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RESUMO 

 
 
 
 

 Este trabalho teve como objetivo relacionar o projeto ético-político do Serviço Social 

com a educação popular sistematizada por Paulo Freire. Para isso, analisou-se o 

Coletivo de Educação Popular Margarida Alves com objetivo de identificar se a 

metodologia de Freire estava sendo trabalhada na formação política dos partícipes do 

coletivo, por meio de uma educação efetivamente popular. Como metodologia, 
partimos de alguns pilares analíticos do discurso em Charaudeau, procurando destacar 

as influências do que se diz e o que se pode efetivar nesses espaços de participação. 

Concluímos que é relevante os cursos oferecidos pelo Coletivo de Educação Popular 

Margarida Alves e um maior aprofundamento nesta temática sistematizada por Freire 

que é Educação Popular.   

 
 
Palavras-chave: Educação Popular; Serviço Social; Coletivos e Projeto Ético-Político 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 

This paper’s objective was to relacionate the Social Work’s ethical-political Project with 

the popular education as it was systematized by Paulo Freire. To do this, it was 

analyzed the Margarida Alves Popular Education Collective with the objective of identify 
if Freire’s methodology was been used in the political formation of group’s members, 

through a effectively popular education. As methodology, we used some of 

Charaudeau’s pillars to speech analysis, trying to highlight the influences of what it’s 

said and what can truly done in this space. We came to the conclusion that IS relevant 

the lectures offered by Margarida Alves Popular Education Collective and a bigger 

deepening in this subject systematized by Paulo Freire, that is Popular Education. 
 

Keywords: popular education; Social Work; Collectives; Ethical-Political Project 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Meu interesse pela temática da Educação Popular se deu na disciplina de 

Educação e Serviço social, obrigatória ao nosso Curso de Serviço Social na UFRRJ. 

Nesta disciplina, nos foi apresentado pela professora Fabrícia Vellasquez obras 
literárias de Paulo Freire para uma leitura e posteriormente um debate sobre as 

mesmas. Esta aula fomentou o meu interesse pela educação popular, educação esta 

que foi sistematiza por Freire na década de 1960 e tinha como objetivo a alfabetização 

dos adultos, principalmente nas áreas rurais onde o índice de analfabetismo era muito 

alto. Entretanto, este trabalho foi interrompido com o golpe de 1964 e com a 

instauração do regime militar no país.  

Após as leituras, me identifiquei com o livro Pedagogia do Oprimido, pela forma 

do autor trabalhar questões relacionadas à educação das classes subalternas, os 

oprimidos. Mas um desafio estava posto: como discutir Paulo Freire no Serviço Social 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sem trazer de volta o ecletismo para 

profissão?1 
O método desenvolvido por Freire partia de uma metodologia em que o dialogo 

era fundamental para estimular uma participação coletiva na luta pela emancipação, 

neste período houve uma aproximação do Serviço social da América Latina com as 

ideias de Freire em decorrência do Movimento de Reconceituação da profissão, 

movimento este que visava uma tentativa de ruptura com o serviço social tradicional. 

Apesar de Netto (2015) reconhecer a importância do livro “Pedagogia do Oprimido” 
para formulação de bases marxistas para profissão, o mesmo autor afirma que o 

afastamento do Serviço Social das teorias de Freire foi por conta do ecletismo teórico 

nas propostas reconceitualizadas do Serviço Social para América Latina. 

O Serviço Social voltaria a se articular com educação popular novamente nos 

anos de 1970. Nesta época, a profissão estava articulada com esse modelo de 

educação, mas hoje esse é pouco discutido na formação profissional do Serviço Social 

(MACHADO, 2012, p.154) e também entre os profissionais. Principalmente quando 

analisei 500 artigos dos 1428 que foram publicados pelo XV congresso Brasileiro de 
                                            

1 Muita discussão de relativo afastamento de Freire na área de Serviço Social também se dá por alguns 
postulados da fenomenologia nas obras de referência do autor, percurso que ia de encontro às novas 
abordagens do Serviço Social com viés marxista (pós- Movimento de Reconceituação da profissão). 
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Assistentes Sociais2 (CBAS), somente um artigo discutiu a temática da Educação 

Popular, porém era voltado para a educação do campo 

Na compreensão deque o profissional de Serviço social atua como mediador 

entre o saber acadêmico e o conhecimento da população, surgiu à pergunta: “qual 

seria o papel do assistente social nos espaços coletivos de educação popular e qual a 
interlocução do projeto ético-político do Serviço com esse movimento?” 

O projeto ético-político do Serviço Social foi construído de forma coletiva e “está 

vinculado a um projeto de transformação da sociedade” (BRAZ, 2008, p.79) e possui 

um compromisso com a classe trabalhadora. Diante deste compromisso os professores 

assistentes sociais sempre nos incentivaram a participar de movimentos sociais, como 
MST, MTST e outros, mas não mencionavam os coletivos de educação popular, apesar 

desses coletivos se intitularem como movimentos sociais. 

Partindo desse pressuposto, iniciei minhas leituras sobre o tema para melhor 

compreender a importância dos coletivos de educação popular na formação política 

dos indivíduos através de uma produção de conhecimento que levaria à humanização 

dos sujeitos. Por isso, compreender o método desenvolvido por Freire se fez 
necessário visto que ele partia de uma metodologia em que o dialogo era fundamental 

para estimular uma participação coletiva na luta pela emancipação da classe 

subalternizada. Neste ponto, outra questão importante – e mais urgente – se coloca 

para mais bem direcionar a pesquisa: seriam os coletivos de educação popular 

pautados no trabalho realizado por Freire, mesmo quando assim se projetam? 

Diante dos fatos apresentados, a relevância desta monografia se dá pela 
aproximação do Serviço Social por meio do seu projeto profissional com a educação 

popular na perspectiva Freireana. Afinal, Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, 

elucida que esta pedagogia “tem quer forjada com os oprimidos e não para eles” 

(FREIRE, 2019, p. 43) e o projeto societário profissional que compõe o Projeto Ético-

Político do Serviço Social precisa ser forjado também com a classe subalternizada. 

Assim, articular a metodologia dialógica de Freire com os princípios fundamentais que 

se encontra presente no projeto ético-político, que é “reconhecimento da liberdade 

como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos” (BARROCO; TERRA, 2012, p.121-129) 

                                            
2 Este é o principal congresso do Serviço social, por englobar não somente a área acadêmica, mas os 
profissionais da base e os estudantes. Este foi o congresso mais recente quando do início da realização 
da pesquisa. 
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tem a sua importância por ambos lutarem para efetivação do homem em ser mais e 

não menos.  

Para tanto, essa monografia está dividida em três capítulos, sendo os capítulos 

subdividos em dois tópicos. Os tópicos do primeiro capítulo estão denominados: 
“Trabalho e Educação: um processo de alienação” e “Consciência e Alienação: 
uma construção social”. 

O primeiro tópico deste capítulo aborda como a dissociação entre trabalho e 

educação se transformou em processo de alienação, visto que a educação, nas 

comunidades primitivas, era realizada de forma coletiva por meio do trabalho, no qual 

os indivíduos coletivamente aprendiam e ensinavam uns aos outros e como as 
sociedades foram se complexificando em seu modo de produzir. Isso teria levado a 

uma separação entre o trabalho coletivo para uma divisão social do trabalho, o que 

resultou em um trabalho individualizado, voltado para as necessidades da nova 

sociedade, a sociedade burguesa. 

O segundo tópico deste capítulo aborda o processo de formação da consciência. 

Sendo ela uma construção social, sua formação se constitui externamente. Discutimos 
como as transformações ocorridas no trabalho por meio da divisão social contribuíram 

para uma alienação dos sujeitos propiciando absorção da ideologia da classe 

dominante. 
O segundo capítulo está subdividido em dois tópicos denominados: “Educação 

Popular: um movimento brasileiro para transformação social” e “Serviço Social e 
Educação Popular: projetos emancipatórios”. 

O primeiro tópico deste capítulo aborda como movimento de educação popular 

se desenvolveu no Brasil no ano de 1960 e como foi sistematizado por Paulo Freire 

para o desenvolvimento de uma pedagogia que tem como protagonista os oprimidos. 

O segundo tópico aborda a formação do projeto ético-político do Serviço Social 

e a necessidade do Serviço Social ocupar os mais variados espaços dentro da 

sociedade que leve uma maior aproximação com a população para que o projeto ético-

político não seja um mero discurso. 
O terceiro capítulo está subdivido em dois tópicos denominados “Do Coletivo 

de Educação Popular Margarida Alves” e “Dos discursos em Coletivo: análises 
dos sujeitos de fala”. 
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No primeiro tópico deste capítulo, fizemos uma apresentação do Coletivo 

Margarida Alves baseado em um questionário realizado com os coordenadores do 

coletivo. 

No segundo tópico foi feita uma análise do discurso utilizando o autor 

Charaudeau (2005) criador da Teoria Semiolinguistica. Em diálogo com ele, foram 
trabalhados os quatros princípios apresentados em seu contrato de comunicação: o 

princípio de alteridade; o princípio de pertinência; o princípio de influência e o princípio 

de regulação. 

Por fim, apresentaremos as considerações finais, na perspectiva de que este 

trabalho contribuirá para futuras pesquisas na área de educação e de serviço social, 
ainda na direção de que somente pela educação que “a luta pela humanização, pelo 

trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como 

‘seres para si’” (FREIRE, 2019, p. 41) terá significação. 
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Capítulo 1 – Da Educação: projetos e processos em disputas 
 

Neste capítulo abordaremos como a dissociação entre trabalho e educação se 

transformou em processo de alienação, visto que a educação, nas comunidades 

primitivas, era realizada de forma coletiva, por meio do trabalho, no qual os indivíduos 
coletivamente aprendiam e ensinavam uns aos outros e como as sociedades foram se 

complexificando em seu modo de produzir. Isso teria levado a uma separação entre o 

trabalho coletivo para uma divisão social do trabalho, o que resultou em um trabalho 

individualizado, voltado para as necessidades da nova sociedade, a sociedade 

burguesa. 

