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“(...)

 Militando e sonhando que lutamos.

Lutando e militando porque sonhamos

que o mundo pode ser, enfim, a casa onde moraremos

sonhando, para sempre, que nos amamos”

Mauro Luis Iasi
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FRAGMENTOS  DO  TEXTO  “INSTITUTO  JOSUÉ  DE  CASTRO  (IJEC)  –  MÉTODOS
PEDAGÓGICOS” *

INTRODUÇÃO

Este texto é uma nova tentativa de reflexão teórica sobre o método pedagógico utilizado pelo Instituto de
Educação Josué de Castro – IEJC – que, por sua vez, pertence ao ITERRA – Instituto Técnico de Capacitação
e Pesquisa da Reforma Agrária. 

O Instituto é uma Escola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, com vários cursos e
seus  educandos são  por  ele  selecionados.  Também está  aberta  a  educandos de  organizações aliadas  e  a
articulação Via Campesina.

O método pedagógico do Instituto não é fechado, dogmatizado por o acharmos absolutamente correto ou
pronto,  pois  está  em continua  gestação  através  do  questionamento  e  da  contribuição  dos  educadores  e
educandos que dele participam.  

O  que  o  determina  [o  processo  educativo]  são  os  sujeitos  envolvidos  e  o  objetivo  desta  escola:  “a
formação política do cidadão para a construção do socialismo”. Apostamos na “construção de uma sociedade
socialista  através  de  uma  ciência  dialética  (com objetivos  práticos  /  um objetivo  político  determinado)
chamada pedagogia, construída como parte integrante de um coletivo de produção social”.

Espero que este texto seja mais do que um emaranhado de termos técnicos destinados apenas a iniciados.
O risco é, pela abstração, o método ser visto como uma “máquina” dissociada do processo educativo em
andamento que é composto de pessoas, de vida, que é muito mais do que um monte de células organizadas,
morrendo e se reproduzindo. 

PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E PEDAGÓGICOS

Princípios  Filosóficos: Os  princípios  filosóficos  dizem  respeito  nossa  visão  de  mundo,  nossas
concepções mais gerais em relação à pessoa humana, à sociedade, e ao que entendemos que seja educação.
São os fundamentos dos objetivos estratégicos do trabalho educativo.

1) Educação para a transformação social.

2) Educação para o trabalho e a cooperação.

3) Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana.

4) Educação com / para valores humanistas e socialistas.

5) Educação como um processo permanente de formação e transformação humana.

Princípios Pedagógicos: Os princípios pedagógicos se referem ao jeito de fazer e de pensar a educação,
para concretizar os próprios princípios filosóficos. Dizem dos elementos que são essenciais e gerais na nossa
proposta de educação, incluindo especialmente a reflexão metodológica dos processos educativos, chamando
atenção de que pode haver práticas diferenciadas a partir dos mesmos princípios pedagógicos e filosóficos.
Ou seja, é diferente a prática pedagógica que acontece numa escola infantil de assentamento da que acontece
num curso de segundo grau como Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), por exemplo. Mas os
princípios filosóficos e pedagógicos são (devem ser) os mesmos.

1) Relação entre prática e teoria.

2) Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação.

3) A realidade como base da produção do conhecimento.

4) Conteúdos formativos socialmente úteis.

5) Educação para o trabalho e pelo trabalho.

6) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos.

7) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos.

8) Vínculo orgânico entre educação e cultura.

9) Gestão democrática.

10) Auto-organização dos estudantes e das estudantes.
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11) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores e das educadoras.

12) Atitude e habilidades de pesquisa.

13) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais.

MÉTODO PEDAGÓGICO

I – Algumas observações preliminares

Como o método está em permanente construção, a experiência nos leva a alertar para evitar o equivoco de
achar que fazendo alterações pontuais, a partir de analises superficiais ou de constatações periféricas, pode
qualificar o método: pode-se resolver um aspecto e cria, ao mesmo tempo, problemas maiores. Cada alteração
precisa ser antecipada teoricamente e analisada em todas as suas possíveis implicações.

Mas, este texto não concretiza o método, isto é, não diz que isto deve ser feito assim e aquilo deve ser
feito de outro jeito, com os devidos passos, senão deixa de ser “caminho” e passa a ser “receita”.

II – Relembrando as matrizes pedagógicas que assumimos

Este método pedagógico é baseado no movimento da realidade, dentro e fora do Instituto, e na articulação
dialética das seguintes “matrizes” de formação humana:

a) Educação  Popular   (Freire)  –  Entendida  como  Educação  do  Popular  ou  Pedagogia  do
Oprimido, que se reconhece como tal e assume um compromisso de classe e compromete todo o nosso
trabalho com uma metodologia (prática  ◊ teoria  ◊ prática) que seja capaz de tornar os membros das
classes populares sujeitos plenos da construção de um Projeto Popular de sociedade.

b) Formação Político  Ideológica   (Makarenko  /  Plekhanov /  Marx)  –  Compreendida  como a
formação  política  do  trabalhador  cidadão  e  trabalhadora  cidadã  para  o  socialismo,  a  partir  de  uma
concepção de história e do papel dos trabalhadores nesta história como contribuidor na transformação da
sociedade.

c) Trabalho  /  Economia   (Pistrak  /  Makarenko  /  Marx)  –  Compreende  o  trabalho  como  a
atividade  específica  do  ser  humano,  orientada  para  a  transformação  da  natureza,  auxiliado  por
instrumentos de trabalho, para que assim possa satisfazer as suas necessidades, mas, que ao transformar a
natureza, transforma a si mesmo, a sua atitude frente à natureza, frente aos outros seres humanos e frente
a si mesmo, mudam suas idéias, seus ideais e sua possibilidade de conhecer e transformar a realidade.
Pelo trabalho nos produzimos como sujeitos sociais e culturais (nos inserimos em uma cultura fazendo).
As formas como produzimos nos produzem: o como trabalhamos nos forma ou deforma. 

O trabalho para ser educativo exige reflexão sobre o que se faz, o como se faz, o porque se faz assim ou
porque se organiza o trabalho assim e não de outro modo. Para que esta reflexão possa acontecer é necessário
que haja um tempo / espaço para isto.

Faz parte desta matriz a compreensão de que a economia é mais um pedagogo neste processo educativo.

d) Coletividade   (Makarenko) – Aposta na coletividade, por causa de suas condições múltiplas de
interação, possibilidades de inter-relações e como espaço educativo privilegiado do ser humano que vive
em uma sociedade marcada pelo individualismo.  Sozinhos nós não aprendemos  a ser gente:  não nos
humanizamos.

e) Capacitação   (Santos  de  Morais)  –  Intui  diferentes  métodos  de  formação  e  aposta  na
necessidade do exercício prático (aprender fazendo), com base no primado do objeto (numa situação que
requeira este aprendizado), como alavanca para a construção das competências que precisamos aprender
para intervir com pertinência na realidade (saber-fazer).

f) Pedagogia do Movimento   (Caldart) – Implica na compreensão: do Movimento Social Popular
(MSP) como lugar de formação de sujeitos sociais, pois nele acontecem processos de formação humana, e
como principio educativo; de que sujeitos sociais se formam e aprendem na dinâmica da luta  social
organizada   e  de  que  ela  é  a  base  material  deste  processo  educativo  (na  ação  ele  transforma  e  se
transforma); de que a luta social que forma os sujeitos é aquela que se produz e reproduz como práxis
revolucionária da sociedade e da vida das pessoas (quanto mais estranhamento no movimento da história,
mais forma sujeitos sociais); de que o MSP se dá dentro de um processo histórico maior que têm as suas
leis próprias; e que a escola (IEJC) entendida como lugar de formar sujeitos humanos pode ter o MSP  e o
movimento da história como princípios educativos.
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III – Elementos do método

Entendemos aqui por método pedagógico o jeito de colocar em movimento a formação humana desde
as  condições  objetivas  que  encontramos  em cada  momento,  curso,  turma  ou  grupo  de  educandos,  e  as
definições pedagógicas que estão neste projeto.

O método pedagógico não tem uma definição ou receita prévia à prática.  Construir o método de
educar é a própria prática dos educadores e dos educandos envolvidos no processo. Mas, pela leitura das
práticas que já desenvolvemos ou acompanhamos, é possível identificar alguns elementos ou aspectos básicos
desta construção. 

1.3 - Trabalho

Entre os nossos princípios filosóficos temos a “educação para o trabalho e a cooperação” e entre os
princípios pedagógicos “a educação para o trabalho e pelo trabalho” e o “vínculo orgânico entre processos
educativos e processos econômicos” e, ao mesmo tempo, uma das pedagogias em movimento: “pedagogia do
trabalho e da produção”.

Nossa concepção de trabalho é de que ele é a atividade específica do ser humano concreto (seu esforço
físico e mental) orientada para transformar a natureza para que satisfaça as suas necessidades. O trabalho é o
meio de suprir necessidades que só é possível alcançar com a ajuda dos instrumentos de trabalho e através de
esforços coletivos. Para Marx “o trabalho em primeiro lugar,  um processo entre a natureza e o homem,
processo  em que este  realiza  e  controla  mediante  sua  própria  ação  seu  intercambio  de materiais  com a
natureza”. E mais, o trabalho é a possibilidade de aperfeiçoamento do ser humano que se forma a partir da
suas relações com o conjunto da natureza.

O Instituto  precisa  ter  um estreito  vínculo  com o  trabalho  socialmente  útil.  “Todos  trabalhando”,
executando o processo decidido / planejado, é a nossa regra. Cada um deve ter um tempo, que pode variar
(uns estão no TE, outros estão fazendo aqui o TC, outros vieram para cumprir uma tarefa específica, ...), e um
lugar ou posto de trabalho que fazem parte do processo educativo nele desenvolvido. 

No Instituto deve existir trabalho para todos. A existência do trabalho exige de quem dele participa um
esforço físico e mental em vista da transformação e do cuidado do meio em que vive (todos vivemos) e, ao
transformá-lo, nos transformamos a nos mesmos: nos humanizamos. Ao mesmo tempo, através do trabalho
cultivamos a nossa raiz (somos trabalhadores e nos orgulhamos disso) e, ao mesmo tempo, alimentamos a
nossa identidade como integrantes da classe trabalhadora (somos forjadores de uma sociedade socialista).
Vemos o trabalho como um valor e por isto precisamos ter gosto pelo trabalho, apesar dele estar atualmente
sendo corrompido por causa da exploração do capital.

Mas não basta trabalharmos de qualquer jeito. É importante o  jeito de trabalhar.  Visamos passar do
espontaneísmo individual para a planificação coletiva do trabalho em vista de uma tentativa de superação do
individualismo, o que exige uma análise do processo produtivo que está sendo utilizado e o desafio de o
torná-lo o mais socialmente dividido possível neste momento do processo. O horizonte é o processo produtivo
socialmente dividido (PPSD).

O trabalho para ser útil exige resultados que precisam ser avaliados coletivamente e que são frutos de uma
ação coordenada. 

“Um dos nossos desafios é superar a discriminação entre o trabalho mecânico (manual) e intelectual,
educando para ambos no mesmo processo produtivo.”

O trabalho não acompanhado da capacitação, da instrução e da educação política e social não proporciona
proveito  educativo.  Mesmo sendo  um educador  natural,  o  trabalho  sem reflexão  é  insuficiente.  É  neste
processo conjunto que o trabalho se torna educativo.

Nem sempre vemos o trabalho como um “dever social” e o pedagogo do ser humano. Achamos que o
trabalho precisa  ser  diminuído e,  se  possível,  aumentando os  ganhos.  A formação ideológica  deve  estar
vinculada ao trabalho e este deve trazer melhorias para a vida social. É impossível construir uma sociedade
nova sem trabalho. Ele deve produzir alimentos, embelezar a moradia, cuidar do meio ambiente, aperfeiçoar
os  conhecimentos  e  superar  as  limitações.  Produzir  é  trabalhar.  Planejar,  estudar  para  dar  respostas  aos
problemas também o é.
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Faz-se necessário um tempo / espaço para refletirmos sobre o trabalho: o como trabalhamos; o porque
organizamos o trabalho deste jeito e não de outro; e assim por diante. Mas, isto não necessariamente quer
dizer  que devemos  criar  um outro tempo educativo para  isto,  mas  que devemos  fazer  esta  reflexão,  em
momentos adequados ou criados para isto, nos tempos já existentes.

1.4 - Gestão democrática

A “Gestão democrática” é um dos princípios pedagógicos do MST. “Todos gerindo”, no comando do
processo, é uma outra regra nossa. Isto exige que todos, educadores e educandos, devidamente organizados,
participem da gestão do todo o processo educativo, inclusive da convivência cotidiana. Não basta refletir e
debater  sobre  a  gestão:  é  necessário  vivenciar  espaços  de  participação  democrática,  educando-se  para  a
democracia social (que não é sinônimo da democracia do estado burguês e da via eleitoral).

Pela gestão democrática queremos superar as práticas de caciquísmo e de presidencialismo (quando um
decide por todos), por um lado, e de assembleísmo por outro (todos se reúnem o tempo todo para tomarem as
decisões em conjunto).

A democracia social exige:

a) A decisão coletiva das iniciativas a partir dos princípios organizativos e da estratégia política
do MST.

b) A direção coletiva de cada processo pedagógico, mas com responsabilidade pessoal.

c) A participação de todos os envolvidos no processo de gestão, passando de beneficiários para
protagonistas.

d) Um alto nível de informação (quantidade) e um claro processo de comunicação (qualidade)
que envolva a todos os participantes.

e) A superação da mania das pessoas acharem que o importante é ter a sensação delas estarem
na gerência do negócio (apenas participar), ainda que o negócio não melhore em nada. A participação
precisa ser qualificada.

