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Povo? Quem é? Quem são? 

 

Podemos começar pelo final, agora. Ou seja, procuro agora buscar 

respostas para a pergunta que provavelmente seria feita por boa parte de quem 

chegasse ao final de nossa sequência acima e ao ler a décima, logo faria esta 

pergunta (a menos que sobre ela tivesse já uma resposta pessoal e acreditada): 

afinal... quem é “o povo”? O que tenho a responder virá no plural.  

Em um sentido bastante mais amplo e conhecido, “povo” somos todas e 

todos nós. Se pudermos pensar que uma sociedade de nossos tempos tem em 

cada lado de um triângulo que geometricamente a pudesse representar (de 

http://www.apartilhadavida.com.br/
http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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maneira sempre imperfeita) a sociedade em que vivemos, poderíamos colocar em 

um lado o poder de estado (o poder público, o governo, ou que nome tenha). 

Podemos colocar num outro lado o mundo do mercado (o mundo dos negócios, o 

setor empresarial, ou que outro nome também tenha). Este lado de um imaginário 

“triângulo da sociedade” seria dispensável ou mesmo impensável há séculos, ou 

mesmo há anos atrás. No entanto, desde o advento da chamada “revolução 

industrial” e, sobretudo, nos anos de agora e no tipo de sociedade regida pelo 

mercado e pelos jogos e interesses do capital e seus agentes diretos e indiretos, 

ele não apenas ocupa um dos polos substantivos da sociedade como pretende ser 

progressivamente dominante, hegemônico e ativamente colonizador dos outros 

dois lados. 

E no terceiro estamos nós. E a nós podemos dar nomes como: “a 

sociedade civil”, “o espaço da cidadania” ou, de maneira mais simples: “o povo”. 

Talvez este seja o sentido ao mesmo tempo mais alargado e mais amplamente 

reconhecido do que seja o povo. O povo somos todos nós. Lembro aqui uma 

expressão de Rousseau em seu livro O contrato social quando desde o século 

XVIII (mas vindo de tradições bastante mais arcaicas, que podem ter a sua origem 

em Atenas, na Grécia de antes de Cristo. Somos não apenas “o povo”. Somos “o 

povo soberano”. E a palavra “soberano” perde aqui o seu sentido monárquico e 

autoritário para significar justamente o oposto. 

Existe uma única dimensão social, um único domínio de poder? Há um 

único sujeito individual ou coletivo sujeito-e-senhor da sociedade? Sim, nós: o 

povo, a sociedade civil. Somos a única instância de fato substantiva e real da 

sociedade. O poder de estado é constituído por nós e existe em razão de nós-

mesmos e a nosso serviço. A dimensão empresarial do mundo do mercado não 

deveria possuir a sua razão de ser em si-mesma, mas na produção e circulação de 

bens e de serviços em nome do bem comum. E em uma sociedade democrática 

somos nós, as pessoas, os seres humanos, as coletividades da sociedade civil, a 

fonte e o destino do poder legítimo, da essência da relação direitos-deveres, e do 

destino da geração de riquezas e serviços, e seus derivados. 

Quando no começo do século XX os “pioneiros da educação” no Brasil 

terão utilizado pela primeira vez a expressão educação popular, terá sido em nome 

desta primeira concepção de povo. E a luta deles era em nome de uma educação 

para todos, ou seja, em benefício e nem nome de pessoas da sociedade civil. Todo 

o “povo brasileiro”. E esta educação universal, gratuita e de qualidade deveria ser 

uma educação pública. E a palavra “pública” tem aqui um sentido diverso do que 

muitas vezes se imagina, até hoje.  
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Ela não é uma educação pública porque é pensada, estabelecida 

oficialmente e ofertada pelo poder público. Ela é pública porque é a educação do 

povo, seu sujeito, gestor e beneficiário imediato e único. Ela é um direito da 

sociedade civil e um dever do poder de estado. Ela é a educação que o governo 

deve ao povo e exerce em seu nome e a seu favor. Ela não é “dada” ou “oferecida” 

pelo estado como uma dádiva ou um favor. Ela é uma das dimensões de direitos 

essenciais que apenas o povo, a sociedade civil possuem e que é outorgado ao 

poder de estado como um dever oferecer a todos.  