 

1.1. Trabalho e Educação: um processo de alienação 

 

Na sociedade moderna, é difícil perceber que estamos aprendendo o tempo 

todo e que ao mesmo tempo estamos ensinando, por isso ensinar e aprender pode ser 

comparado aos dois lados de uma moeda, não pode ser dissociado um do outro. Isso 

quer dizer que no cotidiano ensinamos e aprendemos uns com os outros; sendo assim, 

ensinar/aprender faz parte da vida humana desde seu nascimento sendo encerrada 

com a morte.  

Apesar de a aprendizagem estar ligada ao ensino para formação da sociedade, 

percebemos, ao longo da história, que essa prática foi sendo separada. Para melhor 

compreendermos as transformações que ocorreram no processo de aprendizagem ao 

longo dos séculos, precisamos entender as mudanças que aconteceram na sociedade 
quando ela foi se tornando mais complexa. 

De acordo com Libâneo (2013, p. 14), estamos aprendendo e ensinando 

durante todo tempo em vários espaços sociais e esses processos educativos são 

essenciais para a formação social do indivíduo – família, escola, trabalho, igrejas, 

organizações políticas e sindicais, meios de comunicação de massa, entre outros. 

Mediante a análise do autor podemos entender que o processo educativo que contribui 

para formação do individuo se dá de forma coletiva. 
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Quando Brandão (2007, p. 7) escreve que “ninguém escapa da educação” ele 

deixa claro que todo ser humano passa por esse processo educativo e, onde quer se 

realize, ele é contextualizado socialmente e politicamente. Assim: 
O processo educativo, onde quer que se dê, é sempre contextualizado 
social e politicamente; há uma subordinação à sociedade que lhe faz 
exigências, determina objetivo e lhe provê condições e meios de ação 
(LIBÂNEO, 2013, p.17).  
 

Por ser um fenômeno social, a educação integra as relações estabelecidas 

socialmente como o econômico, político e social. Desta forma, as sociedades que 

possuem sua estrutura dividida em classes e grupos sociais, com interesses distintos e 
antagônicos, estas classes dominantes vão influenciar na política, na econômica de 

forma que seus ideais vão sendo absorvidos pela sociedade. 

 Assim, os objetivos e os mecanismos utilizados na educação acabam ficando 

“subordinados a uma estrutura e dinâmica das relações entres as classes sociais, ou 

seja, são socialmente determinadas” (LIBÂNEO, 2017, p.17). Tanto o                           
processo educativo como a prática educativa dentro de uma sociedade classista estão 

determinadas para fins políticos e ideológicos para evitar um “pensar autentico”, isto é, 

um pensamento crítico da classe dominada (FREIRE, 2019, p.89). 

Como falamos, a educação contribui para formação de uma sociedade, mas só 

conseguiremos compreender as mudanças ocorridas no processo educativo quando 

analisarmos a forma como a sociedade foi se tornando mais complexa, isto é, como 

ela foi se organizando ao longo dos séculos. 

Marx (2017) vai afirmar que ao contrário do animal que já nasce com instinto 

necessário à sua sobrevivência, o homem precisa aprender para sobreviver; e este 

aprendizado veio com o trabalho, pois o mesmo se tornou vital na vida homem. É 

através dele que o homem educa a si mesmo e ao outro. Por ter um caráter 

ontológico3 o trabalho faz parte do ser social e é definido por ele da seguinte forma no 
livro O Capital: 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a 
matéria natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar 
da matéria natural de uma forma útil para sua corporeidade: seus 
braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo 
tempo, a sua própria natureza. (MARX, 2017, p.255) 

                                            
3 Para além do desenvolvimento natural Lucáks define que a formação do ser social esta baseado em 
um processo do conhecimento material em conjunto com o papel ativo da consciência. 
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Pode-se considerar o trabalho como a humanização do espaço não-humano e a 

transformação das relações sociais em que o ser está inserido. O trabalho ontológico 

perpassa várias sociedades, seja ela comunal, como nas tribos indígenas, feudal, 

grega, romana e capitalista. Sendo essas algumas das múltiplas formas históricas do 

trabalho.  
Entretanto, para que o ser humano atue no mundo, é necessário que ele tenha 

adquirido um conhecimento prévio sobre mundo. Dessa forma, a educação seria o ato 

de ensinar as próximas gerações o trabalho daquela sociedade, tendo em vista que o 

ser humano não nasce com um instinto pronto. O ato de educar é, pois, um 

desdobramento do ato de trabalho, nesta compreensão. 
De acordo com Saviani (2007) nas comunidades primitivas a educação estava 

ligada diretamente ao trabalho, e nelas o trabalho era realizado de forma coletiva: 

trabalho e a educação estavam interligados, por conta de ser um trabalho desenvolvido 

coletivamente, conhecido como “modo de produção comunal” (SAVIANI, 2007, p. 154). 

Na explicação do autor citado nesse tipo de comunidades não existia uma divisão do 

trabalho por classe, a educação e o trabalho nas sociedades comunais eram 
realizados de forma coletiva. 

Como a educação não se restringe somente à infância, mas a toda vida do 

sujeito, tanto ele quanto a sociedade se transformam conforme o desenvolvimento das 

forças produtivas, das relações de intercâmbio e o desenvolvimento da indústria, Marx 

(2017). Por isso, a educação pode ser entendida como um processo inacabado e ativo, 

pois enquanto o homem transforma a natureza, ele transforma a si mesmo. 
Entretanto, as relações sociais foram se modificando a partir do 

desenvolvimento das forças produtivas, propiciando a divisão social do trabalho e, 

como consequência, apropriação privada do produto do trabalho, estabelecendo, 

assim, uma divisão da sociedade em classes: “as classes dos proprietários e as dos 

não proprietários” (SAVIANI, 2007, p.154).  

Como consequência da divisão social do trabalho, a sociedade foi dividida em 

classes, fazendo com que uma classe mantivesse a outra, isto é, a classe dos não 

proprietários mantém a si mesmo e mantém a classe dos proprietários tornando, estes, 

senhores dos desprovidos de terra. Podemos citar como exemplo, as sociedades 

gregas e romanas, onde o modo de produção era escravista, com isso têm-se os 

aristocratas donos da propriedade privada de um lado e do outro lado os escravos. 
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Percebe-se que com a divisão da sociedade em classe a educação foi sendo 

dissociada do trabalho, em seu conceito marxista, levando a existência de dois 

modelos de educação: “uma para a classe proprietária, identificada como a educação 

dos homens livres, e outra para a classe não proprietária, identificada como a 

educação dos escravos e serviçais” (SAVIANI, 2007, p.154). 
Com o surgimento do capital, a educação, a partir da divisão social do trabalho, 

sofreu uma alteração qualitativa, pois nas culturas gregas e romanas, incluindo a idade 

média, as atividades intelectuais eram mais valorizadas do que as atividades laborais.   

De acordo com (SAVIANI, 2007, 158) “a relação trabalho-educação irá sofrer 

uma nova determinação com o surgimento do modo de produção capitalista”, em 
conseqüência houve uma inversão nesses valores, já não era mais a atividade 

intelectual a mais valorizada e sim as atividades laborais devido às novas tecnologias 

incorporadas nas indústrias que precisam de mão de obra qualificada, assim o papel 

das escolas era formar trabalhadores qualificados para trabalharem nas indústrias 

(SAVIANI, 2007) 

Para Tonet (s/d, p.141), a educação foi sendo inserida ao modo de produção, 
podemos entender que a educação agora passa a ter um valor de mercado sendo 

necessária uma educação especifica que atenda a demanda mercadológica. 
A partir deste momento, as classes trabalhadoras não poderiam 
receber apenas uma educação prática no e pelo trabalho. O próprio 
trabalho, agora cada vez mais complexo, exige conhecimentos e 
habilidades que têm que ser desenvolvidos fora do seu âmbito 
específico (TONET, s/d, 141). 
 

Assim, compreendemos que na sociedade capitalista do início do século XIX a 

educação da classe trabalhadora estava voltada para formação de mão - de- obra para 

as indústrias para que fossem alocados de forma mais rápida caso perdesse o 

emprego ou fosse substituído por uma máquina (MARX; ENGELS, 2011, p.26). 

As relações sociais desenvolvidas no capitalismo são permeadas pela divisão 

da sociedade em classe, o que conduz a uma profunda desigualdade entre os homens. 

Na sociedade capitalista, a origem da desigualdade entre as classes é de origem 

econômica assim contribuindo para que existam diferenças não somente na esfera 

material, mas também na educação. 
Com efeito, a classe social dominante retém os meios de produção 
material como também os meios de produção cultural e da sua difusão, 
tendendo a colocá-la a serviço dos seus interesses. Assim, a educação 
que os trabalhadores recebem visa principalmente prepará-los para 
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trabalho físico, para atitudes conformistas, devendo contentar-se com 
uma escolarização deficiente (LIBÂNEO, 2013, p.18). 

 

A educação dos trabalhadores numa sociedade classista se faz de forma 

diferenciada. Por reter os meios de produção cultural, a classe dominante se utiliza 
desses meios para formar mão de obras com objetivo de manter sua hegemonia. 

Apesar de existir uma hegemonia da classe dominante, a classe trabalhadora 

precisa ter o conhecimento de que a educação estruturada pela burguesia tem por 

finalidade impedir qualquer tipo de ruptura, e que a “educação quer formal, quer 

informal, sempre terá um caráter predominantemente conservador” (TONET, s/d, 142), 

ao tomar posse deste conhecimento a classe trabalhadora poderá lutar por uma 

educação emancipadora. 

Tonet (s/d, p.142) esclarece que a educação numa sociedade de classe 

“sempre terá um caráter predominantemente conservador e alienante”, já que 

alienação conforme o autor supracitado “se caracteriza pelo fato de forças sociais se 

tornarem hostis ao homem, dificultando sua construção como um ser autenticamente 
humano”. A dificuldade do homem de se construir na sua humanidade lhe foi negada; 

e, segundo Freire (2019, p. 40), essa “vocação foi negada na injustiça, na exploração, 

na opressão, na violência dos opressores”. 