O desafio é garantir a “radicalização da gestão” através da participação real dos educandos (por escolha
de representantes e através da autogestão) em todas as fases do processo (da análise, decisão, planejamento,
execução, avaliação) e em todas as instâncias de gestão.

O Instituto se rege pela co-gestão entre educadores e educandos, salvaguardando os papéis de cada um, e
pela  autogestão da coletividade que sofre a influência orçamentária do ITERRA e política do MST, bem
como da influência econômica e ideológica da sociedade onde ele está inserido. 

É bom lembrar que a gestão democrática está baseada em acordos entre os participantes. Estes acordos
são traduzidos em normas ou regras, expressas em um documento (um regimento interno, por exemplo). Elas
são históricas, a saber: podem ser mudadas quando deixam de responder a necessidade do conjunto; e atingem
a membros que passam a participar do processo após a sua definição e não se dão conta de que o documento é
fruto de uma decisão coletiva.

Assumimos os Princípios Organizativos do MST, em seu amadurecimento. Eles vão evoluindo em seu
conteúdo e forma, pois eles são aplicados sobre circunstâncias históricas.

a) Organizar os trabalhadores na base;  

b) Ter uma  Direção Coletiva em vez de um “presidente”. Isto implica na construção de uma
visão comum do processo,  uma decisão pela maioria,  e a  distribuição das  tarefas e funções entre os
membros  de  direção.  Isto,  atualmente,  exige  envolver  a  base  organizada  na  tomada  das  decisões  e
distribuir as tarefas para o conjunto dos participantes.

c) Vinculação com a massa   ;

d) Centralismo Democrático   que passa pelo entendimento de que  deve  acontecer  a  máxima
democracia no processo de leitura, discussão e na tomada das decisões, bem como nas avaliações da
caminhada. E pela compreensão de que, após a decisão tomada pelas instâncias da organização, todos
devem se subordinar1 a ela, inclusive os que tinham outra proposta, fazendo o humanamente possível para
a sua melhor execução.

1 Subordinar (subordinação) está relacionado a princípios que assumo como meus (passam a fazer parte do meu projeto
de vida). É distinto de se submeter (submissão) que está relacionado a pessoas, a saber, quando alguém passa a “mandar”
em mim.
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2.3 – Organicidade

Entendemos por organicidade a relação entre cada uma das partes de um todo, como se fosse um corpo
vivo, entre si e com o todo. Ninguém pode perder a noção do conjunto e isto só é possível se sabe como
funciona e a finalidade de cada uma das partes do todo e qual o seu papel em vista da realização dos objetivos
estratégicos da organização. Embora as tarefas sejam diferentes, as partes têm a mesma importância.

Olhar  para  a  organicidade  é  pensar  nas  relações  entre  os  espaços  /  instâncias,  em  vista  do  bom
funcionamento do conjunto.

Cuidar da organicidade é manter a estrutura em movimento, evitando possíveis “tromboses”. É zelar pela
funcionalidade, no cotidiano do processo. Se uma parte vai mal, o conjunto sofre.

Ela  depende  da  participação  de  todos  os  envolvidos  no  processo  educativo,  levando  em  conta  a
intencionalidade pedagógica planificada e assumida pela coletividade, como “militantes” em formação para
enfrentar os desafios que as circunstâncias apresentam em cada momento do processo.

2.5 - Coletividade

Não  defendemos  a  centralidade  do  processo  educativo  no  indivíduo,  pois  isto  contribui  para  o
crescimento do individualismo. Nem defendemos o “coletivismo” como algo que suprime a subjetividade dos
participantes. Propomos a educação das pessoas (educandos e educadores) através da sua inserção em um
coletivo, ou melhor, em uma coletividade. Ela é o instrumento de contato com a personalidade.

A coletividade, segundo Makarenko,  “é um grupo de trabalhadores livres,  unidos por objetivos e
ações comuns, organizados e dotados de órgãos de direção, de disciplina e responsabilidade. A coletividade é
um organismo social em uma sociedade humana saudável.” Em outro momento ele diz que “a coletividade é
um  organismo  social  vivo  e,  por  isso  mesmo,  possui  órgãos,  (sistema  de)  atribuições,  (sistema  de)
responsabilidades, correlações e interdependência entre as partes. Se tudo isso não existe, não há um coletivo,
há uma simples multidão, uma concentração de indivíduos.”. Ela não se reúne de maneira casual, mas com
objetivos definidos e uma atividade conjunta para realizar estes objetivos, com responsabilidade mútua.

Portanto, para ser uma coletividade devemos levar em conta:

a) Haver  uma  opção  dos  participantes  (formada  por  trabalhadores  livres):  não  pode  ser
constituída por decreto.

b) Ter objetivos comuns, que é o do Instituto, dado pela Mantenedora.

c) Ter “ações comuns” em vista da sobrevivência econômica e política.

d) Buscar  uma “movimentação comum”  (que não quer  dizer  todos fazendo juntos a  mesma
coisa) através de: órgãos, atribuições, correlação, interligação das responsabilidades e interdependência
entre as partes.

e) Ter direção (rumo comum), disciplina consciente (por sentir-se parte e dependente de um
todo) e responsabilidade (comprometimento mútuo).

f) Fazer  prevalecer  os  interesses  sociais  (projeto  de  sociedade)  aos  interesses  individuais
(projeto de vida), quando for impossível adequar ambos.

g) Que apenas a soma mecânica dos indivíduos não é uma coletividade, Nem estar em um grupo
para fazer uma determinada tarefa (uma reunião, por exemplo). Coletividade é um complexo único, na
busca da solidariedade de classe.

O desenvolvimento de uma coletividade (de base) segue algumas etapas, a saber:

a) A coletividade começa com a organização de uma atividade concreta, levando em conta as
experiências anteriores, que une os integrantes do mesmo porque precisam realizar em conjunto. Nesta
fase eles precisam de um acompanhamento maior.

b) A segunda etapa é quando os membros da coletividade começam a propor atividades e a
ajudar no crescimento dos seus integrantes.

c) A terceira etapa é o período de florescimento da coletividade, isto é, quando eles propõem
atividades em vista da coletividade maior, vivem relações humanas e cumprem em conjunto, de forma
organizada, as tarefas a eles destinadas.

Makarenko nos chama a atenção de que “a mais alta missão da coletividade, o princípio básico de sua
vida, é a preocupação com o indivíduo (a pessoa).” Para isto “organizou a vida na colônia mediante um
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sistema de interligação coletiva das responsabilidades, de forma que os próprios educandos sentiam-se parte
fundamental do todo”.

Assumimos  a  coletividade  como  educadora  da  personalidade  coletiva.  Queremos  produzir  um
movimento de reprodução do ser humano ou de humanização, pois nos formamos na luta incessante pela
nossa  própria  humanização.  O  objetivo é  educar  seres  humanos:  os  comandantes  da  nova  sociedade.  O
processo  de  humanização  implica  na  formação  do  saber  (conhecimentos),  do  fazer  (habilidades  ou
competências) e do ser (valores e hábitos que se expressão em comportamentos e posturas).

Eis os princípios de funcionamento de uma coletividade:

a) Subordinação entre iguais: Saber obedecer e saber “mandar”, isto é, saber o momento e o
como se subordinar ao camarada e saber o momento e como comandar o camarada.

b) Cada órgão da coletividade deve ter um poder determinado e não pode se tornar burocrático,
nem autoritário e nem demagógico.

c) Respeitar as decisões das instâncias: Se achar errado uma decisão, apelar para a instância
certa.

d) Fazer  cumprir  cada  acordo  firmado:  Garantir  que  cada  combinação  seja  cumprida,  sem
demora de nenhum tipo.

e) Educandos e  Educadores  nunca  se  sobrepor  às  instâncias  (órgãos)  da coletividade e  nem
resolver o que é de incumbência deles, nem mesmo quando a decisão seja mais justa ou mais razoável.

f) Procurar,  nas  intervenções,  falar  o  mais  preciso  e  breve  possível  (se  educar  para  isto)
dificultando assim os oportunismos.

A base de uma coletividade (ou organização) está em garantir a:

a) Unidade   - Buscar a coesão de todos em torno dos princípios e da estratégia. Isto necessita saber
utilizar o método da construção do consenso.

Não quer dizer que todos devem pensar iguais, nem interpretar os acontecimentos do mesmo jeito.
Mas da necessidade da leitura e decisão coletiva (diálogo) e da implementação unitária das decisões, isto é, do
centralismo democrático. 

A unidade a ser conquistada é a da ação comum (na prática).

b) Disciplina   - Não a disciplina da inibição, cheia de regras e proibições, mas a disciplina que induz a
vencer as dificuldades, da aspiração a algo, da luta por algo. A disciplina da luta. A disciplina consciente.

Para educar é necessário “exigir muito” dos educandos e dos educadores. Isto só é possível através de
uma forte disciplina e de atividades que exigem esforço. Cada indivíduo não pode fazer o que ele quer, mas o
que a coletividade permite. Cada um precisa trabalhar para responder as demandas coletivas.

O educador não deve abrir mão às resistências à vida coletiva e ao trabalho. Quem não trabalha não
come.  Atividade  livre  e  voluntária  para  se  organizar,  mas  subordinada  ao  princípio  da  necessidade.  Na
coletividade os projetos pessoais estão subordinados a coletividade (não posso devorar o outro e nem ser
oportunista).

c) Participação   - Todos devem se envolver em todas as fases do processo, mas de forma organizada.
Exige a superação: do basismo, que impede de haver propostas, do assembleísmo (que acha que todos
precisam se reunir para decidir tudo); e do democratismo (que acha que tudo precisa ser decidido pelo
voto).

3 - Ambiente Educativo

De nada adianta planejarmos um novo currículo e uma nova estrutura de funcionamento para a escola
se depois  não há  quem coloque tudo isso  em movimento;  daí  os  tempos  viram rituais,  as  instâncias  se
burocratizam,  e as  práticas ficam vazias;  logo as  pessoas  passam a agir  no dia  a dia  de acordo com as
referências antigas e a existência social não é, de fato, alterada.

Criar o ambiente educativo é mais do que enfeitar o ambiente físico e as pessoas da escola; também é
mais do que buscar interferir pedagogicamente nas situações e nas relações que vão ocorrendo a cada dia; é
isso também, mas é mais do que isso. É principalmente ser capaz de se antecipar e provocar relações e
situações de aprendizado; influir e tornar cada tempo o mais educativo possível, refletindo e recriando seus
conteúdos e didáticas; construir circunstâncias objetivas que alterem a existência social de todas as pessoas
envolvidas no processo pedagógico, e que criem novas necessidades de aprendizado e de posicionamento
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pessoal e coletivo, sempre em vista de fazer acontecer a formação humana pretendida e, em nosso caso, de
pôr em movimento a pedagogia do Movimento.

Esta  é  a  principal  tarefa  do  coletivo  de  educadores:  criar  e  dinamizar  o  ambiente  educativo,
colocando-se  também  como  educandos  do  processo;  saber  fazer  escolhas  e  tomar  decisões  coerentes
principalmente com os valores defendidos em nosso projeto, a cada situação que ocorre na escola, em cada
um dos tempos que constituem nosso dia; mas também saber provocar situações e construir práticas que
permitam a vivência destes valores e a reflexão sobre eles.

Entendemos por ambiente educativo o que acontece na vida do Instituto, dentro e fora dele, desde que
tenha  uma  intencionalidade  pedagógica,  ou  seja,  foi  planejado  para  que  permitisse  uma  nova  interação
educativa.  Não  é  apenas  o  dito;  mas  o  visto,  o  tocado,  o  experimentado,  o  realizado,  o  participado,  o
produzido. 

O  ambiente  educativo  é  preparado  intencionalmente,  isto  é,  foi  arquitetado  o  cenário  e  estão
engatilhadas as situações desejadas de aprendizagem. Ë mais do que um mero ajeitamento do espaço físico.
Implica em permitir a possibilidade de escolhas, com aprofundamento de critérios. O que interessa é de que a
situação de aprendizagem seja real. O ambiente não pode ser idealizado.

Trabalhar  com ambiente  educativo  é  superar  o  espontaneísmo,  pois  nem sempre  as  situações  e
experiências educam. É ousar dar intencionalidade pedagógica ao movimento de aprendizagem.

5.2 – Dialética **

Etimologicamente a palavra dialética vem do grego  dia, que expressa a idéia de bipolaridade e de
troca e lektikós, que significa apto à palavra, capaz de falar.

Desde à antiguidade já conceituava-se dialética. Porém somente nos fins do século XVIII é elaborado
de modo mais sistemático o pensamento dialético, através de Hegel.  Ele eleva à categoria do método e cria a
fórmula de pensamento através da qual este se desenvolve partindo da tese, passando à antítese e chegando à
síntese.

No final do século XIX, Marx e Engels perceberam que a dialética de Hegel era idealista, pois para
eles leis que regem a natureza e história são impostas de cima como leis do pensamento em vez de serem
deduzidas a partir da própria natureza e da história.  Marx e Engels descobriram que as leis da dialética não
derivam do movimento do pensamento ou das idéias e sim do movimento da realidade em sua totalidade
material e espiritual, constituindo assim o que se denominou método dialético-materialista.  Ele é um método
materialista por ter como ponto de partida o mundo em sua materialidade ou concreticidade.  Ele considera
que o mundo não é uma criação de um espírito abstrato e anterior a ele.  E é dialético por considerar a
realidade a partir do seu movimento contraditório, através do qual ela adquire diversas formas, perde essas
formas e adquire outras, sucessivamente.