Mas há um segundo sentido para a ideia e a substância de povo. E se de 

um lado ela parece estreitar o primeiro, por outro lado ela o aprofunda e torna mais 

preciso. E como são dimensões diversas, mas não antagônicas, podemos 

compreender que uma não invalida a outra. 

Para não empregar esta palavra: “povo” cada vez mais o governo e a 

mídia lançam mão de uma má leitura do alfabeto e preferem sugerir que abaixo 

das classes “a”, “b” e “c”, existem ainda pessoas e famílias situadas nas classes 

“d” e “e”. E talvez, seguindo com mais espírito crítico a mesma lógica, podemos 

acreditar que ainda existem famílias e pessoas no Brasil entre as classes “f” e “g”. 

Mas não duvido que alguém mal intencionado (e mal pensante) possa dizer que 

“estes são os desclassificados”. 

Povo tem agora o sentido de “as camadas mais pobres da população, isto 

é, da sociedade civil. Estão situados fora deste segunda compreensão do que seja 

“o povo” os que oficial ou vivencialmente não são reconhecidos e nem se 

identificam como: “os pobres”, “os  miseráveis”(o que estão “abaixo da linha da 

pobreza”), “os excluídos”, os “deixados à margem” e assim por diante. 

A lógica perversamente excludente do mundo do mercado considera povo 

não aqueles a quem não são estendidos direitos humanos essenciais da/na 

sociedade. Estão situados à margem dela os que estão “fora do mercado”. Isto é, 

os que nem produzem regular e oficialmente e nem consomem significativamente 

segundo os termos e no interesse direto do mercado, dos negócios e do capital. 

Na sua ponta mais extrema estão aqueles a quem não apenas o sociólogo 

Zigmunt Bauman chama de “lixo humano”, pensando não com a sua cabeça 

crítica, mais imaginando como os classificariam os senhores do mercado. 

Quando nos vemos lutando hoje por uma educação não apenas pública 

(povo no primeiro sentido), mas igualitária-e-diferencialmente inclusiva, é também 

em nome desta segunda compreensão do que seja “o povo” que buscamos uma 

educação e uma  escola que ademais de ser publica e publicamente ofertada “a 

todo o povo”, seja capaz de incluir e de acolher todas as pessoas-em-seus-direitos. 
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Uma educação capaz socialmente igualar a todos, ao mesmo em que 

culturalmente se empenha a diferenciar cada quem.  

Por isto desde pelo menos trinta anos atrás, um novo foco em direitos 

sociais, culturais e concretamente educacionais, em nome dos negros, dos povos 

indígenas, dos camponeses (uma educação do campo por oposição a uma 

educação rural), enfim, dos que por serem maiorias “desqualificadas”, ou minorias 

“esquecidas” (em ambos os casos leia-se: “deixadas à margem quando aos 

direitos de todas e todos”). Mas esta ainda não é uma alternativa a que se possa 

com justeza atribuir o qualificador: educação popular, embora em um sentido mais 

abrangente já os possamos sentir próximos a ela. Chegaremos a ela através de 

um terceiro sentido dado á palavra povo. 

Uma terceira e mais densa e nem sempre aceita compreensão do sentido 

de povo nos levaria aos primórdios da própria educação popular. Pois é no 

intervalo entre a segunda e esta terceira compreensões, mas também em uma 

radicalidade na passagem da segunda para a terceira que a educação popular foi 

gerada e, creio, permanece ativa em nossos dias.  