Porque acreditar na educação numa sociedade desigual que reproduz a 

desigualdade? Porque, como dialogamos anteriormente, a educação faz parte da vida 

humana, e por isso ela é “inevitável” (BRANDAO, 2007, p.99), e até mesmo pelo seu 
caráter contraditório. Afinal: 

A educação sobrevive aos sistemas e, se em um ela serve à 
reprodução da desigualdade e à difusão de idéias que legitimam a 
opressão, em outro pode servir à criação da igualdade entre os homens 
e à pregação da liberdade (BRANDÃO, 2007, p.99). 

 

A educação é inevitável, pois contribuiu para formação do individuo na 

sociedade, no entanto ela se constitui como um mecanismo de alienação por não 

promover o rompimento com os meios que reproduzem a desigualdade. 
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1.2. Consciência e Alienação: uma construção social 

 
 

A realidade não é um dado natural: ela passa por transformações, sendo que a 

percepção que se tem dela nos parece como algo naturalizado, como afirma Chaui 

(1980, p. 7): 
O real não é constituído por coisas. Nossa experiência direta e imediata 
da realidade nos leva a imaginar que o real é feito de coisas (sejam 
elas naturais ou humanas), isto é, de objetos físicos, psíquicos, 
culturais oferecidos à nossa percepção e às nossas vivências. 

 
A forma de conceber a realidade influencia na formação da consciência por esta 

ser construída pelas relações sociais vivenciadas pelo ser humano ao longo da sua 

existência influenciando sua leitura de mundo.  

O processo de formação da consciência se dá de fora para dentro, isto é, ela se 

constrói a partir de elementos externos que vai sendo interiorizado pelo sujeito 

permitindo que este crie uma “representação mental de sua vida e de seus atos” (IASI, 
2011, p. 13), fazendo com que a percepção do real seja vista de forma diferenciada por 

cada indivíduo por conta das relações sociais desenvolvida por ele em diferentes 

ambientes. 

Como construtor da realidade e do mundo, o homem se diferencia dos animais 

na sua capacidade de reflexão, pois somente o homem pode ter os elementos da 

natureza como objeto de sua reflexão e, assim, poder refletir sobre o mesmo e dar 
sentidos e interpretações diferenciadas a esse mesmo objeto. Mas, apesar das 

interpretações diferenciadas, o que dá sentido ao mundo por ele criado é a linguagem: 

é através dela que os homens significam as coisas e assim pode refletir e pensar sobre 

si mesmo, formando assim sua consciência reflexiva, porque somente a consciência 

humana pode ser reflexiva (DUARTE, 1994, 18). 
Segundo Marx (2007, p.34), “a linguagem é tão antiga quanto a consciência” e 

elas nascem da necessidade que o homem tem de se relacionar com outros homens. 

Ainda de acordo com Marx (2007, p. 35), “a consciência é um produto social e 

continuará sendo enquanto existirem homens”. 

A linguagem é o meio simbólico que diferencia o homem do animal, pois o 

mundo construído pelo homem possui signos, significados e significantes, o que se 
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pode compreender que o mundo, para o ser humano, só existe a partir de um nome, e 

a forma como o percebemos está intrinsecamente ligada à maneira como utilizamos a 

linguagem. Assim: 
Nossa percepção do mundo é, fundamentalmente, derivada da 
linguagem que empregamos. E esta linguagem está, dialeticamente, 
ligada às condições materiais de nossa existência, especialmente nas 
sociedades dividas em classes. (DUARTE, 1994, p. 25) 

 

Segundo o autor supracitado, o ser humano transita num mundo basicamente 

simbólico,  
sendo os símbolos lingüísticos os preponderantes e básicos na 
edificação deste mundo, na construção da realidade [...], ou seja: o 
mundo, para mim circunscreve-se àquilo que pode ser captado por 
minha consciência, e minha consciência apreende as “coisas” através 
da linguagem que emprego e que ordena a minha realidade 
(DUARTE,1994,p.27). 

  

A organização da realidade se dá somando o mundo material e seus 

significados permitindo que se construa e se estruture o mundo para próxima geração 

que a recebe como se fosse natural, assim a reprodução desse mundo material e seus 

significados chegam aos indivíduos já ordenados.  

Como a família é a primeira instituição primária responsável pela socialização 
dos indivíduos, é dela que a criança, ao nascer, vai depender por um longo tempo e é 

neste ambiente que ela interioriza as relações vividas, iniciando, geralmente nela, a 

construção do seu universo , adquirindo, assim, “a consciência que a linguagem nos 

permite e que ‘nos hominiza’” (DUARTE, 1994, p.78), isto é o que  autor  vai chamar de 

socialização primaria. 

Durante a socialização primaria é através da linguagem que são criadas as 
condições da criança compreender o mundo e sua realidade. É desta forma “que a 

realidade, ou seja, a sociedade e a identidade do indivíduo vão sendo cristalizado em 

sua consciência no mesmo processo de interiorização” (DUARTE, 1994, p. 79). 

Na compreensão de Iasi (2011) o que o indivíduo em formação vê como 

realidade é a forma de organização de sua família e ao interiorizar essas relações 

acaba por tê-las como natural. As bases familiares contribuem deforma significativa na 
estruturação do individuo, mas não é a única, outras relações sociais vão contribuir 

para formação de sua personalidade. Porém no momento em que a criança “progride 

no seu aprendizado, os papéis e significados desempenhados e transmitidos pelos 
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familiares vão sendo percebidos como características também de outras pessoas” 

(DUARTE, 2011, p. 79). Com uma percepção mais aguçada a criança começa a 

perceber que a realidade não se limita a sua família. Além da família outras instituições 

atuam no processo de formação da consciência do ser humano temos a escola, o 

trabalho, os movimentos sociais etc.  
Iasi (2011) vai citar como exemplo a inserção do individuo na escola, ele 

concebe a ideia de que ao entrarmos nela as relações já estão preestabelecidas, e por 

isso não conseguimos “ter a crítica de que é apenas uma forma de escola” e 

acabamos nos submetendo as regras por ela estabelecidas o que vai corroborara com 

os valores transmitidos pela família, e é na escola que encontramos regras 
estabelecidas por outros, e são eles que dizem o que se pode e o que não pode fazer; 

porque segundo (IASI, 2011, p.19) as normas disciplinares da escola “converte-nos em 

cidadãos disciplinados”. O autor assinala que no mundo do trabalho as “relações já se 

encontram predeterminadas, onde outros vão dizer o que pode ou não fazer” (IASI, 

2011, p.19). 

A sociedade capitalista vê como natural o trabalhador vender sua força de 
trabalho em troca de um salário, essa lógica desenvolvida pelo capital se interioriza no 

indivíduo que não consegue questionar as imposições feitas pelo capital. (IASI, 2011, 

p.20). Chaui (1980, p.65) explica que com a divisão social do trabalho as relações 

sociais se modificam e assim todo conjunto dessa relação aparece como já existente e 

não como resultado das relações vividas pelo homem. 

Toda análise acima está ligada à primeira manifestação da consciência, é nesse 
primeiro estágio que o indivíduo compreende o mundo a partir do grupo social em que 

se encontra vinculado tornando-o particular e genérico não conseguindo fazer uma 

análise do todo. 

Partindo da primeira manifestação da consciência, (IASI, 2011, p.20) destaca 

que a “forma inicial da consciência é, portanto, a alienação” sendo assim porta de 

entrada para ideologia que segundo o autor não são meras organizações de ideias 

difundidas pelos meios de comunicação de massas, escolas, igrejas, e outros, mas 

sim, maneira de uma sociedade divida em classes universalizar suas ideias. 

Além de deter os meios de produção a classe dominante também se apropria 

dos meios culturais para difundir sua visão de mundo e assim “justifica suas ideologias 

a respeito das relações de reprodução que garantem sua dominação econômica” (IASI, 
2011, p.21).  
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No livro A Ideologia Alemã (MARX; ENGELS, 2007, 47) afirmam que “as ideias 

da classe dominante são em cada época as ideias dominantes”, e que não são simples 

ideias, são, portanto ideias de dominação. 
As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das 
relações materiais dominantes, são as relações materiais dominantes 
apreendidas como ideias; portanto, são as expressões das relações 
que fazem de uma classe dominante, são as Ideias de sua dominação. 

 

Para expressar sua ideologia à sociedade burguesa através de seus intelectuais 

produz ideias que vão ratificar alienação, (CHAUI, 1980, p.66) exemplifica o 

pensamento da classe dominante quando esta nos faz acreditar que através do 

trabalho o homem enriquece e que a desigualdade é algo natural, e cria a ideia de que 

a educação é para todos.  

O trabalho na sociedade capitalista é determinado pelas relações sociais que 

tem sua base na propriedade privada e no pagamento de salário para aquele que 

consegue vender sua força de trabalho, esses conjuntos de fatos é determinante para 

que o homem se aliene e esqueça-se da sua relação com a natureza que o torna 

humano provocando a alienação que nega a humanidade do homem. 
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Capítulo 2 – Educação Popular e Serviço Social 
 

Este capítulo aborda como movimento de educação popular se desenvolveu no 

Brasil no ano de 1960 e como foi sistematizado por Paulo Freire para o 
desenvolvimento de uma pedagogia que tem como protagonista os oprimidos.  E 

aborda a formação do projeto ético-político do Serviço Social e a necessidade do 

Serviço Social ocupar os mais variados espaços dentro da sociedade que leve uma 

maior aproximação com a população para que o projeto ético-político não seja um 

mero discurso. 
 

 

2.1. Educação Popular: um movimento brasileiro para transformação Social 

 

De acordo Com (MACHADO, 2012, p.156) “as raízes da educação popular são 

genuinamente brasileiras” e segundo a mesma autora “elas emergem no Brasil no 

contexto histórico do Nacional Desenvolvimentismo (1930-64), sobretudo no governo 

do presidente Juscelino Kubitschek (1951-61). È Esta sociedade que Freire vai analisar 
no seu livro Educação Como Prática da Liberdade. 