Finalmente,  o  método  dialético  passou  a  denominar-se  método  dialético-materialista-histórico,
quando se percebeu que para Marx e Engels o mundo não pode ser compreendido como objeto ou coisa
abstraído de suas relações com as atividades dos homens.

Assim, a posição do método-dialético-materialista-histórico não se confunde com a dos que tentam
explicar o mundo de uma vez para sempre, procurando captar sua essência material ou espiritual abstrata ou
fora de suas relações com as atividades dos homens e, portanto da história.  Em outras palavras, esse método
opõe-se a qualquer postura dogmática ou definitiva sobre a essência ou a natureza dos objetos ou fenômenos
do mundo uma vez que eles estão em permanente transformação. Para ele, os homens conhecem o mundo a
partir das suas atividades através das quais eles utilizam instrumentos materiais disponíveis num determinado
tempo e lugar. Por isso, esse método concebe o conhecimento sempre em sua provisoriedade.

Marx e Engels não se ocupam de discussões metafísicas sobre a essência do mundo material em si
mesmo ou do homem sem o homem e sem a história, como o fizeram e ainda o fazem muitos pensadores. O
interesse  de  seus estudos  se  dirigiam ao mundo transformado pela  atividade  do homem,  como parte  da
história e, portanto, regido por leis sócio-históricas, que se desenvolvem permanentemente. Isso quer dizer
que não tem sentido falar de conhecimento do mundo à margem da atividade concreta dos homens, através da
qual eles produzem sua vida material e espiritual. Todo saber que se tem da realidade resulta das atividades
dos homens vivendo num determinado tempo e  lugar  e  se  utilizando dos instrumentos  de conhecimento
disponíveis até então. Em outras palavras,  o conhecimento resulta sempre da atividade humana teórica e
prática  ou  da  práxis  humana  e  está  sempre  limitado  às  condições  sócio-históricas  em que  o  mundo  se
encontram e aos instrumentos de conhecimento produzidos pela humanidade.
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Daí se conclui que as teorias desenvolvidas pelos homens sobre a realidade têm uma natureza sócio-
histórica e por isso não podem ser vistas como receitas infalíveis que guiam unilateralmente a prática dos
homens, pois esta também determina mudanças naquela.

Marx e Engels consideram ainda que, no estudo da realidade deve-se ser radical, ou seja, ir às raízes
do fenômeno ou objeto que se quer estudar e daí às relações com os outros fenômenos ou objetos que o
rodeiam. O desenvolvimentos dos fenômenos ou objetos ocorrem a partir de suas contradições internas ou das
forças contrárias que se acumulam em seu interior. O desenvolvimento dessas contradições acaba por destruir
a forma atual da realidade determinando o aparecimento de uma nova forma que será, posteriormente, negada
e assim sucessivamente.

Sintetizando, apresentamos abaixo os princípios da lógica dialética que deram origem ao presente estudo:

Princípio da unidade e luta dos contrários ou da contradição: esse princípio afirma que todo objeto
ou fenômeno traz em sua essência ou em seu interior uma contradição que é a causa de seu movimento.

Princípio da transformação da quantidade em qualidade e vice versa: esse princípio exprime o fato
de  que  os  objetos  ou  fenômenos  se  desenvolvem  ou  e  transformam  através  de  rupturas.  Variações
quantitativas sucessivas chegam a um ponto de ruptura do processo onde surgem novas fases ou qualidade.
Segundo essa lei o todo é mais do que as somas das partes.

Princípio da negação da negação ou dupla negação: esse princípio é uma expressão condensada do
princípio hegeliano da tese, antítese e síntese. A negação da negação é a síntese resultante da antítese que, por
sua vez, produzirá uma nova tese. Ela é o resultado do desenvolvimento das contradições, do movimento
imanente que impele todo ser finito para além de si mesmo.

Princípio da totalidade ou da relação entre as partes: esse princípio afirma que todos os fenômenos
ou objetos se desenvolvem como uma totalidade onde as partes se inter-relacionam. Por exemplo: a educação
se desenvolve através do processo de ensino-apredizagem-avaliação-prática, sendo que essas partes formam
um todo.

5.4 - Fases do processo

As fases  do  processo  são  uma  “chave  de leitura”  do  movimento  que assumimos  do  método  do
laboratório experimental. No IEJC, como na vida há vários processos em andamento, mas se vive todos e ao
mesmo tempo. A leitura do processo seria mais fácil se tivesse apenas uma turma no Instituto.

As fases são as seguintes: anomia, síncrese, análise e síntese. Vejamos:

a) Anomia  

Dá-se no momento inicial do processo (inicia na chegada e se desencadeia a partir da inserção ou re-
inserção), a saber, quando os participantes percebem estar inseridos em conjunto em uma coletividade onde o
destino de cada um está ligado ao dos demais. 

Já de início, há a contradição entre o caráter objetivo (dado pela existência de uma coletividade que
exige o manejo e gestão social) e a gestão individual que eles conhecem (marcada pelo subjetivismo e pela
marca feita em nós pela propriedade privada) e que garante os interesses individualistas dos participantes. A
partir deste momento se configura, na unidade de propósitos, que os mantém ali unidos por várias semanas, a
luta  de  tendências  contrárias  que  marcará  todo  o desenvolvimento  do processo  onde  estão  amalgamado
(misturados como os metais de uma liga) os mais díspares (desiguais ou dessemelhantes) interesses pessoais
ou de grupos.

É um momento de falta de ordem, de desconcerto, de confusão e de embaralhamento que acontece de
forma  marcante  após  o  ato  de  abertura  e  se  repetirá,  de  tempos  em  tempos,  diante  de  um  grande
acontecimento novo. Ele pode durar apenas alguns minutos ou várias horas ou dias. Com o desenrolar do
tempo, tende a diminuir cada vez mais a sua intensidade.

Nesta fase, quem participa do processo, vê tudo confuso (ou enuviado) e por isto tende a se aquietar
(fica  apenas  observando o  desenvolvimento)  ou  ficar  no  seu  canto  (procurando  garantir  minimante  seu
interesse pessoal) ou se acomodar (como mecanismo para sobreviver), por causa do impacto causado por estar
em uma existência diferente da sua. Uma alternativa é a fuga do processo.

b) Síncrese  
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O que caracteriza esta fase é que os participantes do processo passam a “ir contra”, acreditando que
seus problemas estariam resolvidos se a existência fosse outra (a que eles dominavam anteriormente) e por
isso passam a tentar domesticar o processo, garantindo nele os seus interesses individuais ou coorporativos
(grupais). Passam a ler a realidade de forma dualista / dividida (nós e eles) que contribui para mascarar (velar)
as contradições entre os educandos e, a partir desta leitura reagir guiados pelo coração (mais emoção que
análise racional da situação) e por uma visão de mundo contraditória (teológica ou idealista x materialista).

É uma “etapa de levantamento de problemas (dentro do todo processo)” como tentativa de “destacar
certas categorias fundamentais de caráter teórico apanhadas da própria realidade do grupo e com um objetivo
pedagógico”.

Acontece quando os participantes rompem com a anomia dando soluções para os seus problemas sem
a devida análise para entender o que está acontecendo e sem buscar as categorias necessárias para entender a
essência dos problemas. Usam o conhecimento dos sentidos ou o conhecimento fruto das experiências até
então acumuladas sem uma sistematização ou reflexão devida (empíricos), ou melhor, não usam categorias
teóricas que os leva a compreender o movimento da realidade (na verdade usam categorias teóricas de forma
inconsciente). Estão mais interessados em se livrar dos problemas. Por isto a sua organização tende a refletir
as  estruturas  ideológicas  que  estão  no  inconsciente  dos  participantes  e,  ao  mesmo  tempo,  revelam  a
capacidade organizativa do grupo social envolvido.

No fundo cada  um tenta  influenciar  a  partir  da  sua  experiência  pessoal  e  de situações similares
anteriores, muitas vezes agindo por conta própria, ou abandona a responsabilidade do processo nas mãos de
quem ele escolheu para assumir a direção / coordenação do mesmo.

c) Análise  

Nesta  fase  acontece  a  leitura  da  totalidade  do  processo,  que  revela  as  relações  existentes.  Esta
percepção da realidade em movimento leva os participantes a somar forças (nós com eles) e a propor formas
de superação das contradições e a apontar métodos de como intervir  para dar  um salto de qualidade no
processo ou, pelo menos mantê-lo avançando.

Os  participantes  passam  a  conhecer  as  exigências  do  objeto  (ou  da  coletividade  com  as  suas
demandas) e passam a trabalhar com os seus elementos objetais. A vontade dos indivíduos passa a dar lugar
ou a respeitar (acatar) a condições do objeto. 

É o momento onde as pessoas envolvidas no processo já fazem uso de sua racionalidade (no início de
forma ainda muito intuitiva), passam a analisar a realidade (situação atual do processo, em sua historicidade)
a  partir  de  categorias  teóricas,  planejam a  ação  da  coletividade  em vista  da  superação  dos  problemas
constatados e,  ao mesmo tempo,  do avanço do processo, e,  buscam controlar os desvios ideológicos das
formas  artesanais  de  trabalho  presentes  nos  participantes  que,  se  deixados  de  lado,  passam a  corroer  a
coletividade. Passam a analisar os seus desvios artesanais que atrapalham a análise e definição da situação
(desvios subjetivistas) como a execução dos acordos e tarefas (desvios oportunistas). Passam a estimular os
mecanismos de controle destes desvios, especialmente a “vigilância” e a “crítica”. Passam  a  cobrar
responsabilidade  (atrasos,  agendas  mal  feitas,  metas  de  produção  que  deveriam ser  alcançadas,  ...)  e  a
estimular o repasse de informações. Passam a identificar os desvios políticos de conduta e a ver formas de os
superar.

Para  contribuir  com  o  desenvolvimento  da  atitude  de  crítica  e  de  análise  os  educadores  que
acompanham o processo devem efetuar uma séria de “entregas teóricas”, ao longo do processo, conforme a
necessidade da coletividade.

Nesta fase os problemas levantados na fase anterior são compreendidos pelo grupo que já “possui todo
um instrumental teórico, que terá que aplicar no desenvolvimento das atividades que o grupo se propôs a
realizar”. Esta “atitude fundamental que o grupo terá que aceitar e assumir durante todo” o processo, “e que é
uma  atitude  de  análise  frente  a  tudo  o  que  está  acontecendo,  por  meio  de  um elemento  que  deve  ser
descoberto e utilizado sistematicamente pelo grupo, ou seja, a crítica”.

d) Síntese  

Nesta  fase  os  participantes  visam,  além  de  analisar,  controlar  a  situação  e  assim  garantir  a
continuidade do processo. Chegou “o momento em que a quantidade se transmuda em qualidade”. “Nesta fase
se evidencia o poder social conduzindo a coletividade”.
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Corresponde ao momento em que a organização se ajusta as suas necessidades. Isto pode significar
ajustar o processo de produção ou uma mudança em sua estrutura  ou forma de funcionamento,  ou uma
mudança em seu corpo dirigente, ou ... até chegar no afinamento de procedimentos. 

Neste momento surge um novo equilíbrio interno e, conseqüentemente, uma nova etapa de operação e
funcionamento da organização, que revela o seu nível de avanço ou de maturidade. Isto só é possível quando
o conhecimento é racional (prima pela busca da essência) e os participantes são mestres (não auto-suficientes)
na  condução  do  processo.  Para  eles  analisar,  planejar,  distribuir  e  controlar  o  executado,  passa  a  ser
normalidade.

Provavelmente, em cada turma, acontecerá mais de uma síntese dentro de uma etapa e várias sínteses
ao longo do processo da existência da turma. O mesmo vale para o Instituto como um todo: haverá mais um
uma síntese ao longo dos meses (ou num único mês) e várias sínteses ao longo da existência desta instituição
educativa.

É bom lembrar que a totalidade das fases é maior que a soma das fases e, ao mesmo tempo, todas as
fases estão contidas em cada uma das fases. Estas fases acontecem no processo de cada pessoa, não estando
necessariamente  todos  os  participantes  na  mesma  fase,  e  no  todo  do  processo  quando  a  maioria  dos
participantes da o salto qualitativo, arrastando os demais para a fase seguinte.

7.3 – Comportamentos

Comportamento  é  a  maneira  de  proceder,  de  se  exprimir  através  de  determinados  costumes  ou
práticas (ter estilo). Inclui o que denominamos de postura.

A  construção  do  socialismo  não  é  um  ideal,  mas  um  movimento  real,  desde  já,  que  leva  a
transformação do estado atual e das pessoas que se inserem neste processo. Cada pessoa deve ser e sentir-se
útil à causa da classe trabalhadora.

Ao mesmo tempo, o processo do ensino no Instituto, inserido na produção social, é o que determina a
personalidade  do  indivíduo.  Para  Makarenko,  a  prática  pedagógica  é  a  construção  do  coletivo,  para  a
educação da personalidade no coletivo e, somente, através do coletivo. E continua, “apenas quando educamos
o coletivo podemos contar com a forma de organização em que a personalidade individual possua, ao mesmo
tempo, a maior disciplina e a mais ampla liberdade”.