A ideia de educação que se associa a povo como a coletividade social de 

“todos nós” pessoas e cidadãos/ãs da e através da sociedade civil, é a de uma 

educação pública. Uma educação compreendida como um dever do estado, como 

servidor legítimo da sociedade civil que o constitui e que exige dele como um 

direito seu, uma educação a todos estendida. Uma segunda compreensão de povo 

como a fração – muitas vezes fortemente majoritária – dos trabalhadores, dos 

pobres, dos excluídos, dos “postos à margem”, ou das pessoas e comunidades 

minoritárias e igualmente tornadas também “marginais”, como as comunidades 

indígenas ou quilombolas, obriga a pensar e praticar uma educação não apenas 

socialmente pública (estendida a todos) mas publicamente inclusiva e diferenciada.  

 

EDUCAÇÃO DO POVO = SENTIDO TRADICIONAL 

EDUCAÇÃO DE CLASSE = SENTIDO POLÍTICO 

EDUCAÇÃO  POPULAR = SERVIÇO AO POVO 

 

Palavras como povo e popular estão nos quatro pontos cardeais de 

nossos imaginários, de nossas ideias, de nossas ideologias (por que não?) e das 

propostas e projetos com que buscamos transformar o que cremos e pensamos 

em ações. Ações sociais, ações culturais, ações políticas, ações pedagógicas, 

afinal. Porque de um modo ou de outro, nós nos reconhecemos como 

educadora/es. E acreditamos que é através da educação que buscamos tornar 

sociais nossas ações culturais (como tudo o que se passa com a educação e 
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através da educação), assim como procuramos tornar políticas as nossas ações 

sociais. Temos, mais de cinquenta anos depois, presentes entre nós algumas 

ideias germinais de Paulo Freire. Eu as resumo aqui em dez “ideias geradoras”.   

 

1ª. Não há educação neutra.  

2ª. Todo o acontecer pedagógico é um ato político.  

3ª. Como um ato cultural de vocação politica a educação que professamos 

e pensamos praticar busca não apenas ajustar pessoas ao mundo em que vivem, 

mas transformar pessoas que transformem o mundo em que vivem suas vidas e 

destinos.  

4ª. Em si mesma e por sua conta a educação não transforma culturas, 

sociedades e sistemas políticos, mas sem a educação não e possível transformar 

pessoas que transformem os seus mundos. 

 5ª. Como educadores/as, sabemos que ninguém educa ninguém, mas 

que ninguém se educa a sós e por conta própria.  

6ª. Solidária e dialogicamente nós nos ensinamos-e- aprendemos uns com 

os outros, no interior dos mundos sociais em que compartimos nossas vidas, 

nossos saberes, nossos sentidos de vida, nossos significados de mundo, e nossas 

ações coletivas de transformação de nós-mesmos, de nossos outros e do nosso 

mundo.  

7ª. Vivemos hoje, como também no passado, uma sociedade submetida à 

hegemonia do poder do capital. Um mundo em que a reprodução do capital 

predomina sobre a realização e a felicidade das pessoas. Este “mundo do 

mercado” tornou-se nos dias de agora poderosamente multifacetado, e ele 

acumula e multiplica poderes de colonização de esferas que vão da gestão 

mundial do poder, à intimidade de nossas vidas cotidianas.  

8ª. Em suas dimensões globais, nacionais e locais, este “mundo do 

mercado” é obra de sujeitos humanos e sociais e, como tal, pode ser transformado 

por outros sujeitos humanos e sociais.  

9ª. Podemos nos ajustar a este “mundo do mercado” e procurar obter o 

maior proveito possível do que ele nos oferece (os estudantes fervorosos de 

cursos de MBA sabem disto e nisto investem tempo, dinheiro e esforços); podemos 

nos adaptar criticamente a este mundo, buscando alternativas para torná-lo melhor 

e mais humanizado; e podemos acreditar que não existem no horizonte 

alternativas verdadeiras para uma efetiva humanização do “mundo do mercado” e 

ele deve ser estruturalmente transformado em um “outro mundo possível”.  

10ª. No caminho de transformação deste em um “outro mundo possível” o 

sujeito social “povo” deve ter um lugar relevante, ou mesmo central e hegemônico. 
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