Ao fazer uma análise da sociedade brasileira da década de1960, (FREIRE, 

2000, p. 73) a denomina como “sociedade em trânsito”, isso porque o país estava 

passando por um momento de transformações econômicas, em que o aporte de 

recursos internacionais era uma alternativa para o desenvolvimento econômico 
principalmente nas substituições de importações mesmo que, em um primeiro 

momento, fossem feitas de forma lenta – um novo modelo de industrialização estava 

sendo pensado. Essas mudanças fizeram com que o país começasse a sair de uma 

sociedade dita fechada para uma sociedade aberta, mais democrática. A sociedade 

anterior é classificada como uma: 
Sociedade escravocrata, com o centro da decisão de sua economia e 
de sua cultura fora dela. Economia por isso mesmo comandada por um 
mercado externo e não por um interno, que não havia. Reflexa na sua 
economia. Reflexa na sua cultura. Por isso, alienada. Objeto e não 
sujeito. Sem povo. Antidialogal, dificultando a mobilidade social vertical 
ascendente. Sem vida urbana ou com precária vida urbana. Com 
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alarmantes índices de analfabetismo. Atrasada. Comandada por uma 
elite superposta a seu mundo ao invés de com ele integrada (FREIRE, 
1983, p.104). 

 

Portanto, o homem dentro de uma sociedade fechada na opinião de FREIRE 

(2000) é desumanizado, acomodado, ele não tem ingerência do seu mundo, pois se vê 

cercado de ideologias que acabam por domesticá-lo e rebaixá- lo a um puro objeto. 

Dentro de uma sociedade fechada não é dado ao homem o direito de participar de 

decisões e nem a ter opiniões; assim, o homem simples vai sendo deixado de lado ao 

ponto de se sentir incapacitado para refletir sobre sua realidade.  
Como o homem não consegue refletir sobre sua realidade e somente percebe 

as transformações, acaba por não compreender o significado dessas mudanças e 

simplesmente se ajusta às novas autoridades, como “o homem simples esmagado, 

diminuído e acomodado, convertido em espectador [...]” (FREIRE, 2000, p.53). 

Esse momento de transição pelo qual o Brasil passava era necessário um novo 

modelo de educação porque de acordo com PAIVA (1980, p. 93) a educação na 
sociedade de trânsito4 era criticada por ser anacrônica e, por isso, (FREIRE, 2000, 

p.55) afirma que dentro de uma sociedade fechada temas como: “democracia, 

participação popular, liberdade, propriedade, autoridade, educação e muitos outros” 

tinham um significado que não satisfaria uma sociedade em transição. O diálogo entre 

a elite e a população dentro de uma sociedade fechada era inexistente, as massas 

caberiam somente a obediência, por isso FREIRE (2000) afirma que a educação na 

nova fase que o país atravessava era uma tarefa importantíssima. 

No Brasil, nas primeiras décadas dos anos 1960 surgiram movimentos que 

tinham como objetivo a promoção da cultura popular do país, estes movimentos 

contavam com a participação de vários segmentos da sociedade entre eles 

estudantes, intelectuais, esquerdas marxistas, liberais, mesmo que possuíssem 

objetivos distintos estavam preocupados com as transformações políticas e culturais 
que o país atravessava. De acordo com PAIVA (2015, p.258) todos pretendiam a 

“transformação das estruturas sociais, econômicas e políticas do país”, buscavam nas 

suas ações forma de construir uma sociedade mais humana e justa. Outros objetivos 

dos movimentos populares eram o romper as amarras que faziam do Brasil 

                                            
4“Sociedade em trânsito” é um termo utilizado por Paulo Freire, no livro Educação como prática de 
Liberdade, também utilizado por Paiva. 
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dependente de países estrangeiros e uma valorização da cultura popular brasileira, por 

isso a educação seria o instrumento muito importante de transformação. 

Alguns movimentos foram importantes nessa nova fase do país5, entre eles os 

Centros Populares de cultura que espalharam pelos estados brasileiros, principalmente 

nos anos de 1962 e início do ano de 1964. Podemos destacar o Centro Popular de 
cultura (CPC) de 1961 que tinha conexão com a união Nacional dos Estudantes (UNE). 

No ano de 1962, o CPC da UNE frutificou por todo país, produzindo por opção 

artes populares revolucionárias, eles entendiam que a “arte popular se identificava com 

as aspirações do povo e revolucionária porque pretendia passar o poder para o povo” 

(PAIVA, 2015, p.262), a arte revolucionária deveria se opuser a cultura alienada, de 
acordo com eles a cultura deveria ser produzida pelo povo. 

Entretanto, ao fazerem uma análise do movimento dos Centros de Cultura 

Popular perceberam que estavam edificando a si mesmos e não estavam conseguindo 

atingir a massa já que este era o objetivo do CPC, houve a compreensão de que 

apesar de ser uma arte didática pouco politizava as massas. 

Sendo assim, após o I Encontro Nacional de Alfabetização e cultura popular, a 
CPC da UNE compreendeu a necessidade de se desenvolver um trabalho que fosse 

“permanente e sistemático junto às massas” (PAIVA, 2015, p.263). A partir deste 

encontro, a alfabetização passou a ser o centro dos trabalhos a serem desenvolvidos 

já que os trabalhos realizados na forma de teatro não estavam atingindo as massas, o 

que levou os componentes da CPC a repensarem sobre seus posicionamentos sobre 

as manifestações populares. Chegaram à conclusão que deveriam valorizar as 
expressões populares. 

“Valorização das expressões populares autentica, sem perder de vista que sua 

organização é mais importante que o conteúdo alienado que com freqüência nela se 

encontra”. (PAIVA, 2015, p.263), este pensamento da CPC da Une foi apresentado em 

um documento no 1º Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, no ano de 

1963, em Recife. 

                                            
5 Em 1961 foi criada pela prefeitura de Natal a Campanha “De Pé no Chão também se aprende 

a ler”.  A campanha buscou divulgar e promover revitalização do folclore local ajudando financeiramente 

os conjuntos natalenses e organizando Praças de Cultura nos bairros [...] no terceiro ano de atuação a 
campanha havia se expandido de tal modo que pensou-se em formar e dinamizar uma “Frente de 

Educação Popular” , a fim de colaborar com as prefeituras do interior na implantação e desenvolvimento 
de campanhas semelhantes. (PAIVA, 2015, p. 267) 
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Outro movimento importante, além da CPC da UNE foi o Movimento de Cultura 

Popular (MCP) de Recife, em 1960. Este movimento surgiu por iniciativa de estudantes 

universitários, artistas e intelectuais pernambucanos (PAIVA, 2015, p. 264), em 

conjunto com a prefeitura pernambucana buscavam combater o analfabetismo através 

de métodos brasileiros, para que isso acontecesse buscavam métodos que 
fundamentasse suas práticas educativas que estavam voltadas para conscientização 

das massas trabalhadoras.  

Paiva (2015) faz a referência que foi junto com o povo que MCP conseguiu 

encontrar uma metodologia que contribuiu para sua diversidade. Os intelectuais que 

participavam do Movimento de Cultura Popular, em 1960, que antes se perguntavam 
como atingiria as massas entenderam que somente com o diálogo com as massas 

possibilitaria as mudanças, sem diálogo todo trabalho com a intenção de politização 

acaba se tornando assistencialista não permitindo uma consciência crítica.  

“A intelectualidade participante deveria liberta-se de todo espírito assistencialista 

e filantrópico e, sem querer impor seus padrões culturais, procura aprender com o 

povo através do diálogo” (PAIVA, 2015, p.265). 
De acordo com a autora supracitada os componentes do MCP compreenderam 

que era necessária a participação popular, por isso incentivavam às manifestações 

coletivas como formas de conscientização das massas populares, eles entendiam que 

precisam valorizar a cultura nacional como forma de desalienação e através das 

manifestações coletivas trazerem o povo para uma discussão dos problemas do país. 

Este Movimento de Cultura Popular foi importante para o desenvolvimento das ideias 
que se encontram na teoria e metodologia elaborada por Paulo Freire (PAIVA, 2015, 

268). 

Outro movimento que merece destaque ainda na década dos anos 1960 é o 

Movimento de Educação de Base (MEB), financiado pela União, em 1961, e com 

ligação com o Conselho Nacional de Bispos (CNBB), este movimento foi criado para 

alfabetizar o homem rural e assim poder prepará-los para reforma de base, como 

exemplo a reforma agrária (PAIVA, 2015, p.268). 

No primeiro momento de atuação do MEB, estavam voltadas para 

catequitização do homem do campo para que este desenvolvesse um espírito cristão e 

assim se defender de qualquer ideologia que fosse contrária ao cristianismo. Embora o 

MEB tivesse um trabalho evangelístico no primeiro momento, seu pensamento foi se 
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modificando devido às novas ideias sociais cristãs que se difundiam entre eles, 

fazendo com que eles começassem a repensar seus objetivos e métodos.  

Porém, as mudanças vieram com o I Encontro de Coordenadores, neste 

encontro eles passaram a considerar a educação como um processo de transformação 

do mundo (PAIVA, 2015, p. 269), reconheceram a existência da luta entre classes e 
passando a ser definir como um movimento engajado com o povo para mudanças 

sociais. Consequentemente compreenderam que o trabalho educativo deveria servir 

para uma conscientização que favorecesse mudanças de atitudes. 

De acordo com MACHADO (2012) foi a partir dos movimentos educativos dos 

anos de 1960 que nasceu a educação popular sistematizada por Paulo Freire. Paiva 
(1980) ressalta que Freire tinha uma preocupação em encontrar um método 

pedagógico que pudesse ao mesmo tempo promover a alfabetização e a consciência 

crítica, fazendo com homem passasse de uma consciência ingênua para uma crítica. 

Este método foi desenvolvido por Freire junto ao Movimento de cultura Popular de 

Pernambuco, tendo os Círculos de cultura e os Centros de Cultura como base para 

organização de grupos de debates que viesse a discutir os problemas da sociedade. 
Com o propósito de evitar os erros de uma educação alienante, Freire entendia 

que somente pelo dialogo poderia atingir uma consciência crítica, que ao contrário do 

monólogo que traz isolamento, sendo “fechamento da consciência”, o diálogo é “o 

movimento constitutivo da consciência” (FREIRE, 2019, p.21). 