7.6 – Valores

Trabalhar  os  valores  é  contribuir  na  passagem  do  individualismo  para  uma  pessoa  que  tenha
desenvolvido um espírito de coletividade e não apenas conviva em um coletivo.coletivista e que só é possível
perceber na vivência destes valores no cotidiano. Trabalhar os valores é aprender a cultivar as convicções que
são inegociáveis e se concretizam no cotidiano pela nossa coerência.

Entre  os objetivos do MST está  a vivência  de valores  humanistas  e  socialistas.  Estes  valores  se
contrapõem aos  valores  anti-humanos  da  sociedade  capitalista,  especialmente  em sua  versão  neoliberal:
individualismo, consumismo, egoísmo, ... Os valores humanos precisam ser cultivados e alimentados.

Para que um valor possa ser incorporado na vivência das pessoas ele precisa ser observado pelos
educandos na convivência das educadoras. Por isto é importante o testemunho, isto é, o jeito de ser e de se
relacionar da educadora também faz parte da sua prática pedagógica. Precisa ser vivenciado coletivamente e
aí compreendido. Valores não são meros conteúdos teóricos. São vivências que precisam ser amadurecidas e
corrigidas em suas imperfeições, através do exercício da crítica e da autocrítica.

De  um modo especial  precisamos  aprender  a  estabelecer  e  a  seguir  as  combinações de vivência
coletiva e a prática de valores, entre eles: 

a) a solidariedade para combater o egoísmo estimulado pelo capitalismo e a camaradagem; 

b) o espírito de sacrifício que exige renúncia e dedicação ao projeto popular; 

c) a capacidade de indignação diante das injustiças, da exploração e do sofrimento do povo; 

d) a valorização da vida do conjunto da natureza em vista da vida do ser humano; 

e) o gosto de ser povo e de ser povo trabalhador, classe trabalhadora; 

f) o sentido do trabalho voluntário em favor dos excluídos e em vista de uma nova sociedade; 

g) o valor do estudo para compreendermos os rumos da história em sua dimensão de projeto; 
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h) a esperança que nos impede de aceitar o fim da história mergulhados no caos social e humano
a que nos levou o capitalismo; 

i) a confiança na capacidade do povo em construir o seu destino e que rompe com o complexo
de inferioridade que procuram imbuir; 

j) a  coerência  com os  princípios  organizativos  do  MST  (lealdade  a  eles  e  capacidade  de
defendê-los) e com o movimento da história; 

k) o compromisso com os propósitos amadurecidos e assumidos coletivamente; 

l) a alegria das pequenas conquistas que vislumbram a possibilidade da vitória final; 

m) a ternura pela dignidade dos ser humano que permite superar o ódio; ...

n) a fidelidade aos compromissos assumidos;

o) a integridade;

p) a persistência no cumprimento das tarefas e na manutenção do rumo;

7.7 - Mística

A mística é a alma de um povo. A mística do MST é a alma do sujeito coletivo Sem Terra que se
revela como uma paixão contagiante, que nos ajuda a ‘sacudir a poeira e dar a volta por cima’, que nos coloca
no caminho  de  aprender  e  estabelecer  objetivos  a  serem alcançados,  aprender  a  formular  métodos  para
transformar  a realidade e a  empenhar-se na tarefa de realizar  os rumos traçados.  A mística é a alma da
identidade Sem Terra.

A mística é mais do que um tempo, é uma energia que perpassa o cotidiano. Por isso precisamos dela
presente no início de grandes atividades e resgatada em vários momentos do dia.  Ela é a forma de já ir
concretizando, no aqui e agora, a nossa utopia.

A mística se expressa através da poesia, do teatro, da expressão corporal, de palavras de ordem, da
música, do canto, dos símbolos do MST, das ferramentas de trabalho, do resgate da memória das lutas e de
grandes lutadores e lutadoras da humanidade... vira celebração e visa envolver todos os presentes em um
mesmo movimento, a vivenciar um mesmos sentimento, a se sentir membros de uma identidade coletiva de
lutadores e lutadoras do povo que vai além deles mesmos e vai além do MST.

Ela irriga, pela paixão, a razão, nos ajudando a ser mais humanos, dispostos a desafiar coletivamente
os nossos limites; nos impulsiona a ir além do esperado, alimenta os valores e nos faz sentir que somos parte
de uma grande família: somos Sem Terra.

Ela pode se manifestar em diferentes momentos do cotidiano, mas de forma mais forte em momentos
especiais e datas significativas dos Sem Terra e dos trabalhadores e das trabalhadoras deste país e do mundo
todo.

* Fragmentos do Texto “Método Pedagógico” do Coletivo Político Pedagógico (CPP) do Instituto de
Educação Josué de Castro (IEJC)

**  Fragmentos  do  texto  “Métodos  de  Conhecimento  e  Transformação  da  Realidade”  do  Professor
Maurílio Nogueira da Silva da UFJF

13



COMUNISMO: DE QUE SE TRATA?

Sergio Lessa 

INTRODUÇÃO

A relação entre a obra de Marx e a filosofia talvez possa ser mais claramente explicitada se partimos de
uma das categorias centrais, senão a central, do seu pensamento: o comunismo.

A humanidade, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, conheceu duas revoluções
verdadeiramente decisivas.

A primeira foi a Revolução Neolítica, há aproximadamente 10 mil anos atrás. A descoberta da semente
tornou possível, pela primeira vez, que o indivíduo que trabalhasse produzisse mais do que o necessário para
a sua sobrevivência imediata.

Ao invés da situação precedente, na qual tudo o que era produzido era imediatamente consumido, com a
descoberta da agricultura abria-se a possibilidade de se acumular produtos resultantes do trabalho humano:
surgia, assim, a riqueza e a possibilidade de sua acumulação.

Para que fosse plenamente explorada, esta nova possibilidade histórica exigiu profundas alterações na
vida social. Foi necessário a passagem do nomadismo ao sedentarismo e exigiu o surgimento das primeiras
formas  de  exploração  do  homem pelo  homem(escravismo  e  modo  de  produção  asiático).  A  divisão  da
sociedade em classes sociais tornou imprescindível a gênese e desenvolvimento de uma série de complexos
para ordenar a nova forma de reprodução social, como o Estado, o Direito e o casamento monogâmico. As
potencialidades  de  desenvolvimento  inerentes  à  esta  nova  forma  de  reprodução  social  não  podem  ser
exageradas: retirou a humanidade do período pré-histórico e, no Ocidente, colocou o gênero humano em uma
processo histórico que conduziu, com avanços e recuos, ao capitalismo de nossos dias.

A nova sociabilidade surgida da Revolução Neolítica tinha, todavia, um forte limite: o "afastamento das
barreiras naturais" era ainda tão incipiente que as ferramentas e as técnicas que podiam ser empregadas eram
aquelas que um adulto médio poderia manejar. Ainda que algumas máquinas tenham sido empregadas neste
período histórico (o moinho de vento, por exemplo, ou então máquinas movidas pela tração animal), eram
casos excepcionais que apenas confirmam a regra geral: o corpo humano continuava sendo importante limite
para o desenvolvimento das forças produtivas. Este limite histórico fez com que tanto as sociedades do modo
de produção asiático, como do escravismo, do feudalismo e do período da acumulação primitiva (séculos XVI
ao XVIII),  não conseguissem produzir  o  necessário  e  conhecessem objetivamente a  escassez.  Se  toda a
produção fosse dividida igualmente, tratar-se-ia sempre de dividir a carência: todos passariam igualmente
necessidade e nada mais restaria para ser investido no desenvolvimento das forças produtivas.

Se, todavia, ao invés da primitiva divisão igualitária, a riqueza fosse acumulada nas mãos de uma minoria
sob forma da propriedade privada, poder-se-ia investir o excedente no desenvolvimento das forças produtivas.
De fato, na História Antiga, estes dois padrões de reprodução social se confrontaram; grosso modo, os gregos
e os  romanos de um lado e  os  "bárbaros"  de outro.  A favor  dos gregos  e  romanos  estava a sua maior
capacidade para  desenvolver  as  forças  produtivas  (pelo acúmulo  de escravos;  pela construção de portos,
estradas, redes comerciais e, também, pelos exércitos necessários para conquistar e defender territórios). Os
povos "bárbaros" foram, assim,  paulatinamente convertidos em escravos e as sociedades mais igualitárias
primitivas foram sendo substituídas pelas sociedades de classe.

Foi por esse processo – e não porque os homens seriam essencialmente ruins ou, então, porque teríamos
todos,  por  essência,  a  propriedade privada – que a  sociedade de classes,  com todas as  suas  ignomínias,
suplantou as sociedades primitivas.  A situação histórica de carência gera, necessariamente, a propriedade
privada e uma sociedade marcada pelo mercado e pela concorrência. Claro que esta conexão ontológica entre
carência e propriedade privada se afirma de forma diferenciada em cada modo de produção (há diferenças
significativas entre a mercadoria e a propriedade privada no feudalismo e no escravismo, entre o mercado e o
trabalho no escravismo e no capitalismo, etc., etc.), essas diferenças, contudo, não diminuem a veracidade do
afirmado: há uma relação ontológica entre a carência e a forma privada de apropriação da riqueza socialmente

14



produzida. Foi por isso que entre as primeiras sociedades de classe e o final do século XVIII a propriedade
privada reinou inconteste.

Esta situação foi, finalmente, modificada pela Revolução Industrial; é ela a segunda grande revolução das
forças produtivas que mencionávamos no primeiro parágrafo. A sua importância está em que, com a aplicação
de máquinas ao processo produtivo, as "barreiras naturais" são afastadas a tal ponto que o corpo humano
deixa de ser o limite para o desenvolvimento das ferramentas e das forças produtivas em geral.2 Agora, as
ferramentas, as técnicas de produção (e, portanto, também as formas de organização do trabalho) não mais
precisam respeitar os limites da força física de um adulto médio. Uma prensa de muitas toneladas pode ser
movimentada mecanicamente, enquanto que antes um martelo não poderia ter mais do que alguns quilos para
poder ser manejado pelo trabalhador.

As possibilidades de desenvolvimento das capacidades humanas, principalmente para retirar da natureza
os  bens  indispensáveis  à  sua  própria  reprodução,  aumentam  exponencialmente.  Pela  primeira  vez  a
humanidade vive a possibilidade histórica objetiva de produzir mais do que o necessário para todas as pessoas
que vivem no planeta Terra. A revolução industrial marca a passagem de uma situação histórica de carência
para uma de abundância (ou, quando esta não se estabeleceu objetivamente, pela possibilidade real de vir a se
estabelecer com facilidade).  Dois exemplos para  deixar mais claro ao que nos referimos.  A produção de
alimentos no planeta já é suficiente para uma população duas vezes maior a atual. Se há fome, portanto, não é
porque faltam alimentos. A cidade de São Paulo possui 40 mil famílias sem moradia e 80 mil domicílios
desocupados. Se, a cada família sem-teto fosse doada uma moradia, sobrariam ainda 40 mil desocupadas; é
inevitável a conclusão que não é a falta de moradia a causa de haver sem-tetos em São Paulo.

Se moradias e comida em excesso convivem com famintos e sem-tetos é porque o modo de produção
capitalista não pode retirar todas as possibilidades históricas da passagem histórica da carência à abundância.
Examinemos mais de perto esta última afirmação.
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INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DE MARX

Sergio Lessa

Capítulo XV – Uma nova sociedade: o comunismo

A burguesia procura convencer as pessoas de que o comunismo é algo impossível. De que não passa de
uma aspiração, um sonho, um simples desejo. A prova disto, segundo os ideólogos burgueses, estaria em que
todas as tentativas feitas até hoje para construir uma sociedade comunista fracassaram, transformando-se em
brutais  ditaduras.  Pior  ainda,  com  o  assar  do  tempo,  a  inviabilidade  dessas  tentativas  revolucionárias
conduziria, como ocorreu na antiga União Soviética, ao retorno ao que eles afirmam ser a melhor sociedade
possível, o capitalismo.

Isto é inteiramente falso. Já vimos que são os homens que fazem a sua história. Por isso mesmo, assim
como foram atos humanos que deram origem ao capitalismo, também outros atos humanos poderão destruí-lo
e construir outra forma de sociedade. Ainda mais porque as condições objetivas para isto (a abundância, como
veremos abaixo) já existem e foram criadas pelo próprio capitalismo.

O fracasso das tentativas revolucionárias 

É verdade que as tentativas de construção do comunismo fracassaram. Porém a mera a constatação do
fato não resolve a questão. É preciso entender as causas desses fracassos para verificarmos se, de fato, como
querem os ideólogos burgueses, significam o fim do comunismo. Não devemos esquecer que Marx e Engels,
já na Ideologia Alemã, um texto de 1846, advertiam que a passagem ao comunismo não poderia ocorrer em
países atrasados. 

Segundo eles, apenas a base material muito mais desenvolvida dos países capitalistas avançados seria
adequada para a superação do capital. Se a história demonstra algo, parece ser que Marx e Engels, também
nesse particular, estavam cobertos de razão. Países como a antiga Rússia, China, Cuba ou Vietnam poderiam
fazer revoluções que tivessem um conteúdo mais ou menos anticapitalista, mas não poderiam jamais ser o
solo  social  adequado  para  a  construção  do  comunismo.  Ainda  que  a  elucidação  histórica  cabal  destes
processos esteja por ser feita,  o fracasso das tentativas,  que conhecemos,  de implantação do comunismo
demonstra  apenas e  tão somente a  inviabilidade de construí-lo em países  atrasados.  Em outras  palavras,
demonstra, uma vez mais, a veracidade da tese de Marx e Engels acerca da necessidade de uma base social
muito desenvolvida para a passagem ao comunismo. Demonstra, também, a impossibilidade de fazê-lo apenas
em alguns poucos países, enquanto o resto do mundo continua capitalista. Mas não comprova, como querem
os ideólogos conservadores, a impossibilidade do comunismo.

