso pode favorecer, bem como, dentro da complexidade das linguagens, 

também pode inibir formas de resistência. O que eu acho importante, não sei se 

estou certo ou não, pois você e seu grupo de estudo são quem conhece o Paulo 

Freire. Eu acompanho o trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisa Paulo Freire, do 

qual você faz parte, há muitos anos, e o Elydio dos Santos Neto, a Maria Leila 

Alves.... acho que é uma nova linguagem para uma nova situação. A situação é.... 

não podemos criar novas formas de resistência que nós mesmos não teremos 

condições de assumir, em termos de um discurso político mais explícito ou radical. E 

os movimentos vão fazendo isso, ou seja, trabalhando com as condições reais, que 

estão presentes nesses entrelugares, nessas fronteiras. Sobre a trajetória da 

teologia da libertação, eu diria que essa percepção está pouco presente. Pode ser 

injusta essa minha afirmação, mas acho que o que prevaleceu nos setores 

hegemônicos de tal teologia, no Brasil, foi uma interpretação simplista da realidade. 

Percebo na teologia da libertação uma compreensão dualista, de um lado o opressor 

e do outro lado o oprimido, sendo que “debaixo desse lençol” existem muitas outras 

histórias e situações que dizem respeito a aspectos interpessoais, além das formas 

econômicas de sobrevivência. Imagina uma pessoa que perde o emprego. O que ela 

faz com seu fundo de garantia? Por exemplo, compra uma perua (Van) e passa a 

trabalhar de forma autônoma com esse veículo. Ela agora é dona do seu meio de 
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produção. Ela é um opressor ou um oprimido? Veja, essas formas associativas e de 

comunidades que formam expressões novas de economia. No meio popular isso 

você tem demais. Na comunidade que eu já citei para você, eu ficava admiradíssimo 

em ver a quantidade de CDs “piratas” entre pessoas evangélicas, o que é uma 

contradição para a visão oficial da igreja, em razão da rigidez e da moralidade 

protestante. No entanto, esses evangélicos da periferia, compram e vendem esses 

CDs com uma tranquilidade enorme. Eu entendo que essa prática está nessa “faixa 

de negociação”, agem como evangélicos moralistas, mas nesse aspecto vão para o 

“outro lado da fronteira”. Inclusive com CDs “piratas” de música gospel e se 

justificam dizendo que as músicas são de Deus e, portanto, não tem nada demais 

em ser “pirata”, pois estão divulgando o Reino. Veja, comercializam os CDs como 

sobrevivência econômica, realizam uma prática ilícita, mas justificam-na por razões 

religiosas. 

Edson: Diante das contradições que estão colocadas na ideologia popular, nas suas 

diferentes expressões, entre elas, na religiosidade, que papel você acredita que 

deve ser exercido por uma liderança, seja religiosa, seja educacional, visando uma 

prática educacional libertadora?  

Prof. Cláudio de Oliveira Ribeiro: Essa é uma questão em que eu me coloco, bem 

como os vários grupos nos quais eu estou integrado, ou com os que possuo algum 

tipo de diálogo também se colocam. Eu acho que temos que reconhecer que não 

possuímos um leque de respostas objetivas, porque estamos vivendo e, ao mesmo 

tempo, nos perguntando sobre isso. Como a velocidade das mudanças culturais é 

muito grande, ficamos com a sensação de que não estamos acompanhando toda a 

complexidade da realidade. Eu venho de uma escola que se debruçou muito nesses 

pontos. Ela é minoritária no conjunto do aspecto religioso e teológico, incluindo a 

teologia da libertação, que é um grupo ecumênico que nos anos 1970 (eu ainda era 

garoto, mas já acompanhava esse grupo), se perguntava sobre a pedagogia da 

comunicação. Inclusive, se você tiver interesse, eu posso localizar um texto que me 

marcou muito, produzido por esse grupo, sobretudo, inspirado por pessoas de maior 

expressão, como Rubem Alves. O autor desse texto chama-se Élter Dias Maciel, um 

sociólogo, formado pela Universidade Federal de Goiás, nos anos 1970. Ele reuniu 

nesse pequeno texto reflexões a partir da seguinte pergunta:  “Para a teologia da 

libertação, faltou uma pedagogia da comunicação?”. Esse é o título do texto. Ele fala 
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que como não houve um devido cuidado com essa realidade que você denomina de 

contraditória, mas que eu prefiro a expressão “ambígua”, porque os discursos não 

são retilíneos, afinal existem, por exemplo, pessoas com posturas religiosas mais 

conservadoras e posturas políticas mais abertas, ou o contrário. Ele construiu suas 

reflexões, muito a partir das pregações religiosas protestantes, mas que se aplicam 