Freire adotou o conceito antropológico de cultura “para ajudar o analfabeto a 

superar a sua compreensão mágica do mundo e desenvolver uma postura crítica 
diante da realidade” (PAIVA, 2015, p. 280). Este conceito permitiria que o analfabeto 

adquirisse um conhecimento do seu papel na sociedade, fazendo que deixasse de ser 

um objeto, mas sim um sujeito crítico. Os debates realizados nos Círculos de Culturas 

e nos Centros de culturas contribuiriam para que o analfabeto compreendesse a 

organização da sociedade. 

Todo processo de alfabetização sistematizado por Freire partia de palavras 

geradoras permitindo uma “alfabetização pela consciência”, de acordo com ele a 

consciência não pode existir sem o ato da ação; afinal: 
Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É 
também consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que 
os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o 
mundo. Exige que os homens criem sua existência com um material 
que a vida lhes oferece (FREIRE, 1979, p. 15). 
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Assim, na compreensão do autor, através da conscientização o homem poderá 

refazer o mundo em que vive, assumindo um papel que lhe foi negado. 

No pensamento Freireano, a negação do homem esta na sua desumanização 

imposta pelos opressores quando lhes negam o direito de sua humanização, esta 

negação se dá na “injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores” 
(FREIRE, 2019, p.40). Mas, quando os oprimidos constatam a sua desumanização 

anseiam em “recuperar sua humanidade roubada” (idem). 

 

2.2. Serviço Social e Educação Popular: projetos emancipatórios 

 

O Serviço social brasileiro vem construindo seu projeto ético-político desde o fim 

da década de 1970, principalmente com as críticas que surgiram com Movimento de 
Reconceituação ao conservadorismo dentro da profissão, o que possibilitou uma 

discussão sobre rompimento com o tradicionalismo. Esse movimento se consolidou 

nos anos 1990 e se encontra em permanente construção devido às tensões que vem 

sofrendo com o avanço do neoliberalismo e por existir no seio da profissão reações 

conservadoras ao próprio movimento (BRAZ, 2008; NETTO, 1999).  

É importante salientar que Movimento de Reconceituação contribuiu para que o 

profissional do Serviço Social tivesse um olhar para realidade mais crítico (CARNEIRO; 

GONÇALVES; VIANA, 2015, p. 01), inclusive favorecendo a formulação de um novo 

código de ética com uma visão mais crítica que os códigos anteriores, haja vista que 

os códigos de éticas anteriores reforçavam o conservadorismo na profissão.  

O Código de Ética de 1986 foi fruto do Movimento de Reconceituação esteve 
movimento teve iniciou na década de 1960 na América Latina, mas devido às 

condições políticas do país só pode ser objetivado duas décadas depois. Este código 

de 1986 possibilitou a construção do atual Código de Ética, com data de 1993, na 

concepção de (FORTI, 2012, p. 273-274) “o Serviço Social buscou assegura e ampliar 

as conquistas profissionais impressas no código anterior”, portanto, o último Código de 

Ética de acordo com a mesma autora “representa a direção dos compromissos 

assumidos pelo Serviço Social nas últimas décadas [...]. Representando o Projeto que 

passou a ser chamado Projeto Ético-Político do Serviço Social, a partir de 1998” 

(p.274). 
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Como qualquer projeto profissional que é construído de forma coletiva, 

apresenta a auto-imagem da profissão como referência (NETTO, 1999, p. 01). Assim 

também foi construído o Projeto Ético-Político do Serviço Social. Tal construção teve a 

participação de várias categorias representativa da profissão: Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS); Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); da 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); da 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO); e outras 

representatividades como sindicatos e associação de assistentes sociais (NETTO, 

1999, p. 01). 

A construção do projeto ético-político do Serviço Social formulada coletivamente 
e tem elementos constitutivos que lhe oferece materialidade, que se dá a partir de três 

dimensões, segundo Braz (2008, p. 82): 

 
 Dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço 
Social: É a esfera de sistematização das modalidades práticas da 
profissão, onde se apresentam os processos reflexivos do fazer 
profissional e especulativos e prospectivos em relação a ele 
Dimensão político-organizativa da profissão: Aqui se assentam tanto os 
fóruns de deliberação quanto as entidades representativas da profissão. 
 Dimensão jurídico-política da profissão: Temos aqui o aparato 
jurídico-político e institucional da profissão que envolve um conjunto de 
leis e resoluções, documentos e textos políticos consagrados no seio 
profissional. Há nessa dimensão duas esferas diferenciadas, porém 
articuladas, são elas: um aparato político-juríco de caráter estritamente 
profissional; e um aparato jurídico-político de caráter mais abrangente. 
No primeiro caso, temos determinados componentes construídos e 
legitimados pela categoria tais como: o atual Código de Ética 
Profissional, a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 866/93) e as 
novas Diretrizes curriculares recentemente aprovadas pelo MEC. 

 
Essas dimensões articuladas formam o “corpo material do projeto ético-político 

profissional” por ser construído de forma coletiva tem uma direção social determinada 

e está acompanhada de “valores, compromissos sociais e princípios que estão em 

permanente discussão exatamente porque participante que é do movimento vivo e 

contraditório das classes na sociedade” (BRAZ, 2008, p.84). 

O atual código de ética que norteia o projeto profissional do Serviço Social, que 

visa a transformação da sociedade foi formulado a partir de uma teoria crítica marxista 

que conduz a um olhar crítico da sociedade dividida em classe, sendo organizado em 

onze princípios fundamentais que representam sua estrutura ideológica, como afirmam 

Barroco &Terra (2012, p. 120): 
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Os princípios representam a estrutura ideológica sobre a qual se 
elaborou e se assentou o Código de Ética do assistente social. Eles se 
configuram como parâmetros ideológicos das regras materiais contidas 
nos artigos do Código de Ética. Possibilitam conferir a necessária 
unidade, coerência e harmonia ao sistema jurídico estabelecido pelo 
Código. Ademais, os princípios perpassam toda a normatividade do 
código, representando o alicerce do conjunto do regramento 
estabelecido, que é o fundamento da concepção do projeto ético-
político adotado pelo Código 

O Código de 1993 é o quinto código do Serviço Social, mas é o primeiro a 

delinear um projeto de transformação da sociedade deixando isso explicito na 
apresentação dos onze princípios fundamentais que norteiam a profissão e seu 

compromisso com a classe trabalhadora (BARROCO; TERRA, 2012, p.121-129),  
 

I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes- autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos; este princípio adotado pelo Código de Ética do assistente social tem a 

liberdade como valor ético central e deve ser adotado no exercício profissional do 

assistente social, pois ele perpassa todo código de ética. Garantindo a autonomia; a 

democracia; e a emancipação dos sujeitos. 
II - Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; este princípio se refere à defesa de todos os direitos e que os 

assistentes sociais, e que estes profissionais devem lutar contra todo tipo de 

autoritarismo.  
III - Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial 

de toda sociedade, com vista à garantia dos direitos civis e sociais e políticos 
das classes trabalhadoras; há um compromisso do assistente no processo de 

ampliação e consolidação da cidadania dentro de uma sociedade capitalista que 

reproduz a desigualdade. Barroco e Terra (2012) vão salientar a importância dos 

movimentos sociais, as mobilizações e das lutas para que esses direitos sejam 

transformados em direitos reais, pois na sociedade capitalista esses direitos são 

resultados apenas “formal da liberdade, igualdade e do direito de propriedade” (p.126) 
IV - Defesa do aprofundamento de democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; este princípio vai afirmar 

que sob o comando do capital temos uma democracia meramente formal, portanto, 

para que aja uma verdadeira democracia segundo as autoras é “imprescindível que a 

riqueza produzida seja socializada”.  
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V – Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática; este princípio vai reafirmar 

que a busca pela justiça e equidade devem fazer parte do fazer cotidiano dos 

assistentes sociais dentro de uma perspectiva de superação da sociedade burguesa. 
VI - Empenho na eliminação de todas as formas de preconceitos, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças; este princípio tem como parâmetro 

para o trabalho profissional do assistente social a rejeição a condutas preconceituosas 

ou discriminatórias, cabendo a este profissional denunciar essas condutas. 
VII – Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual; este princípio visa reconhecer e tolerar a 

existência de diferentes posições de pensamento e opiniões. 
VIII - Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de 
classe, etnia e gênero. Os profissionais do Serviço Social devem nortear suas ações 

nesta perspectiva de construção de uma nova ordem societária com objetivo de 

erradicar os processos exploratórios de opressão e alienação. 
IX - Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 

que partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores; 
este princípio ressalta a importância de articulação dos profissionais do Serviço Social 
com outras categorias profissionais visando uma organização coletiva na defesa das 

lutas da classe trabalhadora. 
X - Compromisso com a qualidade dos serviços à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; este 

princípio ressalta a importância da qualidade dos serviços prestados à população, 

ainda salienta a necessidade de buscar mecanismos eficientes para que venha 

contribuir com a ampliação dos acessos aos direitos. 
XI - Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar 

por questões de inserção de classe, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física; com objetivo de 

enfrentamento ao preconceito, existe a Resolução CFESS n. 489/2006, que 
“estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas por 
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orientação sexual e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício 

profissional do (a) assistente social” e à Resolução CFESS n. 615/ 2011, que dispõe 

“sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e do assistente 

social transexual nos documentos de identidade profissional”. 

Esses onze princípios presentes no código de ética do Serviço Social, segundo 
Barroco (2012), são as bases que fundamentam o projeto ético-político e que foram 

incorporadas ao código de ética, mas só poderão ser alcançados através de um 

trabalho coletivo com a classe subalternizada principalmente pelo fato de ser um 

projeto construído coletivamente por uma categoria profissional e por esta profissão 

não ser “messiânica e sim uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica 
do trabalho coletivo da sociedade” (IAMAMOTO, 2015, p. 22). 

O projeto ético-político é um instrumento que conduz a prática profissional do 

assistente social pela construção de uma nova ordem societária através de diferentes 

campos de atuação, seja ela no espaço institucional, nos espaços de lutas vivenciados 

pelos profissionais do Serviço social como cidadão político na busca de articular a 

emancipação política e social com os projetos que levam a emancipação humana 
(BARROCO; TERRA, 2012, p.67).  