O que é, mesmo, o comunismo?

Para entender o que caracteriza o comunismo, comecemos do início. 

Para Marx e Lukács, o trabalho (entendido como transformação da natureza) é o fundamento ontológico
(isto é, a matriz, a raiz, a base) do ser social. Tanto no sentido de que é através dele que se dá o salto da
natureza para a sociedade, como no sentido de que toda e qualquer forma de sociabilidade terá no trabalho
aquele tipo de atividade que, transformando a natureza, constrói a base material da sociedade. É sempre a
partir de determinada forma de trabalho (primitiva, asiática, escravista, feudal, capitalista ou outra) que se
ergue determinada forma de sociabilidade.

Vimos, também, que o tipo de trabalho que fundamenta o capitalismo é aquele em que o capital extrai a
mais-valia da força de trabalho. É a partir daí que se ergue todo o edifício da sociedade capitalista. Vale notar
que é também esta forma específica de trabalho a responsável última pela alienação e pelas desigualdades
sociais típicas desta forma de sociabilidade.

Qual seria, então, a forma de trabalho que funda o comunismo? O trabalho associado; a associação dos
produtores livres, responde Marx. Uma forma de trabalho na qual todas as pessoas participam segundo as suas
possibilidades e capacidades e, por isso, todas têm, segundo as suas necessidades, acesso ao que é produzido.
"De  cada  um  segundo  a  sua  capacidade,  a  cada  um  segundo  a  sua  necessidade",  dizia  Marx.  O  que
caracteriza, essencialmente, o trabalho associado é o controle, consciente, livre e coletivo, dos trabalhadores
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(que serão necessariamente todas as pessoas capazes) sobre o processo de produção e de distribuição dos
bens. Isto significa que serão os próprios produtores que estabelecerão, considerando as efetivas necessidades
humanas, o que deve ser produzido, em que condições dar-se-á a produção e como serão repartidos os bens
produzidos.  Dito  de  outro  modo,  o  valor  de  uso  e  não  o  valor  de  troca,  ou  seja,  o  atendimento  das
necessidades humanas e não dos interesses do capital, será o objetivo da produção. Isto configurará a base a
partir da qual tornar-se-á historicamente possível o desaparecimento de toda e qualquer forma de exploração
do homem pelo homem, o que significa que também desaparecerão a propriedade privada, o capital, a mais-
valia, o trabalho assalariado, o dinheiro, o caráter de mercadoria dos produtos e todas aquelas outras relações
de exploração e de dominação necessárias para o funcionamento do capitalismo, como o Estado, a política, o
Direito, o casamento monogâmico, etc.

Comunismo e abundância 

Mas, se o trabalho associado é uma coisa tão boa, por que os homens já não o instauraram há muito
tempo? Por que, justamente ao contrário, com o passar da história o trabalho terminou assumindo formas tão
desumanizadoras?

Porque não basta a vontade para instaurar o trabalho associado. Ele requer a era da abundância, ou seja, o
gigantesco desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das relações sociais, enfim, das forças produtivas, que
foi atingido apenas pela Revolução Industrial (1776-1830). Antes da Revolução Industrial, o comunismo era
uma impossibilidade  histórica porque o total  do que podia ser produzido era inferior ao necessário para
atender a todas as necessidades da humanidade. Enquanto o total produzido era inferior às necessidades de
todos os homens, a carência era uma dimensão inevitável da existência humana. Com a produção menor que a
necessidade, a divisão igualitária da riqueza não iria além de se repartir igualmente a miséria. Ou seja, nestas
circunstâncias  históricas,  por  mais  justas  que  fossem  as  relações  sociais,  ainda  assim  todos  passariam
igualmente necessidade. A miséria humana não era apenas decorrente de relações sociais injustas, mas uma
situação insuperável da vida humana porque a produção era inferior às necessidades.

Mas há ainda um outro aspecto, importantíssimo, a ser considerado. Nesse período histórico marcado pela
carência, se a riqueza fosse dividida igualmente entre todos, tudo seria imediatamente consumido. Com isso
não restaria nada para se investir no desenvolvimento das forças produtivas que evoluiriam, então, muito mais
lentamente.  Nas sociedades de classe,  pelo contrário,  a  concentração da propriedade nas mãos  da classe
dominante permitiu que uma parte ponderável da riqueza fosse empregada no desenvolvimento das forças
produtivas,  que assim evoluíram rapidamente. Por essa razão, as sociedades primitivas,  mais  igualitárias,
conheceram  um  desenvolvimento  muito  lento  e  foram  desaparecendo  ao  entrarem  em contato  com  as
sociedades de classe.  Estas,  por  sua vez,  foram evoluindo ao longo da história  nos  modos  de produção
asiático,  escravista,  feudal  e  capitalista.  Perceba-se  que  as  sociedades  de  classe  jogaram  um  papel
fundamental na história dos homens ao possibilitarem um desenvolvimento muito mais acelerado das forças
produtivas.  Mas isso, apenas e tão somente na era da carência,  ou seja, enquanto o desenvolvimento das
capacidades humanas ainda não permitia aos homens produzirem mais do que necessitavam.

A era da carência terminou com a Revolução Industrial (1776-1830) e com o surgimento do capitalismo
maduro.  O  desenvolvimento  das  novas  tecnologias  e  das  novas  relações  de  produção,  que  marcam  o
surgimento do capitalismo maduro, fez com que a humanidade passasse, objetivamente, à era da abundância,
isto é,  ao período histórico  em que  a  produção total  é  maior  do  que  a  requerida  para  a  reprodução da
humanidade.

A sociedade capitalista, contudo, não pode viver na abundância. Ela é herdeira de um período histórico
marcado pela carência; a abundância fere-a de morte. Uma oferta maior do que a procura faz com que os
preços tendam a cair e que os capitalistas tenham prejuízos. As crises de superprodução, expressões típicas da
abundância objetiva que se instalou no seio da sociedade burguesa são, por essa razão, o grande problema
econômico de nossa época. 

A humanidade tem apenas duas formas de conviver com a abundância. 

A primeira,  bem conhecida nossa,  é a forma capitalista.  Essa forma se caracteriza,  em essência,  por
produzir artificialmente uma carência que já foi historicamente superada. Criam-se carências artificiais de
vários modos. Ou diminuindo a vida útil dos produtos, de tal modo a nos forçar a consumir mais (pense-se
nos eletrodomésticos, por exemplo); ou estimulando a aquisição de bens e produtos de que não necessitamos,
muitas vezes nocivos à saúde, como é o caso dos cigarros, bebidas e drogas; ou fazendo o Estado comprar
parte da produção para simplesmente jogá-la fora (o que acontece com freqüência com os produtos agrícolas).
Há, contudo, uma forma ainda mais desumana de produzir carências alienadas: as guerras. Elas possibilitam a
destruição de uma massa enorme de produtos, de tecnologia, de recursos e de força de trabalho; e, ainda,
tornam possível a produção maciça de armamentos que nunca poderão ser usados sob pena de extinção da
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humanidade (o arsenal nuclear,  por  exemplo).  É por isso que o século XX foi  o  século das  guerras,  na
expressão de Gabriel Kolko. A desumanidade extrema do modo de produção capitalista se manifestou por
inteiro no planejamento milimétrico da extinção da humanidade com a construção dos arsenais nucleares.

Todas essas são maneiras pelas quais o sistema do capital, por mais que a produção aumente, consome o
que  foi  produzido  sem atender  às  necessidades  humanas.  Mantidas,  desse  modo  artificial,  as  carências
humanas, os preços tendem a ficar em níveis compatíveis com a reprodução do capital, já que a demanda
permanece elevada. Isso, todavia, a um enorme preço. Pois, a geração dessa forma artificial de carência só é
possível através de guerras, do desperdício e da miséria humana (espiritual e material) tal como a conhecemos
hoje. Não há, do ponto de vista estrutural, alternativa no interior do capitalismo. Sua incapacidade de conviver
com a abundância força-o a destruir a produção e também a humanidade, gerando alienações cada vez mais
intensas e que ameaçam, no limite, infelizmente hoje muito próximo, a própria sobrevivência de todos nós.

A segunda forma possível, hoje, de se conviver com a abundância é a sociedade comunista. Ao contrário
do capitalismo, que tem na abundância a causa maior de suas crises, o comunismo é o modo de produção que
permite tirar todo o proveito desse enorme ganho histórico da humanidade. Pois, se produzimos mais do que
necessitamos, não há mais nenhuma justificativa para a miséria. Para sermos precisos: hoje, a miséria humana
(material e espiritual, bem entendido) é o resultado de relações sociais injustas e não, como era no passado,
uma condição inevitável da existência humana.

É aqui, para tirar o maior proveito possível da abundância, que o trabalho associado é fundamental. Se
toda a produção for colocada à disposição da humanidade, a carência estará socialmente superada. Para tanto,
a humanidade terá que se organizar com base no trabalho associado. Todos nós teremos que decidir o que
deve  produzido  e  qual  a  melhor  forma  de  produção.  Teremos  que  nos  organizar  coletivamente  para
despendermos o menor tempo de nossas vidas transformando a natureza e podermos ter  o maior "tempo
disponível" possível. 

Sem  o  empecilho  da  concorrência  e  da  propriedade  privada,  o  trabalho  associado  propiciará  um
incremento na produção que tornará irrisória a abundância produzida pelo capital. Esta será imensamente
maior quando a criatividade de bilhões de pessoas se manifestar livremente. O objetivo da economia será,
então, ampliar o "tempo livre disponível" para cada um de nós.

Tempo  realmente  livre,  em que  as  pessoas,  satisfeitas  as  suas  necessidades básicas  e  contando com
condições objetivas muitíssimo propícias, poderão se dedicar à realização de atividades de sua livre escolha.

Trabalho,  necessidade e comunismo Na vida cotidiana,  o  trabalho permanecerá sendo uma atividade
absolutamente  necessária  para  que  os  homens  possam  existir.  Mas,  justamente  por  ser  uma  rigorosa
necessidade, por mais livre que seja o trabalho emancipado, ele não é, ainda, a forma superior da liberdade
humana. Ou, dito de outro modo, com o trabalho associado, o trabalho terá atingido a sua forma mais livre e
humana  possível.  Trabalhar  deixará  de  ser  uma  obrigação  imposta  externamente,  sendo assumida  como
manifestação de algo que é essencial ao homem.

Transformar a natureza, objetivar-se, ou seja, criar objetos, criando-se ao mesmo tempo a si mesmo, é
expressar-se  como ser  humano,  manifestar-se  e  confirmar-se  como ser  humano,  dar  livre  curso  às  suas
potencialidades. Contudo, o trabalho emancipado não será, jamais, a atividade humana mais livre possível,
será apenas e tão somente a forma de trabalho mais livre possível.

É por isso que Marx e Lukács dizem que o comunismo é a articulação do “reino da necessidade” com o
“reino da liberdade”. Por “reino da necessidade” eles entendem a esfera do trabalho. Este, mesmo na sua
forma mais  livre  e humana possível  (o trabalho associado),  sempre será um tipo de atividade em que o
homem terá que se sujeitar – ainda que em condições muitíssimo mais humanas do que no capitalismo – às
leis da natureza. Por isso, no trabalho a liberdade humana não encontra o seu ponto mais alto. Para além da
esfera do trabalho é que se situa o “reino da liberdade”, o tempo efetivamente livre,  no qual as pessoas
poderão realizar atividades às quais não serão obrigadas por nenhum tipo de coação externa, mas serão apenas
a livre expressão das potencialidades humanas, na forma de arte, ciência, filosofia, jogo e outras do gênero.

Esta nova forma de sociabilidade implicará uma mudança essencial da relação da humanidade com o
processo histórico em geral. Mudança tão essencial, que Marx afirma que todo o período de carência (das
sociedades  primitivas  ao  capitalismo)  não  passa  de  "préhistória"  da  humanidade  e  que,  somente  com o
comunismo  terá  começado  a  "história"  propriamente  dita.  Só  então  os  homens  serão,  conscientemente,
senhores do seu destino. Vale dizer, quem comandará o processo histórico não serão nem forças da natureza
nem forças sociais alienadas, mas os próprios homens, com o grau máximo de liberdade.

Das mudanças em relação às formas anteriores de sociabilidade, talvez as mais significativas venham a
ser:
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a) na relação homem-natureza: na sociedade capitalista, todas as relações são mediadas pela propriedade
privada. Por isso mesmo, cada um explora a natureza tendo em vista apenas os seus interesses. Daí porque a
devastação  da  natureza,  o  uso  indiscriminado  e  arbitrário  dos  recursos  naturais,  as  agressões  ao  meio
ambiente, nada disto pode ser detido porque faz parte da lógica essencial do capitalismo.

Ao  contrário,  no  comunismo,  por  ser  uma  forma  de  sociabilidade  voltada  para  os  interesses  da
humanidade como uma totalidade, ficará claro que a natureza é, como diz Marx, ”o corpo inorgânico” do
homem. Daí porque a natureza será tratada como o homem trata a si mesmo. Preservar a natureza, estabelecer
com ela uma relação harmônica será, na verdade, preservar-se a si mesmo.