direitinho, como uma luva, na pastoral popular católica, incluindo todas essas 

expressões da CEBEs, da Pastoral da Terra, Pastoral Sindical etc. Ele demonstra 

que existe um uso excessivo do discurso, da palavra. Como exemplo, você pode 

imaginar um culto religioso em que o pregador faz toda uma fala de fundo 

sociopolítico, sendo que o crente, o fiel, está ali com toda a sua realidade e contexto, 

esperando ouvir uma mensagem direcionada aos seus problemas imediatos, ele 

espera ser empoderado diante dos seus problemas familiares ou do trabalho. Esses 

dois mundos, que sempre se chocaram, desde as contribuições do Élter e de outros 

pensadores, levam-nos a intuir que um caminho, digamos assim, mais rico e 

promissor, seria considerar a dimensão mais subjetiva das pessoas e dos grupos 

sociais. O processo libertador não passa, necessariamente, por um discurso de 

confrontação e de explicitação da realidade, por meio de um discurso elaborado, 

filosófico e político. Não será um discurso religioso contra o machismo, por exemplo, 

que vai ajudar as comunidades populares a superar as formas de machismo 

presentes na sociedade, nas igrejas etc. então eu vou te contar uma historinha. Não 

é um fato com destaque para a minha atuação, mas era uma situação que toda uma 

geração procurava fazer. Eu nunca fiz pregação religiosa politizada como eu via 

muitos padres e pastores fazendo. Também não fazia uma pregação que não 

levasse em conta a realidade, mas eu procurava não ficar apenas na palavra, no 

discurso. Coisas que eu procurava fazer, por exemplo, para enfrentar o machismo, 

era convidar as mulheres para participarem comigo da direção dos cultos. Isso é 

uma coisa simbólica. Eu não estava discursando contra o machismo, mas introduzia 

do ponto de vista prático e simbólico uma mudança. O que é importante é que essa 

mudança possui aspectos positivos nos processos libertadores muito maiores do 

que nós pensamos. Claro que há críticas aí. Por exemplo, quando as equipes de 

comunicação da candidatura do Lula introduziram os elementos mais simbólicos e 

deixaram em segundo plano os elementos mais explicitamente políticos, como 

também o debate econômico, muita gente reclamou. No entanto, eu gostei. Eu me 

recordo, em 2002, o aparecimento da imagem de mulheres grávidas, no último 
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programa eleitoral, antes do pleito. Puxa, aquela imagem mexeu com todo mundo. 

No entanto, uma visão política da esquerda mais ortodoxa vai considerar que o uso 

de simbolismos oculta uma visão política aprofundada. Acredita que tal recurso 

despolitiza a campanha eleitoral. Eu afirmo que sim e que não. O que é importante é 

não “errar a mão” no uso dos simbolismos, de forma a reforçar o poder coercitivo, 

mas eu acho que o caminho promissor é esse: uma certa articulação das dimensões 

simbólicas com atos concretos que não precisam ser politizados ou, pelo menos, 

que o elemento político e ideológico não precisa estar explícito. São vivências, como 

por exemplo, grupos de mulheres.  Existe uma vertente na teologia latino-americana, 

representada por Ivone Gebara, teóloga que trabalha no Nordeste. Ela já esteve na 

UMESP várias vezes e trabalha a questão do cotidiano. Quer dizer, a forma de se 

criar resistência às dominações terá uma nova dimensão, não apenas social, mas, 

também, científica, trazendo o discurso das camadas populares construído no 

cotidiano, para o centro das reflexões. Isso que você falou da religiosidade, eu tenho 

acompanhado aspectos do ensino religioso, eu sei que isso não é o foco do seu 

trabalho, mas se você quiser, em uma outra oportunidade poderemos falar mais 

sobre isso. Tenho tomado conhecimento de experiências belíssimas, especialmente 

no Recife e, também, em outras partes do Brasil, dessa dimensão, ou melhor, de 

fugir da dimensão catequética ou de proselitismo, mas de um ensino religioso que 

procura trazer experiências do cotidiano, em que o elemento religioso está 

transverso, como saber ouvir o outro, coisas muito interessantes baseadas na 

pedagogia da comunhão. Essa expressão não é muito comum, mas aparece em 

alguns grupos. Não é tanto o debate religioso nas escolas, mas como você se 

posiciona concretamente em relação ao seu colega. Estou pensando em relação ao 

Ensino Fundamental e Médio. O seu colega é católico, você é evangélico, o outro é 

espírita, o outro não é nada. Então aí encontra-se uma outra forma de educação 

transdisciplinar, afinal essa prática não é da educação religiosa como é 

compreendida. Estou pensando na escola pública. É na vivência escolar que as 

diferenças precisam ser experimentadas. Como as diferenças aparecem naquele 

espaço? O que isso tem a ver com os processos mais globais de transformação 

social? Eu acho que ajuda a construir uma nova concepção de mundo. Eu acho que 

uma criança ou adolescente que teve as condições de ter essa perspectiva de saber 

ouvir, de saber dialogar, de saber se expor, tem reflexos no processo político. 