Segundo Iamamoto (2001), o assistente social deve assumir espaços que foram 

esquecidos no debate teórico da profissão, espaços estes que permitam uma 

articulação com a classe trabalhadora de forma coletiva, pois 
Faz-se necessário assumir, mas também extrapolar os espaços dos 
conselhos. E reassumir o trabalho de base, de educação, mobilização e 
organização popular, que parece ter sido submerso do debate teório-
profissional ante o refluxo dos movimentos sociais, mas não no trabalho 
de campo (IAMAMOTO, 2001, p.55). 

 

Iamamoto (2001) ainda conclui que esses espaços públicos são espaços de 

disputas, mas que podem servir de experiências democráticas por propiciar viver a 
dimensão do coletivo e uma socialização e aprendizado diferenciados. E ainda sugere 

como provocação um repensar da profissão no sentido de mobilização e educação 

popular, não no sentido de uma volta ao passado, mas como forma de “adequar a 

condução do trabalho profissional aos novos desafios presente”. 

A mesma autora vai salientar a necessidade de aproximação com a população 

para que o assistente social não fique somente compromissado com o projeto ético-

político em forma de discurso, para isso é necessário que o profissional do Serviço 

Social rompa com as “rotinas e as práticas burocráticas” e assim consiga desenvolver 
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ações coletivas que viabilize “propostas profissionais capazes de ir além das 

demandas instituídas” (IAMAMOTO, 2001, p, 57). 

Forti (2012) vai defender um posicionamento em defesa dos Direitos Humanos 

para além dos direitos alcançados com a Revolução Francesa que teve o objetivo de 

romper com o absolutismo feudal, que segundo (IASI, 2005, p.171) seria a “base da 
emancipação do ser humano”, emancipação esta que ficou somente no campo político 

tendo o direito como centralidade na qual a liberdade e a igualdade estão no campo 

jurídico. 

Os Direitos Humanos defendidos pela autora fazem parte dos onzes princípios 

fundamentais que se encontram no Código de Ética do Serviço Social e que devem ser 
defendidos de forma intransigente e que deu base para a construção do Projeto ético-

Político do Serviço Social que tem um compromisso firmado com a classe 

trabalhadora. A defesa dos Direitos Humanos precisa ir além dos limites postos pelo 

liberalismo, na perspectiva com que Forti (2012, p.279) nos esclarece: 
Trabalhar em prol da defesa, da efetivação e ampliação desses direitos, 
de acordo com os pressupostos do nosso Código profissional, significa 
não restringi-lo aos que sofrem atentados em sua vida privada e / ou 
em seu patrimônio. 
 

Vários são os desafios para uma profissão que tem, segundo Iamamoto (2001, 

p.54), “um projeto, de caráter universalista e democrático”, o que reforça a ideia de que 

devemos ter “uma permanente articulação política no âmbito da sociedade civil 

organizada para definir propostas e estratégias comuns ao campo democrático” (p.55), 

para que isso aconteça à autora argumenta que precisamos “reassumir o trabalho de 

base, de educação, mobilização e organização popular” (Idem). 

A aproximação do Serviço social com a educação popular é defendida por 

Machado (2012, p. 160) por esta possuir “metodologias que estimulam a luta coletiva 

pela emancipação humana”. A autora argumenta que o assistente social na sua prática 
profissional ocupa vários espaços. A aproximação do Serviço social com a educação 

popular é defendida por Machado (2012, p. 160) por esta possuir “metodologias que 

estimulam a luta coletiva pela emancipação humana”. A autora argumenta que o 

assistente social na sua prática profissional ocupa vários espaços e lida com as mais 

variadas expressões da questão social; porém, de acordo com a autora, “perde a 

oportunidade de estimular a organização e mobilização popular [...]” (p. 161). 

Portanto, a construção de uma nova ordem societária, que leve a emancipação 

humana para além do sistema capitalista, tende a ser viabilizada, democraticamente, 
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por um víeis coletivo. Segundo (MACHADO, 2012, p. 176) “a educação popular é uma 

importante aliada, tanto no debate político-ideológico como no teórico-metologico e 

técnico-operativo que se opõe a hegemonia dominante”.  

 
 

Capítulo 3 – Da Educação Popular em Coletivo(s) 
 
Neste capítulo apresentaremos o Coletivo de Educação Popular Margarida 

Alves, a partir de um questionário realizado com os coordenadores dos cursos 

oferecidos pelo Coletivo. 

Realizamos análise do discurso por meio da Teoria Semiolinguística de 

Charaudeau (2005), a partir dos quatro princípios por ele desenvolvidos, os quais 

classificamos na pesquisa como categorias analíticas, que são: o princípio de 

alteridade; o princípio de pertinência; o princípio de influência; o princípio de regulação. 

Por fim, o capítulo articula a análise com o conceito de Educação Popular 

sistematizado por Paulo Freire. 

 

3.1. Do Coletivo de Educação Popular Margarida Alves 

 

Neste capítulo apresentaremos o Coletivo de Educação Popular Margarida 

Alves que possui um modelo de educação não formal que propicia aos indivíduos, 

segundo seus organizadores, um aprendizado político como cidadão. Ainda elaboram 

que tais sujeitos podem alcançar o “exercício de práticas que capacitam os indivíduos 

a se organizarem com objetivos comunitários” (GOHN, 2009, p.31). 

Segundo Maciel (2016), podemos identificar as possibilidades de vinculação do 

Serviço Social a esse projeto que almeja a emancipação das classes subalternas. A 
autora destaca que o Serviço social possui um projeto profissional que se identifica 

com as classes citadas. Assim: 

  
As possibilidades de vinculação do Serviço Social ao movimento de 
construção de uma perspectiva pedagógica emancipatória pelas 
classes subalternas são entendidas no quadro das condições sócio-
históricas e político-ideológicas de elaboração e interesses das citadas 
classes, projeto esse colocado como alternativo ao projeto tradicional 
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conservador predominante na constituição histórica da profissão 
(MACIEL, 2016, pp.151-152). 

 

A necessidade de uma organização coletiva acontece quando a classe 

subalternizada identifica a brutalidade do capital por meio do trabalho, o que 
impulsiona críticas a esse modelo desencadeando uma busca por condições dignas 

levando a um movimento reivindicatório em busca de uma afirmação de identidade 

(CALDART et.al). 

 Para análise do Coletivo de Educação Popular Margarida Alves, em sua marca 

de identidade, foi realizado um questionário com dez perguntas disponibilizado aos 

membros coordenadores do mesmo. O instrumento foi respondido por esses sujeitos, 

com questões que tiveram como finalidade, identificar a história de formação do 

coletivo, sua metodologia e seus objetivos, a partir da narrativa de seus idealizadores e 

supervisores/gestores do Coletivo.  

No aspecto instrumental, compreendemos o questionário como instrumento de 

coleta de dados, estruturado de forma a obter respostas diretas (MARCONI; LAKATO, 
2003). Devido à dificuldade de reunir os coordenadores do curso para uma entrevista, 

visto que os mesmos possuem suas atividades seculares e coordenam o coletivo de 

forma voluntária, essa característica também se tornou significativa para a escolha 

desse instrumento. 

O questionário foi enviado por e-mail no dia 4 de setembro de 2019 para um dos 

coordenadores que socializou com os demais para que as respostas fossem feitas 
coletivamente – numa tentativa de também demonstrar a marca socializante do grupo. 

Os mesmos não demoraram quanto ao devido retorno, procurando sanar todas as 

questões. 

O Coletivo de Educação Popular Margarida Alves está situado em Campo 

Grande, no Rio de Janeiro, as reuniões são realizadas no Sindicato de Professores do 

Município do Rio de Janeiro (SINPRO), Rua Manaí, 180. O bairro de Campo Grande 

ocupa o primeiro lugar no ranking dos bairros mais populosos do Brasil6, possuindo 

uma população estimada em 336.484, com uma renda média de R$ 4.245,73. O 

coletivo é coordenado por um grupo de 6 (seis) pessoas, sendo um Educador Popular 

                                            
6Disponível em: blog. geofusion.com. br/mar-de-gente-veja-os-10-bairros-com-maior-população-no-brasil 
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e Sociólogo,uma Cientista Política e os outros 4 (quatro) componentes são professores 

da rede pública de ensino.  

No ano de 2017, uns grupos de militantes da zona oeste do Rio de Janeiro se 

uniram no propósito de trabalhar as transformações sociais no bairro de Campo 

Grande pelo víeis da educação popular e criaram o Coletivo de Educação Popular 
Margarida Alves. Essa criação parte, assim, de uma observância e de uma ação 

política a partir de um determinado grupo de profissionais que, apesar de voluntários 

no Coletivo, lá também atuam com seus conhecimentos e suas formações. 

O nome do Coletivo faz alusão à grande defensora dos direitos dos 

trabalhadores sem terra, os coordenadores do Coletivo escolheram homenagear 
Margarida Alves pela sua historia de luta junto aos trabalhadores rurais, nascida e 

criada em Alagoa Grande, na Paraíba. Foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos 

trabalhadores rurais da sua cidade. Os coordenadores escolheram o nome de 

Margarida Alves como forma de homenageá-la por ter sido um exemplo na luta pelas 
causas dos trabalhadores rurais e pela sua celebre frase “É melhor morrer na luta que 

morrer de fome”. 
Margarida Alves fundou o Centro de Educação Popular e Cultura do Trabalho, 

em Alagoa Grande, que contribuiu para o desenvolvimento rural e urbano sustentável e 

até hoje fortalece a agricultura familiar do local. Foi assassinada, no dia 12 de agosto 

de 1983, três meses e onze dias após proferir este discurso: 
Eles não querem que vocês venham à sede porque eles estão com 
medo, estão com medo da nossa organização, estão com medo da 
nossa união, porque eles sabem que podem cair oito ou dez pessoas, 
mas jamais cairão todos diante da luta por aquilo que é de direito 
devido ao trabalhador rural, que vive marginalizado debaixo dos pés 
deles (https://www.fundacaomargaridaalves.org.br/homenagens). 

Ela virou símbolo pela luta dos trabalhadores rurais, recebeu postumamente o 

prêmio Pax Christi Internacional, em 1988; em 1994, foi criada, pela Arquidiocese da 

Paraíba, a Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves; e, em 

2002, recebeu a Medalha Chico Mendes de Resistência, oferecida pelo Grupo Tortura 

Nunca Mais (GTNM/RJ). Dia 12 de agosto é conhecido como Dia Nacional de Luta 

contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. 