Se, no capitalismo, a preservação da natureza é um apelo que não pode ser efetivado porque vai contra a
lógica  fundamental  deste  sistema,  no  comunismo  será  a  própria  lógica  da  reprodução  desta  forma  de
sociabilidade que impulsionará no sentido de uma relação harmônica entre o homem e a natureza.

b. na relação entre o indivíduo e o gênero humano: no capitalismo é impossível estabelecer uma relação
harmônica entre os indivíduos e o gênero humano, a começar pelo fato de que não pode ser estabelecida uma
relação efetivamente comum entre capital e trabalho. Somente com a superação do capitalismo a humanidade
tornar-se-á uma autêntica comunidade humana. O bem comum, os interesses e os valores universais, já não
serão uma forma vazia que oculta a divisão entre o interesse privado e o interesse público, com a submissão
do segundo ao primeiro; nem serão artifícios ideológicos para velarem a divisão da sociedade em classes
sociais. A base material do trabalho associado permitirá que o interesse comum expresse aquilo que se passa
na  própria  realidade.  Deste  modo,  entre  os  indivíduos  e  o  gênero  humano  haverá  uma  relação  de
enriquecimento mútuo.

O comunismo não é, portanto, a dissolução do indivíduo e a supremacia total da coletividade. A oposição
entre indivíduo e coletividade é um sinal seguro de que não existe comunismo. Este só existe de fato onde
todos os indivíduos podem desenvolver amplamente as suas potencialidades, as suas especificidades, as suas
diferenças. Mas eles poderão desenvolvê-las exatamente porque farão parte de uma coletividade com a qual
não estão em relação de oposição, mas de união. Somente um indivíduo socialmente desenvolvido, complexo,
pode integrar  uma sociedade comunista.  Por  sua vez,  um indivíduo só se desenvolve ao se apropriar do
patrimônio comum do gênero humano e, em retorno, ao contribuir para o maior enriquecimento deste último.
Daí porque, no comunismo, a condição de desenvolvimento amplo, integral e diferenciado de cada indivíduo
implica o desenvolvimento de todos os outros indivíduos e, por conseqüência, do próprio gênero humano.

Deste modo, comunismo é, necessariamente, uma autêntica articulação entre o indivíduo e a coletividade
e entre os próprios indivíduos. Isto não significa, de modo nenhum, a ausência de conflitos e a total identidade
entre os interesses individuais e os da coletividade.

Indivíduo e gênero, como já vimos, são dois pólos inelimináveis do ser social. A anulação de qualquer um
em favor do outro indica, seguramente, uma fase inferior da humanidade. Só no comunismo, e exatamente por
estar fundado numa forma de trabalho que permite superar a exploração e a dominação do homem pelo
homem, é que pode existir uma relação harmônica entre estes dois pólos, na qual cada um guarda a sua mais
plena especificidade. Esta harmonia, por sua vez, significa apenas que já não há possibilidade, por causa do
fundamento do trabalho associado, de que qualquer conflito entre o interesse individual e o interesse geral se
torne antagônico e, portanto, dê origem a uma nova forma de poder do homem sobre o homem.

Resumo do capítulo

I)  A derrota das tentativas,  que conhecemos, de construção do comunismo apenas prova que Marx e
Engels estavam certos ao afirmarem que não seria possível superar o capital em países pouco desenvolvidos
e, ainda, em alguns poucos países enquanto o restante do planeta permanecesse sob o domínio do capital. 

II) A base do comunismo é o trabalho associado, a associação dos produtores livres. Sua essência é o total
controle, por parte dos trabalhadores, de todo processo de produção e distribuição dos bens. É o exato oposto
do que ocorre nas sociedades de classe, nas quais os trabalhadores são submetidos a um processo de trabalho
e a uma distribuição da riqueza que eles não controlam.

III) O trabalho associado pressupõe, requer e, ao mesmo tempo é a condição imprescindível, para uma
sociedade sem classes, portanto sem dominação do homem sobre o homem. O que equivale a dizer, sem
propriedade privada, sem Estado, sem Direito, sem dinheiro e sem política. 

a. O trabalho associado só pode surgir a partir da abundância objetiva produzida pelo desenvolvimento
das forças produtivas sob o capitalismo.

Antes da Revolução Industrial (1776-1830), como a produção era inferior às necessidades, o trabalho
associado e a sociedade comunista eram uma rigorosa impossibilidade histórica.
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b. A abundância é o principal  problema do capitalismo atual: ela o fere de morte.  Para sobreviver à
abundância objetivamente existente, o capitalismo tem que destruir a produção (por meio de guerras e do
mais puro desperdício) para gerar uma carência artificial que mantenha os preços a níveis compatíveis com a
reprodução do capital.

IV) A sociedade comunista, por isso, implicará uma relação radicalmente diferente do homem com o
trabalho, dos homens com a natureza e dos indivíduos com o gênero humano.

Já que não haverá mais dominação do homem pelo homem, e já que as necessidades humanas orientarão
o  processo  produtivo,  abrir-se-á  a  um novo  horizonte  para  o  desenvolvimento  da  humanidade,  no  qual
natureza, gênero humano e indivíduos se articularão com uma nova qualidade histórica.

XVI - A revolução: ato de emancipação humana

Se os homens fazem a sua própria história, não menos verdadeiro é que eles a fazem nas circunstâncias
históricas herdadas do passado. Isto significa, imediatamente, que todas as ações humanas são historicamente
condicionadas.  Significa,  também,  que  todas  as  ações  humanas,  todos  os  processos  sociais,  são
desenvolvimentos das possibilidades históricas em cada situação. Tanto do ponto de vista de um indivíduo,
quanto  do  ponto  de  vista  coletivo,  uma  objetivação  só  pode  ocorrer  se  for  possível  naquele  momento
histórico. O sonho de voar já estava presente na Antigüidade, mas, para que esta possibilidade se tornasse
real, foi necessário um enorme desenvolvimento das forças produtivas. Toda objetivação, para ter êxito, deve
ser a efetivação das possibilidades historicamente existentes.

A liberdade, por isso, não é agir sem qualquer constrangimento exterior, como querem muitos idealistas,
mas sim agir com conhecimento de causa para ser capaz de atingir os objetivos almejados em cada momento
histórico2. O conhecimento adequado da realidade é indispensável para a escolha de objetivos que atendam às
necessidades humanas no contexto de cada momento histórico. Por isso, conhecimento do que é a realidade e
liberdade são duas coisas que andam sempre juntas.

Contudo, o que seria esse "conhecimento adequado da realidade a cada momento histórico"?

Não há uma resposta a priori para esta questão. Apenas depois de concluída a objetivação, seja ela um ato
de um indivíduo ou um processo histórico mais complexo como uma revolução, poderemos saber qual o grau
de conhecimento era mais ou menos adequado para as objetivações que estavam na ordem do dia. Sabemos,
também, que, todo conhecimento é um processo que se desdobra entre um sujeito em desenvolvimento e um
objeto também em evolução. Por isso, toda objetivação sempre gera algum conhecimento novo e, portanto,
não há jamais uma situação em que o conhecimento seja absolutamente suficiente para a objetivação. Sempre
há algo a ser aprendido, por mais familiar que seja a objetivação em questão. Feita esta observação mais
geral, não há dúvida de que há algumas situações em que o conhecimento é o suficiente – e, em outras,
insuficiente  –  para  a  objetivação  que  se  faz  necessária.  Portanto,  a  maior  ou  menor  adequação  do
conhecimento  que  se  possui  terá  por  referência  o  momento  histórico  em questão  e  a  objetivação  a  ser
efetivada.

Na sociedade burguesa contemporânea, em se tratando da possibilidade da revolução, esta situação torna-
se ainda mais complicada. O predomínio das necessidades do capital sobre as necessidades humanas faz com
que, no dia a dia, as pessoas percebam como possíveis apenas as necessidades que refletem o processo de
acumulação  do  capital.  As  possibilidades  que  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  gera  para  a
emancipação  humana  são  veladas  e  as  pessoas  só  conseguem enxergar  como possível  a  reprodução  da
sociedade burguesa como tal. Este é um dos efeitos dos processos alienantes que brotam da regência do
capital. É por isso que as pessoas são, na sua enorme maioria, conservadoras. Elas pensam que o capitalismo é
eterno,  pois  não  percebem  as  possibilidades  históricas  de  superá-lo  e  de  se  construir  uma  sociedade
emancipada. E isto ocorre porque, no dia a dia, a vida das pessoas determina as suas consciências. Como
vivem sob o capital, são dominadas pelas ideologias burguesas.

Como, então, determinar o que é “historicamente possível”? Segundo Marx e Lukács, antes de mais nada,
realizando a crítica mais completa e radical (no sentido de ir à raiz) da sociedade burguesa e das alienações
capitalistas, de modo a abrir caminho para o conhecimento da realidade. Com base neste conhecimento, é
possível  determinar  as  tendências  históricas  predominantes  e,  então,  determinar  as  reais  necessidades  e
possibilidades históricas da humanidade.

Contudo, a identificação destas possibilidades não significa que elas de fato ocorrerão.

2
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Tudo depende de como as pessoas agirão no futuro e isto que está diretamente relacionado às opções que
venham a  fazer  na  vida  cotidiana.  Por  isso,  nessa  esfera  não  é  possível  qualquer  certeza  absoluta.  As
possibilidades  históricas  são  possibilidades  que  serão  ou  não  objetivadas  no  futuro  dependendo  das

alternativas escolhidas pelos indivíduos em escala social.

Por  exemplo:  no  capitalismo  de  nossos  dias,  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  leva  ao
desenvolvimento de desumanidades cada vez mais brutais. As misérias tendem a aumentar para todos os lados
com o desenvolvimento das forças produtivas. Isto, historicamente, e não apenas para Marx e Lukács, é um
óbvio contra-senso. O desenvolvimento das forças produtivas não poderia levar ao crescimento da miséria;
muito  pelo  contrário,  deveria  conduzir  ao  crescimento  do  bem-estar  e  da  riqueza.  Nesse  sentido,  o
desenvolvimento das forças produtivas capitalistas acresce as possibilidades de uma sociedade mais humana
e, ao mesmo tempo, aumenta a miséria dos homens. Esta contradição (crescimento das possibilidades de uma
sociedade emancipada e ao mesmo tempo aumento da miséria) torna a revolução comunista não apenas uma
necessidade cada vez maior, mas também uma possibilidade sempre mais efetiva. Mas esta possibilidade não
é algo obrigatório na história. Tudo dependerá das decisões que os indivíduos, em escala social, tomarem
sobre as suas vidas e o seu futuro.

Por isso a revolução comunista não é uma realização necessária e inevitável do desenvolvimento histórico
(como tanto afirmaram o “marxismo vulgar” e o stalinismo), mas sim um ato de afirmação do ser humano que
se emancipa e se liberta. Que se emancipa porque estará se livrando das alienações capitalistas; que se liberta
porque objetivará uma finalidade essencialmente humana e, ao mesmo tempo, possível no quadro histórico
atual. A revolução é o ato pelo qual os homens assumirão conscientemente e com toda radicalidade o fato de
serem eles os artífices da sua própria história. Se os homens fazem a história, não há razões para continuarem
a fazê-la sob o domínio do capital e de suas alienações; não há razões que justifiquem a produção crescente de
desumanidades.  Mas,  para  isso,  é  imprescindível  que  os  homens  voltem a colocar  as  reais  necessidades
humanas como objetivo de suas ações, superando radicalmente o capital.

A revolução comunista é, portanto, qualitativamente distinta dos atos humanos cotidianos com os quais
estamos acostumados. Enquanto estes representam, na enorme maioria das vezes, a submissão dos homens ao
capital, a revolução é a afirmação da humanidade sobre as desumanidades produzidas pelo capitalismo. Como
tal, segundo Marx e Lukács, a revolução comunista não poderá deixar de ser (sob pena de não ser comunista)
um ato livre e emancipado da humanidade.

Como afirmamos no início, trataríamos dos fundamentos filosóficos da revolução, deixando em segundo
plano seus aspectos  imediatamente políticos.  Contudo,  para  evitarmos  mal-entendidos de toda espécie,  é
necessário assinalar aqui que o fato de a revolução comunista ser um ato emancipado e livre da humanidade
não significa que ela deixe de ser um processo social e político de luta de classes. Pelo contrário. A forma
historicamente possível da revolução comunista é a vitória dos operários, da cidade e do campo, contra as
desumanidades produzidas  pelas  classes  dominantes.  Este  ato livre  e emancipado da humanidade possui,
como sua forma historicamente concreta, a vitória dos revolucionários sobre os conservadores, a vitória dos
trabalhadores sobre as classes dominantes capitalistas, a vitória do operariado sobre o capital. E estas vitórias
possuem necessariamente uma dimensão política e de luta de classes; são o exercício do poder da maioria
sobre os interesses privados das classes dominantes. Enquanto revoluções, são a afirmação do poder de uma
parte  da  humanidade  sobre  outra  e,  por  isso,  têm uma  ineliminável  dimensão  política.  Contudo,  para  a
construção da sociedade emancipada, a política se tornará um instrumento tão inadequado a uma sociedade
livre quanto o dinheiro, o Estado e o Direito e, por isso, tenderá a desaparecer no processo de emancipação da
humanidade tal como desaparecerão o Estado, o Direito e o dinheiro.