Mesmo que hoje os mecanismos sociais sejam os mais ácidos em termos de formas 
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verticalistas de comunicação e poder político. Observamos, a cada dia, menores 

expressões democráticas na sociedade. Por outro lado, esses jovens possuem 

muita intuição política, demonstrada em experiências como o caso do Estado de São 

Paulo, na ocupação das escolas.  Essas experiências de ensino religioso que estou 

falando, se somarmos todas essas expressões, é muito mais do que nós 

imaginamos. Para os processos educacionais, compreendo que serão demandas 

profundamente importantes para a dimensão curricular. Essas coisas que estou 

falando sobre o currículo escolar são intuições, não correspondem a um estudo 

elaborado. Recentemente uma amiga que trabalha em uma escola pública, relatou 

como uma outra colega dela, que tinha uma visão muito aberta, humanizada e de 

diálogo, passou por uma experiência religiosa e assumiu uma posição muito 

fechada. Embora não sendo professora de educação religiosa, mas de português, 

leva para a sala de aula a sua visão religiosa de mundo, a ponto de criar conflito 

com estudantes. Os estudantes, que na minha perspectiva são críticos, começaram 

a dizer: “Professora, vem cá! Essa é a sua religião, mas não é a nossa. O que a 

senhora está fazendo é uma imposição”. O que quero dizer é que, embora 

importante tratar na sala de aula a temática sobre a educação popular, se a proposta 

não for bem compreendida, cria-se um desconforto. Esses elementos de 

religiosidade aparecem indiretamente no currículo escolar, por meio, inclusive dos 

debates políticos que alguns grupos têm chamado, por exemplo, de “ideologia” de 

gênero, de “Escola sem Partido”. Todas as pessoas mais críticas, não precisam ser 

de esquerda, há vários grupos liberais que consideram que a concepção da 

proposta “Escola sem Partido”, é um absurdo. O elemento religioso está forte aí, 

primeiro porque tanto a “Escola sem Partido”, como a “ideologia” de gênero foram 

disseminadas nos municípios fortemente por setores da igreja católica e das igrejas 

evangélicas. Não sei se existe um município no Brasil que não tenha um padre ou 

um pastor que não faça lobby, sobretudo, para o que denominam de “ideologia” de 

gênero. Não que ela seja mais antiga que o movimento “Escola sem Partido”, mas 

ela ganhou mais ênfase primeiro. Então é claro, existe um desconforto aí. Por outro 

lado, existe no espaço governamental uma abertura maior para o debate, por 

exemplo, sobre o tema da religião. O governo federal criou um coletivo para discutir 

esse tema, dando certa força nas políticas públicas. Em alguns municípios e estados 

são realizados fóruns inter-religiosos. Eu mesmo, participo do Fórum Inter-religioso 

de Santo André. Há fragilidades na medida em que o fórum é capitaneado pelo 
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governo municipal e em decorrência disso existe certa perda de autenticidade do 

movimento social (religioso). No entanto, a ideia é que se crie um espaço de debate 

sobre a religiosidade e como esse debate pode cooperar para contribuir na 

formulação de políticas públicas. As políticas públicas não podem ser reféns de 

ideologias religiosas conservadoras ou não.  Que a reflexão sobre a religião possa 

reforçar a democracia, os direitos humanos e os processos mais amplos de 

educação. 

Edson: Está sendo muito interessante a realização das entrevistas, pois 

identificamos diferentes compreensões sobre as temáticas investigadas. Isso 

enriquece muito o debate. Para alguns teóricos, o tema sobre religiosidade e mesmo 

o próprio ensino religioso não deve ser contemplado no currículo escolar. 

Prof. Claudio de Oliveira Ribeiro: Eu compreendo bem isso porque eu acompanho 

várias pesquisas de pós-graduação na área de Ciências da Religião, sobretudo, no 

que se refere ao ensino religioso. Eu estou orientando um rapaz no mestrado sobre 

a ideia de transreligiosidade, transdisciplinaridade e a contribuição dessas 

abordagens para o ensino religioso. Quando se chega na literatura, encontramos 

autores como Roseli Fischmann e Luiz Antonio Cunha, que apresentam uma visão 

próxima, que compreendem que uma escola laica não deve tratar sobre a temática 

da religiosidade. Eu tenho um posicionamento diferente. No campo mais ligado às 

igrejas, especialmente nos setores das pastorais populares católicos, existem 

afirmações contrárias ao conceito mais fechado de ensino religioso, concepções 

fundamentalistas, mas que também se opõem à ideia da laicidade como negação, 

no currículo escolar, do debate sobre a religiosidade. 

Edson: Professor, agradeço a entrevista e as suas contribuições. 

Prof. Claudio de Oliveira Ribeiro: Edson, estou muito curioso com os resultados do 

seu trabalho. Desejo ter acesso a ele. Caso você posteriormente publique um artigo 

sobre a tese, gostaria de poder conhecê-lo. 

 

 