Os coordenadores compreendem que a educação popular7é uma das principais 

vias para se construir uma sociedade fraterna e igualitária, por isso eles buscam 

                                            
7 Machado (2012, p. 152) elucida que a educação popular se constitui um paradigma educativo 
sistematizado por Paulo Freire que visa contribuir com o processo de conscientização e de mobilização 

https://www.fundacaomargaridaalves.org.br/homenagens).
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trabalhar temas atuais com o objetivo de viabilizar uma formação e uma iniciação 

política crítica para os participantes do curso com o propósito de preparar indivíduos 

que queiram atuar em movimentos sociais. 

Para eles, as mudanças só ocorrerão mediante a formação política dos 

indivíduos. Para isso, criaram O Curso de formação política Marielle Franco8 – o 
primeiro curso de política ofertado pelo Coletivo e que hoje se encontra em sua 

segunda edição. Além do deste Curso, outras atividades são oferecidas: 

 Curso de férias em Janeiro e em Julho 

 Segunda Política 

 Debates ao vivo no Youtube 

 Debate sobre a Reforma da Previdência 

 Exibição de Filmes 

 Cursos de rápida duração 

O Coletivo faz uso das mídias sociais como forma de divulgação dos cursos e 

em conjunto com outros grupos que partilham dos mesmos ideais. Como todas as 
informações dessa identidade/identificação do Coletivo partem daquilo que seus 

componentes/coordenadores dizem sobre – uma vez que só tem uma página no 

facebook com poucas informações sobre o coletivo e não possuem outra fonte própria 

de divulgação/informação com mais detalhes sobre o grupo – começamos a nos 

perguntar sobre como esse excesso de controle, ou de pouca socialização, realmente 

caberia em um Coletivo que se apresenta como um espaço de educação popular, na 
perspectiva freireana.  

Dessa forma, no subcapítulo seguinte, trataremos da divulgação da análise 

discursiva sobre as falas, as organizações, os enunciados, por fim, que compõem hoje 

o Coletivo, a partir de suas principais atividades: as palestras, os encontros e os 

Cursos. Tratará, assim, de uma análise a partir das observações dos contatos orais 

que a pesquisa obteve diretamente no Coletivo – na maioria das vezes como 

ouvinte/participante/aluna dos encontros por eles propiciados. 

                                                                                                                                            
das classes subalternas, a partir de uma teoria referenciada na realidade, na valorização dos saberes 
populares e de uma base ética e política que estimulam a luta coletiva pela emancipação.  
8Marielle Francisco da Silva, mais conhecida como Marielle Franco, foi uma vereadora do Rio de Janeiro 
assassinada aos 38 anos de idade em uma emboscada no centro da capital fluminense no dia 14 de 
março de 2018. Socióloga e ativista de direitos humanos foi presidente da Comissão da Mulher na 
Câmara do Rio e integrava a comissão que investigava abusos das Forças Armadas e da polícia durante 
a intervenção federal na área da Segurança Pública do Estado. Disponível em: <https://tudo-
sobre.estadao.com.br/marielle-franco>. Acesso em Jun de 2019. 

https://tudo-


 

 

39 

 

 
 

3.2 – Dos discursos em Coletivo: análises dos sujeitos de fala 

 

Neste subcapítulo, trabalharemos com a análise de discurso na perspectiva de 

Charaudeau (2005), criador da Teoria Semiolinguistica9.Trataremos, especificamente, 
sobre os quatros princípios que o autor apresenta dentro de seu postulado de 

intencionalidade, pois o mesmo acredita que em todo ato de troca de comunicação 

existe a intenção em persuadir o outro, no que ele chama de contrato de comunicação, 

ou seja, os sujeitos reconhecem os seus lugares de fala, e elaboram suas falas a partir 

dessa ferramenta sobre seu interlocutor.  

No caso do Coletivo que vimos analisando, tanto a partir dos discursos 
produzidos pelas respostas do questionário, quanto pelas observações da 

pesquisadora durante os Cursos realizados ao longo do período de julho de 2019 a 

novembro do mesmo ano, nesse mesmo coletivo, nossa análise perpassará essas 

duas fontes a partir desses princípios de Charaudeau, que aqui nós chamaremos de 

categorias analíticas. Essas categorias são: 
Princípio ou categoria de alteridade: nesse primeiro princípio o autor diz que 

no ato comunicacional, ou na situação linguageira, todo falante ou escrevente vai 

reconhecer no outro uma tentativa de persuasão acontecer. A exemplo disso 

verificamos no questionário a seguinte organização de pensamento discursivo: “Nosso 

coletivo nasceu a partir da nossa militância na Zona Oeste e por acreditarmos que a 

formação popular é fundamental para os processos de mudança” (COORDENADOR 
A). 

Outro exemplo deste princípio está baseado na minha observação como 

pesquisadora no último dia de apresentação do Curso de férias. Na ocasião, o 

palestrante não pôde comparecer por motivos alheios a sua vontade; então, um dos 

coordenadores propôs uma roda de conversa para se discutir a dificuldade do Curso 

atingir as classes subalternas. Porém, nenhuma proposta coletiva foi concretizada para 
                                            

9 Como característica principal, a Teoria Semiolinguística traz consigo a marca dos contratos de 
comunicação, a partir do qual todo ato discurso – em troca de fala – se realiza, segundo o autor. Neste 

contrato, seja ele oral ou escrito, os sujeitos de fala reconhecem seus contextos de produção discursiva 
para poder “agir sobre o outro”, ainda que não conscientemente.  



 

 

40 

 

atingir esse objetivo. Ou seja: em nenhum momento a discussão passou pela proposta 

de sistematização objetiva das ações serem tomadas em coletivo. 
Princípio ou categoria analítica de pertinência. Neste segundo princípio, o 

autor vai trabalhar a ideia de que o discurso que se traz e o contexto em que ele se 

realiza precisam ser pertinentes, isto é, precisam ser reconhecidos por ambos, pelos 
dois sujeitos da linguagem, inclusive pelo Serviço Social, porque a ideia de 

movimentos sociais e as organizações são reconhecidos pelo Serviço Social como 

importantes formas de se trabalharem a formação humana. Retomando o objeto, tanto 

eu como pesquisadora quanto os coordenadores reconhecem (os) esse lugar do 

Coletivo como sendo um importante lugar de formação, especialmente considerando 
aquela também voltada para a política, para a ação interventiva. 

Não queremos nesse trabalho problematizar o fato não haver a intenção da 

educação popular já posta nesse Coletivo. O que intencionamos pelo princípio de 

pertinência é verificar se tudo aquilo que Paulo Freire nos diz sobre a necessidade de 

bases para se construir a educação popular efetivamente já vêm se realizando nesse 

Coletivo da maneira como ele se apresenta.  
Para tanto, verificamos a resposta dada pelos coordenadores à pergunta sobre 

a metodologia utilizada no grupo. Segundo eles: “Buscamos a dialogicidadefreiriana. 

Estimulamos a construção coletiva. Consideramos que vamos mais longe quando 

caminhamos juntos. Acreditamos na inconclusibilidade dos seres humanos”. 

Entretanto, quando cheguei lá para conhecer o Coletivo e quais as propostas do 

Curso verifiquei que não havia tido nenhum levantamento de demandas prévias com a 
comunidade do entorno onde está situado o Coletivo, o que demonstrou que as 

escolhas temáticas foram feitas a partir de um movimento vertical: do coletivo para a 

população. 
A terceira categoria analítica está pautada no princípio de influência de 

Charaudeau (idem). Neste princípio, o autor elabora como o princípio de promover algo 

de intervenção no outro ou no contexto, como podemos observar na seguinte 

passagem do questionário sobre o público-alvo: 
Objetivamos a construção de uma sociedade fraterna e igualitária. Daí 
nossa atuação na formação e iniciação política crítica com viés marxista 
visando qualificar e potencializar militância ativa nos movimentos 
sociais e populares [...] Todas as pessoas preocupadas em algum tipo 
de intervenção militante contra-hegemônica. Pretendemos dar ênfase à 
juventude. 
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Foi possível observar que este mesmo princípio também esteve presente no 

momento de debate entre os participantes do Curso quando se colocava enfaticamente 

sobre um determinado tema. Um exemplo objetivo foi quando se discutiu a 

necessidade da união da esquerda por uma pauta única de luta, tendo como símbolo 

de luta o slogan “Lula livre”. Aqui a construção de blocos de pensamento acaba por 
direcionar e fundir, inclusive, diferentes pontos e formas de organização de luta/ de 

movimento.  
O quarto princípio ou categoria de análise segundo Charaudeau é o princípio 

de regulação. Esta categoria está diretamente ligada ao princípio de influência, pois, 

para se exercer o princípio de regulação é necessário criar uma estratégia para 
persuadir o outro de forma progressiva, mas, ao mesmo tempo, regulando o discurso, 

no sentido de saber gerir o que se pode ou não apresentar. Podemos observar isso na 

seguinte resposta dos coordenadores: 
Objetivamos a construção de uma sociedade fraterna e igualitária. Daí 
nossa atuação na formação e iniciação política crítica com viés marxista 
visando qualificar e potencializar militância ativa nos movimentos 
sociais e populares (COORDENADOR B). 