Como entre o capitalismo e o comunismo há necessariamente uma revolução – em outras palavras, como
o comunismo é  a  superação  do  capital  e  não  o desenvolvimento  do capitalismo levado às  suas  últimas
conseqüências – Marx e Lukács foram ásperos críticos de todas as tentativas de reformar o capital. Para eles,
enquanto este existir, as necessidades humanas serão sempre e permanentemente reduzidas à possibilidade de
lucro, e as desumanidades serão sempre e permanentemente a essência da relação entre os homens. Não há
reforma capaz de tornar o capitalismo “humano”, já que ele é essencialmente desumano.

Marx e Lukács criticaram duramente todas as vertentes reformistas, afirmando que elas nada mais são, em
última análise, do que aliadas do capitalismo contra os trabalhadores.

Resumo do capítulo:

I)  A liberdade é  agir  com conhecimento da situação,  para  poder  escolher  as  alternativas  melhores  e
possíveis.  Para  tanto,  nos  dias  de  hoje,  é  indispensável  a  crítica  de  todas  as  alienações  que  brotam do
capitalismo, e que geram a ilusão de que o sistema capitalista é eterno.
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II)  A  revolução  comunista  não  é  o  desdobramento  inevitável  e  necessário  do  desenvolvimento  do
capitalismo,  como queriam alguns social-democratas  e  os  stalinistas.  Ela  é  o ato  livre  e  emancipado da
humanidade  que,  consciente  e  radicalmente,  decide  superar  as  alienações  capitalistas  e  colocar  as
necessidades humanas como essência das relações sociais.

III) Justamente por isso, não há alternativa intermediária entre o capitalismo e a sociedade emancipada,
comunista. Não há capitalismo “humano”, pois a essência da sociedade capitalista é a produção crescente de
desumanidades. Marx e Lukács foram duros críticos de todas as propostas reformistas pois, segundo eles, não
há como os homens humanizarem as relações sociais sem romperem com sua submissão ao capital, que é
desumano na sua essência.

Conclusão

A tese central do pensamento de Marx e Lukács, com vimos, é de que os homens são os artífices de sua
própria história. As realizações e as misérias humanas são única e exclusivamente fruto das ações humanas. A
responsabilidade pelo destino da humanidade está inteiramente nas mãos dos homens.

Esta tese central tem um único pressuposto: os homens, para se reproduzirem, têm que transformar a
natureza, e o modo humano de fazê-lo é o trabalho. Ao trabalharem, como vimos, desencadeiam um constante
desenvolvimento tanto da objetividade como da subjetividade, dando origem a sociedades e a indivíduos cada
vez mais  complexos. A reprodução social  é este processo pelo qual os atos singulares se  sintetizam em
tendências históricas que desembocaram na atual sociedade capitalista. Esta, por sua vez, tem sua base na
compra-e-venda de força de trabalho e sua essência na redução do ser humano a mercadoria, a uma coisa; e
tal  coisificação  é o fundamento das alienações contemporâneas. Tanto a sociedade, quanto os indivíduos,
encontram-se  limitados  no  seu  desenvolvimento  por  essa  redução  da  essência  humana  ao  capital.  Neste
contexto,  as  necessidades  humanas  são  subordinadas  à  reprodução  do  capital.  A  lógica  desumana  da
reprodução capitalista,  tanto  na  sua  dimensão global  como na  sua  dimensão  mais  individual,  torna-se  a
própria dinâmica da vida social. O desenvolvimento da sociedade, por isso, se converte na intensificação das
alienações, das desumanidades socialmente produzidas.

Por isso, afirmam Marx e Lukács, na sociedade burguesa, a liberdade não pode ter outro significado senão
a liberdade do capital. Ao submeter a humanidade às alienações capitalistas, a sociedade burguesa destrói
qualquer possibilidade do livre e pleno desenvolvimento humano. Esta é a razão que leva Marx a afirmar que,
por mais aperfeiçoada que seja a democracia burguesa, por mais “livre” que ela seja, será sempre a expressão
política da alienada submissão da humanidade ao capital, dos trabalhadores aos burgueses, e dos homens às
mercadorias.

O "reino da liberdade" só pode vir com a superação do capital e da sociedade burguesa.

Só por esta via será possível colocar em primeiro lugar o que é primordial: as necessidades humanas,
tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Ao libertar as necessidades verdadeiramente humanas do jugo do
capital,  tornar-se-á  evidente  o  absurdo  de  se  promover  a  miséria  dos  trabalhadores  para  se  conseguir  a
estabilidade  e  o  desenvolvimento  econômico;  tornar-se-á  patente  a  barbaridade  que  significa  produzir
desemprego, fome e marginalização social para que o desenvolvimento das forças produtivas possa continuar.
O "reino da liberdade", segundo Marx, nada mais é do que o atendimento das verdadeiras e reais necessidades
humanas, postas pelo desenvolvimento histórico-social.

Esta recuperação da proposta revolucionária de Marx é o que torna Lukács um filósofo tão especial para
os nossos dias. Ele permite desfazer os equívocos tão freqüentes que retiram do pensamento de Marx sua
essência revolucionária. Ele demonstra até que ponto, e em que medida, os fundamentos filosóficos de Marx
são, na sua essência, a crítica mais radical – a proposta superadora mais global – da sociedade alienada pelo
capital. Ele renova e aprofunda, no campo da filosofia, a crítica radical à desumanidade do capitalismo que é
a essência – tantas vez perdida neste século – da tradição revolucionária do marxismo.
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MANIFESTO DO PARTIDO COMUNISTA 

Marx e Engels

Burgueses e Proletários

A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas das classes.
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e oficial, numa palavra,
opressores  e  oprimidos,  em  constante  oposição,  têm  vivido  numa  guerra  ininterrupta,  ora  franca,  ora
disfarçada, uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação evolucionária da sociedade inteira,
ou pela destruição das suas classes em luta.

Nas primeiras épocas históricas, verificamos quase por toda parte, uma completa divisão da sociedade em
classes  distintas,  uma  escala  graduada  de  condições  sociais.  Na  Roma  antiga  encontramos  patrícios,
cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, mestres, oficiais e servos, e, em
cada uma destas classes, gradações especiais.

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de
classes. Não fez senão substituir  velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta por
outras novas.

Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de
classes.  A sociedade  divide-se  cada  vez  mais  em dois  vastos  campos  opostos,  em duas grandes  classes
diametralmente opostas: a burguesia e o proletariado.

Dos servos da Idade Média nasceram os plebeus livres das primeiras cidades; desta população municipal,
saíram os primeiros elementos da burguesia.

A descoberta  da América e a circunavegação da África ofereceram à burguesia ascendente um novo
campo  de  ação.  Os  mercados  da  Índia  e  da  China,  a  colonização  da  América,  o  comércio  colonial,  o
incremento dos meios de troca e, em geral, das mercadorias imprimiram um impulso, desconhecido até então,
ao  comércio,  à  indústria,  à  navegação  e,  por  conseguinte,  desenvolveram  rapidamente  o  elemento
revolucionário da sociedade feudal em decomposição.

A antiga organização feudal da indústria, em que esta era circunscrita a corporações fechadas, já não
podia satisfazer às necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura a substituiu.
A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações, a divisão do trabalho entre as diferentes
corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina.

Todavia,  os  mercados ampliavam-se cada vez mais:  a  procura de mercadorias  aumentava sempre. A
própria  manufatura  tornou-se  insuficiente,  então,  o  vapor  e  a  maquinaria  revolucionaram  a  produção
industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura; a média burguesia industrial cedeu lugar aos
milionários da indústria - chefes de verdadeiros exércitos industriais - os burgueses modernos.

A grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta da América. O mercado mundial
acelerou prodigiosamente o desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação. Esse
desenvolvimento reagiu por sua vez sobre a extensão da indústria; e à medida que a indústria, o comércio, a
navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e relegando a
segundo plano as classes legadas pela Idade Média. Vemos pois, que a própria burguesia moderna é o produto
de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções no modo de produção e de troca.

(...)

Na mesma proporção em que a burguesia,  ou seja, o capital se desenvolve, desenvolve-se também o
proletariado,  a  classe  dos  trabalhadores  modernos,  que  só  podem  viver  se  encontrarem  trabalho,  e  só
encontram trabalho na medida em que este  aumenta o capital.  Esses  trabalhadores,  que são obrigados a
vender-se diariamente, são uma mercadoria, um artigo de comércio, sujeitos, portanto, aos altos e baixos da
concorrência, às flutuações do mercado. 

Devido ao uso intensivo da máquina e à divisão do trabalho, o trabalho proletário perdeu seu caráter
individual e, por conseguinte, todo o seu atrativo. O produtor tornou-se um apêndice da máquina, que só
requer dele  a operação mais  simples,  mais  monótona e  mais  fácil  de aprender.  Desse modo,  o custo da

23



produção de um operário se reduz, quase completamente, aos meios de subsistência de que ele necessita para
viver e para perpetuar sua raça. Mas o preço de uma mercadoria e portanto do trabalho, equivale ao seu custo
de produção. Logo, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, o salário diminui. Mais ainda, à
medida que se desenvolve o maquinismo e a divisão do trabalho, cresce a quantidade de trabalho, seja pela
prolongação  das  horas  de  trabalho,  seja pelo  incremento do  trabalho exigido  em certo  tempo,  seja  pela
aceleração do movimento das maquinas etc.

A indústria moderna transformou a pequena oficina do antigo mestre de corporação na grande fábrica do
capitalista industrial. Massas de operários, aglomerados nas fábricas, são organizados como soldados. Como
membros do exército industrial, estão subordinados à perfeita hierarquia de oficiais e suboficiais. Não são
escravos exclusivos da classe e do Estado burgueses, mas diariamente e a cada hora são escravos da máquina,
do contramestre e, sobretudo, do próprio dono da fábrica. Esse despotismo é tanto mais mesquinho, mais
odioso e mais exasperador quanto maior é a franqueza com que proclame ter no lucro seu objetivo e seu fim.

O trabalho dos homens e tanto mais suplantado pelas mulheres quanto menores são a habilidade e a força
exigidas pelo trabalho manual, ou, em outras palavras, quanto mais se desenvolve a indústria moderna. As
diferenças de idade e de sexo não têm importância social para a classe operária. Todos são instrumentos de
trabalho, cujo preço varia segundo a idade e o sexo.

Depois de Sofrer a exploração do fabricante e de receber Seu salário em dinheiro, o operário torna-se
presa de outros membros da burguesia, do proprietário, do varejista, do usuário etc.

As camadas inferiores da classe média de outrora - os pequenos industriais, pequenos comerciantes, e
pessoas que possuem rendas, artesãos e camponeses -  caem nas fileiras do proletariado: uns porque seus
pequenos  capitais,  não  lhes  permitindo  empregar  os  processos  da  grande  indústria,  sucumbem  na
concorrência com os grandes capitalistas; outros porque sua habilidade profissional é depreciada pelos novos
métodos de produção. Assim, o proletariado é recrutado em todas as classes da população.

(...)

Nesta fase, constitui o proletariado massa disseminada por todo o pais e dispersa pela concorrência. Se,
por vezes, os operários se unem para agir em massa compacta, isto não é ainda o resultado de sua própria
união, mas da união da burguesia que, para atingir seus próprios fins políticos, é levada a por em movimento
todo o proletariado, o que ainda pode fazer provisoriamente. Durante essa fase, os proletários não combatem
ainda seus próprios inimigos, mas os inimigos de seus inimigos, isto é, os restos da monarquia absoluta, os
proprietários territoriais, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento histórico
está, desse modo, concentrado nas mãos da burguesia e qualquer vitória alcançada nessas condições é uma
vitória burguesa. Ora, a indústria, desenvolvendo-se, não somente aumenta o número dos proletários, mas
concentrados em massas cada vez mais consideráveis; sua força cresce e eles adquirem maior consciência
dela. Os interesses e as condições de existência dos proletários se igualam cada vez mais, à medida que a
máquina extingue toda diferença do trabalho e quase por toda parte reduz o salário a um nível igualmente
baixo. Em virtude da concorrência crescente dos burgueses entre si e devido às crises comerciais que disso
resultam os salários se tornam cada vez mais instáveis: o aperfeiçoamento constante e cada vez mais rápido
das máquinas torna a condição de vida do operário cada vez mais precária; os choques individuais entre o
operário e o burguês tomam cada vez mais o caráter de choques entre duas classes. Os operários começam a
formar  uniões  contra  os  burgueses  e  atuam  em  comum  na  defesa  de  seus  salários,  chegam  a  fundar
associações permanentes a fim de se prepararem, na previsão daqueles choques eventuais. Aqui e ali a luta se
transforma em rebelião.

Os operários triunfam às vezes; mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o
êxito imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Esta união é facilitada pelo crescimento
dos  meios  de  comunicação  criados  pela  grande  indústria  e  que  permitem o  contato  entre  operários  de
localidades diferentes. Ora, basta esse contato para concentrar as numerosas lutas locais que têm o mesmo
caráter em toda parte, em uma luta nacional, em uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma luta
política. E a união que os burgueses da Idade Média levavam século a realizar, com seus caminhos vicinais,
os proletários modernos realizam em poucos anos por meio das vias férreas.

A organização do proletariado em classe e, portanto, em partido político, é incessantemente destruída pela
concorrência que fazem entre si os próprios operários. Mas renasce sempre e cada vez mais forte, mais firme,
mais poderosa. Aproveita-se das divisões intestinas da burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de
certos  interesses  da  classe  operária,  como,  por  exemplo,  a  lei  da  jornada  de  dez  horas  de  trabalho  na
Inglaterra.