 

Vemos que a resposta ao questionário, no exemplo acima, resgata a ideia de 

possível construção igualitária, coletiva e/ou marxista como única forma de coletividade 

e de educação popular/de educação política. Como forma de ratificar a formação com 

víeis marxista, durante a apresentação de abertura das palestras que compunha o 
Curso de Férias, foi lido o poema “Viva Lênin”: 

 
A INSCRIÇÃO INVENCÍVEL10 
   
No tempo da Guerra Mundial 
Em uma cela da prisão italiana de San Carlo 
Cheia de soldados aprisionados, de bêbados e ladrões 
Um soldado socialista riscou na parede com um estilete: 
VIVA LÊNIN! 
Bem alto na cela meio escura, pouco visível, mas 
Escrito com letras imensas. 
Quando os guardas viram, enviaram um pintor com um balde de cal 
Que com um pincel de cabo longo cobriu a inscrição ameaçadora 
Mas, como ele apenas acompanhou os traços com a cal 
Via-se agora em letras brancas, no alto da cela: 
VIVA LÊNIN! 
Somente um segundo pintor cobriu tudo com pincel largo 
De modo que durante horas desapareceu, mas pela manhã 

                                            
10Disponível em<http://www.fla.matrix.com.br/ticiano/Brecht/a_inscricao_invencivel.htm> acesso em 18 
de out. às 16h30min 

http://www.fla.matrix.com.br/ticiano/Brecht/a_inscricao_invencivel.htm
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Quando a cal secou, destacou-se novamente a inscrição 
VIVA LÊNIN! 
Então enviaram os guardas um pedreiro com uma faca para eliminar a 
inscrição. 
E ele raspou letra por letra, durante uma hora 
E quanto terminou, lá estava no alto da cela, incolor 
Mas gravada fundo na parede, a inscrição invencível: 
VIVA LÊNIN! 
Agora derrubem a parede! disse o soldado. 
 

Diante do contexto apresentado e baseado na análise do discurso de 
Charaudeau (2005), temos podido observar que o Coletivo de Educação Popular 

Margarida Alves possui, no cenário atual uma relevância para formação política dos 

sujeitos; porém, a metodologia exposta no Curso de Formação Política Marielle Franco 

se afasta daquilo que Paulo Freire entende como educação popular, especialmente se 

considerarmos dois elementos fundamentais, em suas poucas observâncias e/ou 

ausências: a dialogicidade e o levantamento de demandas. 

As categorias utilizadas para analisar os discursos, tanto o discurso que foram 

respostas do questionário quanto aqueles produzidos a parti do Curso por eles 

ministrados, acabam por reforçar o contrato de comunicação conceituado pelo autor 

(2005) no que diz respeito à posição dos sujeitos idealizadores do Coletivo. Afinal, por 

mais inconsciente que seja essa ação, os coordenadores percebem que suas falas 
fazem parte de um determinado contexto e que existem determinadas relações de 

poder neste contexto. 

No questionário, há a percepção de que se trata de um instrumento de coleta 

para a pesquisa, a partir de um tema instigante/provocador. Pela análise dos Cursos, a 

partir de uma participante que se apresenta como pesquisadora do próprio Coletivo 

está a certeza de que esse dado tem algo a dizer sobre a pesquisa. Logo, não há, 
como acrescenta o autor, neutralidade ou falta de conhecimento das situações 

linguageiras em que esses discursos foram produzidos e de como, por isso mesmo, 

podem ser analisados. 

Diante do exposto e mediante a minha participação no Coletivo como 

pesquisadora, quase não foi possível perceber que haveria uma efetiva proposta 

Freireana na práxis do Coletivo. Essas categorias serviram para confirmar que faltam 
alguns elementos-chave da proposta de Freire, tal como o diálogo, que nos é 

apresentado da seguinte forma por (Freire, 2019, p. 116): 
Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
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conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. 
 

Percebe-se, neste trecho do livro Pedagogia do Oprimido, outro fator que é 
marcante da educação popular Freireana: a escuta. Ademais, há também a 

importância que Freire acrescenta à participação dos sujeitos nesse processo 

educativo – elementos que ainda não se fazem presentes na práxis do Coletivo 

Margarida Alves. 

Compreendemos toda a dificuldade dos coordenadores do coletivo em buscar 

palavras geradoras, já que todo esse processo de busca requer tempo o que fica 

quase inviável, pois os mesmos são trabalhadores que dedicam seu tempo “livre” para 

que o Curso tenha qualidade na formação política daqueles que participam do Coletivo 

(são voluntários no Coletivo). Mas entendemos, e por esse mesmo argumento, que a 

continuidade do Coletivo também está atrelada à forma com que ele se apresenta 

àquele contexto, àquelas pessoas. Nesse sentido, a mudança de abordagem poderia 

gerar não apenas mais adesão, mas o fortalecimento do conceito de educação popular 

na identidade do Coletivo e na identificação dos partícipes quanto ao grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando se iniciou esta pesquisa se constatou que era relevante para o 
desenvolvimento deste trabalho direcionar o nosso estudo para os coletivos de 

Educação Popular em conjunto com o Projeto ético-político do Serviço Social, visto que 

ambos têm como propósito a emancipação política dos indivíduos. 

Na construção deste trabalho, analisamos o Coletivo de Educação Popular 

Margarida Alves para identificarmos qual seria a possível dificuldade de se 

universalizar os coletivos de educação popular nos centros urbanos. Partindo dessa 
inquietação inicial, a pesquisa contou com dois momentos: o primeiro foi a minha 
participação como pesquisadora do II Curso de Férias de Formação Política Marielle 
Franco e do Curso de Formação Política Marielle Franco. A diferença entre os dois 

se caracteriza apenas por uma dimensão temporal de organização dos conteúdos: um 

deles é disponibilizado durante uma semana no período de férias; e o outro é ofertado 

uma vez por mês, no segundo sábado de cada mês. No segundo momento, foi 

aplicado um questionário junto aos coordenadores do Coletivo com objetivo de 

conhecer a metodologia utilizada por eles na formação daquele espaço. 

Seguimos com a pergunta inicial, mas precisamos alterar a direção do objetivo, 

tendo em vista que o Coletivo não apresentava profissionais ou sequer diálogo com a 

área específico do Serviço Social. Passamos, então, a olhar o objeto a partir de seus 
discursos sobre a Educação Popular, entendo-a como uma necessidade ao Serviço 

Social e  para os demais profissionais que queiram trabalhar com a Educação Popular 

e tendo, nos Coletivos, uma possibilidade de atuação aos assistentes sociais, 

legitimada pelo conceito com que eles se fundamentam para a socialização de 

informações com vistas à emancipação humana – conceito este que baliza a formação 

e a intervenção no Serviço Social por meio da discussão do projeto ético-político. 

Para conclusão deste estudo, mas não desta pesquisa, retomamos a análise do 

discurso que foi produzido tanto pelas respostas do questionário quanto pelas 

anotações das observações da pesquisadora em campo. Para isso, utilizamos a Teoria 

Semiolinguística, de Charaudeau (2005), tendo como base os quatro princípios 

desenvolvidos pelo autor que, neste trabalho, adotamos como categorias analíticas, a 

saber: o princípio de alteridade, o princípio de pertinência, o princípio de influência e, 
por último, o princípio de regulação. 
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Baseado nestes princípios ou categorias foi possível ter uma percepção das 

dificuldades de universalização deste Coletivo em seu local de atividade. O Coletivo de 

Educação Popular Margarida Alves possui um excelente curso de Formação Política, 

entretanto, a nossa pouca participação como pesquisadores /observadores daquele 

contexto não foi o suficiente para perceber se existe uma interlocução integral com os 
moradores do entorno do Coletivo que leve a um levantamento de demanda prévia dos 

moradores locais. Porém percebemos que os coordenadores do Coletivo escolhem os 

temas que serão discutidos no curso – o que eles chamam de “dialogicidadefreiriana”. 

A análise a partir das observações – durante o período dos cursos do Coletivo – 

observamos que a ação não pode ser identificada com o mesmo propósito trabalhado 
por Freire, especialmente no livro Pedagogia do Oprimido; pois, para Freire, o diálogo 

se constitui em escuta para que aja uma devolução sistematizada e organizada das 

ideias que vieram de forma incipiente. 

Outra questão que pretendemos com este trabalho foi a de fomentar possíveis 

contribuições do Serviço Social por meio do seu Projeto Ético-Político para a 

universalização desses coletivos que trabalham de forma significativa a emancipação 
política dos indivíduos com objetivo de ações coletivas. Isso porque compreendemos 

que o Serviço social, através do seu Projeto ético-Político, dialoga com o conceito de 

Educação Popular desenvolvido por Freire. Damos destaque, por exemplo, ao primeiro 

princípio do Projeto profissional que trata do reconhecimento “da liberdade como valor 

ético central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e 

plena expansão dos indivíduos” (BARROCO; TERRA, 2012, p.121), e que só poderá 
ser trabalhado coletivamente, pois nenhuma profissão sozinha pode transformar uma 

sociedade. 

A educação só será libertadora quando servir como instrumento de 

emancipação das classes oprimidas. Durante as transformações que ocorreram nos 

modos de produção, foi possível observar mudanças na forma do individuo apreender. 

Se em alguns momentos os sujeitos aprendiam e ensinavam de forma coletiva, há 

algum tempo vivemos uma educação alienante, que não tende a nos viabilizar 

criticidade, mas nos direciona a uma posição de conformismo. 

Diante desses resgates, entendemos como a discussão sobre a Educação 

Popular, especialmente conceituada a partir de Freire, requer aproximação de diálogo 

com o Serviço Social. Nesse sentido, cabe também ao assistente social ocupar todos 
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os espaços possíveis, principalmente os coletivos de educação popular como forma de 

resgatar o diálogo com a classe trabalhadora. 

A pesquisa nos demonstrou como se faz importante a práxis emancipatória por 

meio do diálogo efetivo, pois, por meio da dialogicidade com as classes subalternas, 

percebemos como qualquer profissão que se quer interventiva – dentre elas o Serviço 
Social - pode minimizar o efeito de falar para os trabalhadores e não com os 

trabalhadores, no entendimento de que se a educação não for dialógica, não será 

libertadora. Mesmo tendo proposta de liberdade, de emancipação, de autonomia em 

nosso projeto profissional, ainda pouco encontramos, na nossa formação, um debate 

sobre a importância da Educação Popular como possibilidade de se trabalhar esses 
princípios que norteiam a profissão. 

Por fim, como contribuição, e ainda na discussão elaborada acima, reiteramos a 

necessidade de inserir esse tema não apenas nas próximas pesquisas, como na 

disciplina de Educação e Serviço Social e de Movimentos Sociais – com exploração 

maior dos Coletivos de Educação Popular. Além disso, há a urgência de aproximação 

do Serviço Social com a Educação Popular sistematizada por Freire – como renovação 
das possibilidades de efetiva emancipação com aquela a que temos um compromisso: 

a classe trabalhadora. 
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