(...)
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De todas as  classes  que ora  enfrentam a burguesia,  só o proletariado é  uma classe verdadeiramente
revolucionária.  As  outras  classes  degeneram e  perecem com o  desenvolvimento  da  grande  indústria;  o
proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico.

As classes médias - pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses - combatem a
burguesia porque esta compromete sua existência como classes médias. Não são, pois, revolucionárias, mas
conservadoras; mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Quando são
revolucionárias, é em conseqüência de sua iminente passagem para o proletariado; não defendem então seus
interesses  atuais,  mas  seus  interesses  futuros;  abandonam  seu  próprio  ponto  de  vista  pira  adotar  o  do
proletariado.

O lumpemproletariado, esse produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade
pode, às vezes, ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária; todavia, suas condições de vida o
predispõem mais a vender-se à reação para servir às suas manobras.

Nas condições de existência do proletariado já estão destruídas as da velha sociedade. O proletariado não
tem propriedade; suas relações com a mulher e os filhos nada tem de comum com as relações familiares
burguesas. O trabalho industrial moderno, a sujeição do operário pelo capital, tanto na Inglaterra como na
França, na América como na Alemanha, despoja o proletariado de todo caráter nacional. As leis, a moral, a
religião,  são  para  ele  meros  preconceitos  burgueses,  atrás  dos  quais  se  ocultam outros  tantos  interesses
burgueses.

Todas as  classes  que  no passado conquistaram o  Poder,  trataram de consolidar  a  situação adquirida
submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem apoderar-se das forças
produtivas sociais senão abolindo o modo e apropriação que era próprio a estas e, por conseguinte, todo modo
de apropriação em vigor até hoje. Os proletários nada têm de seu a salvaguardar; sua missão é destruir todas
as garantias e segurança da propriedade privada até aqui existentes.

Todos os movimentos históricos precedentes foram movimentos de minorias ou em proveito de minorias.
O movimento proletário é o movimento espontâneo da imensa maioria em proveito da imensa maioria. O
proletário, a camada inferior da sociedade atual, não pode erguer-se, por-se de pé, sem fazer saltar todos os
estratos superpostos que constituem a sociedade oficial. 

No princípio, a luta do proletariado contra a burguesia te o caráter de luta nacional, não em sua essência,
mas  em sua  forma.  É natural  que o proletariado de  cada  pais  deva,  antes  de  tudo,  liquidar  sua própria
burguesia.

Esboçando em linhas gerais as fases do desenvolvimento proletário, descrevemos a história da guerra
civil,  mais ou menos oculta,  que lavra na sociedade atual,  até a hora em que essa guerra explode numa
revolução aberta e o proletariado estabelece sua dominação pela derrubada violenta da burguesia.

Todas as sociedades anteriores,  como vimos,  se basearam no antagonismo entre classes opressoras e
classes oprimidas. Mas para oprimir uma classe é preciso poder garantir-lhe condições tais que lhe permitam
pelo menos uma existência de escravo. O servo, em plena servidão, conseguia tornar-se membro da comuna,
da mesma forma que o pequeno burguês, sob o jugo do absolutismo feudal, elevava-se à categoria de burguês.
O operário moderno, pelo contrário, longe de se elevar com o progresso da indústria, desce cada vez mais
baixo dentro de sua própria classe. O trabalhador cai na miséria e esta cresce ainda mais rapidamente que a
população e a riqueza. E, pois, evidente que a burguesia seja incapaz de continuar desempenhando o papel de
classe dominante e de impor à sociedade, como lei suprema, as condições de existência de sua classe. Não
pode exercer o seu domínio porque não pode mais assegurar a existência de seu escravo, mesmo no quadro de
sua escravidão, porque é obrigada a deixá-lo cair numa tal situação, que deve nutri-lo em lugar de fazer-se
nutrir por ele. A sociedade não pode mais existir sob sua dominação, o que quer dizer que a existência da
burguesia é, doravante, incompatível coma da sociedade.

A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas
mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital; a condição de existência do capital é o trabalho
assalariado. Este baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria,
de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua
competição,  por  sua  união  revolucionária  mediante  a  associação.  Assim,  o  desenvolvimento  da  grande
indústria  socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos
produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são
igualmente inevitáveis.

Proletários e Comunistas
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(...) 

A característica particular do comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da
propriedade burguesa. Porém a propriedade privada atual, a propriedade burguesa, é a expressão final do
sistema de produção e apropriação que é baseado em antagonismos de classes, na exploração de muitos por
poucos.

Nesse sentido, a teoria dos comunistas pode ser resumida nessa frase: abolição da propriedade privada.

Censuram-nos, a nós comunistas, o querer abolir a propriedade pessoalmente adquirida, fruto do trabalho
do indivíduo, propriedade que se declara ser base de toda liberdade, de toda atividade, de toda independência
individual. A propriedade pessoal, fruto do trabalho e do mérito! Pretende-se falar da propriedade do pequeno
burguês,  do pequeno camponês,  forma de propriedade anterior  à  propriedade  burguesa? Não precisamos
aboli-la,  porque  o  progresso  da  indústria  já  a  aboliu  e  continua  a  aboli-la  diariamente.  Ou  por  ventura
pretende-se falar da propriedade privada atual, da propriedade burguesa? Mas, o trabalho do proletário, o
trabalho assalariado cria propriedade para o proletário? De nenhum modo. Cria o capital, isto é, a propriedade
que  explora  o  trabalho  assalariado  e  que  só  pode  aumentar  sob  a  condição  de  produzir  novo  trabalho
assalariado, a fim de explorá-lo novamente. Em sua forma atual, a propriedade se move entre os dois termos
antagônicos: capital e trabalho assalariado. Examinemos os dois termos dessa antinomia.

Ser capitalista significa ocupar não somente uma posição pessoal, mas também uma posição social na
produção. O capital é um produto coletivo: só pode ser posto em movimento pelos esforços combinados de
muitos  membros  da  sociedade,  e  mesmo,  em última  instância,  pelos  esforços  combinados  de  todos  os
membros da sociedade. O capital não é, pois, uma força pessoal; é uma força social. Assim, quando o capital
é transformado em propriedade comum, pertencente a todos os membros da sociedade, não é uma propriedade
pessoal  que  se  transforma  em propriedade  social.  O  que  se  transformou  foi  apenas  o  caráter  social  da
propriedade. Esta perde seu caráter de classe.

Passemos ao trabalho assalariado. O preço médio que se paga pelo trabalho assalariado é o mínimo de
salário, isto é, a soma dos meios de subsistência necessária para que o operário viva como operário. Por
conseguinte, o que o operário obtém com o seu trabalho é o estritamente necessário para mera conservação e
reprodução  de  sua  vida.  Não  queremos  nenhum modo  abolir  essa  apropriação  pessoal  dos  produtos  do
trabalho,  indispensável  à  manutenção  e  à  reprodução da  vida  humana,  pois  essa  apropriação  não  deixa
nenhum lucro  líquido  que  confira  poder  sobre  o  trabalho  alheio.  O  que  queremos  é  suprimir  o  caráter
miserável desta apropriação que faz com que o operário só viva para aumentar o capital e só viva na medida
em que o exigem os interesses da classe dominante.

 Na sociedade burguesa,  o trabalho vivo  é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na
sociedade comunista, o trabalho acumulado é sempre um meio de ampliar, enriquecer e melhorar, cada vez
mais a existência dos trabalhadores. (...)

Os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus
objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes
dominantes tremam à idéia de uma revolução comunista! Os proletários nada têm a perder a não ser suas
algemas. Têm um mundo a ganhar. PROLETÁRIOS DE TODO O MUNDO, UNI-VOS!
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COMO FUNCIONA A SOCIEDADE: PEQUENA INTERPRETAÇÃO CRÍTICA 

Caio Andrade 

"...o Estado (composto de instituições, leis, poderes, etc.) tende a ser um mecanismo utilizado pela classe 

dominante no sentido de legitimar a opressão por meio da apresentação dos ideais burgueses – como a 

sacralidade da propriedade privada, a competição, o individualismo, o consumo etc. – como os ideais de 

todos, da sociedade, e tudo vai virando mercadoria (às vezes a honestidade tem preço e até mesmo a fé). O 

Estado em geral também garante a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos..."

O dinheiro 

Quando inventaram a moeda, as trocas de mercadorias passaram a ser intermediada pelo dinheiro. Isso
pode ser representado da seguinte maneira: M - D - M',  onde M, que é uma mercadoria inicial, fruto do
trabalho humano, é vendida por uma quantia D de dinheiro para, em seguida, ser trocado por outra mercadoria
diferente, M'. A princípio, a função do dinheiro era facilitar as trocas: é mais fácil guardar dinheiro na carteira
do  que  guardar  mercadorias  (como  era  antes  da  moeda  M -  M')...  Entretanto,  com a  consolidação  do
capitalismo,  sobretudo na revolução industrial  do século XVIII,  o dinheiro definitivamente deixou de ser
mero intermédio na troca de mercadorias, invertendo a lógica: D - M - D'. O valor de troca das mercadorias é
priorizado em relação ao valor de uso. A troca de mercadorias tem como finalidade o dinheiro e não mais o
dinheiro tem como finalidade a troca de mercadorias. Conseqüentemente, o dinheiro passa a ser fonte de
obtenção de mais dinheiro e assim por diante. Mas a compra de uma mercadoria por um valor x e a sua venda
a outra pessoa por um preço y, maior do que x, não cria valor novo, só transfere valores antigos entre as
pessoas. Isso existe, mas não é a principal explicação para o enriquecimento de uma minoria de pessoas em
detrimento do empobrecimento da maioria.

Capital 

Marx conseguiu identificar que, na verdade, o dinheiro é uma das formas assumidas pelo capital. Mas o
que é capital? Simplificando bastante, "o capital é um valor pelo qual se obtém mais valor", é o valor em
busca de valorização, através das relações sociais. Como isso acontece? 

Bem, a origem do capital é a  acumulação primitiva, isto é, a separação violenta entre trabalhadores e
meios de produção. Por exemplo: na Inglaterra, antes e durante a revolução industrial, os capitalistas com a
ajuda do Estado promoveram o que ficou conhecido como “o cercamento dos campos”. As terras comuns que
até então eram usadas livremente pelos camponeses para a obtenção de madeira, criação de animais, etc.
foram cercadas e  se  tornaram propriedade privada fazendo com que  a sobrevivência  dos camponeses  se
tornasse cada vez mais difícil já que seu principal meio de produção da vida material, a terra, lhes havia sido
expropriada. 

Separados, de um lado, muitos trabalhadores sem meios de produção e, de outro, poucos capitalistas com
meios de produção, se estabelecem as condições necessárias para a acumulação de capital, que é uma forma
mais sofisticada de enriquecimento:

D – M ... p ... M’ – D’

Em geral,  o  burguês,  que  dispõe  de  dinheiro  ou  um valor  através  do  qual  obtém dinheiro,  compra
matérias-primas  (M) e  meios  de  produção (terra,  máquinas,  ferramentas,  imóveis,  etc.)  para  em seguida
contratar aqueles trabalhadores despossuídos de quaisquer meios de produção, aos quais só resta vender sua
força de trabalho por um salário. Esses trabalhadores produzem uma nova mercadoria (M’) mais elaborada,
constituída de mais tempo de trabalho, portanto mais  valor.  Vendidas as novas mercadorias em troca de
dinheiro (D’), reinicia-se o ciclo do capital. 

A mais-valia 

Durante uma jornada de trabalho nesse processo de produção (p), os trabalhadores produzem muito mais
do que o valor necessário para pagar seus salários. Dependendo do grau de mais-valia, o trabalhador produz o
valor equivalente ao seu salário em 10 minutos ou duas horas de trabalho. Todo o restante da jornada de
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trabalho é dedicado à produção de mais-valia, à qual está contida no valor da nova mercadoria (M’) e passa
para forma de dinheiro (D’) através da comercialização, sendo apropriada pelo patrão. 

Concorrência 

A concorrência entre os capitalistas os leva a querer produzir mais e colocar produtos mais baratos no
mercado.  Nesse  sentido,  eles  investem  em  tecnologia.  Contudo,  não  é  possível  extrair  mais-valia  das
máquinas, a mais-valia é fruto da exploração do trabalho, uma relação social. Por exemplo: suponhamos que
numa fábrica sem máquinas cada trabalhador é capaz de produzir 10 camisas por dia, valendo R$18,00 cada
uma. O dono da fábrica quer vender camisas mais baratas para vencer a concorrência e compra máquinas.
Com as máquinas compradas pelo patrão, o trabalhador, mantendo a jornada de trabalho de 8 horas, produz
20 camisas por dia, valendo R$9,00 reais cada uma. O patrão tem agora mais chances de bater a concorrência,
mas note, o valor total da produção de cada trabalhador permanece o mesmo: eram 10 camisas x R$18,00, ou
seja, R$180,00 reais. Agora são 20 camisas x R$9,00 reais, ou seja, os mesmos R$ 180,00. As máquinas
somente reduzem o valor unitário dos produtos. 

A crise 

A acumulação de capital depende, fundamentalmente, de consumo, mão-de-obra barata e, sobretudo, de
oportunidades  rentáveis  de  investimento.  Acontece  que  a  concorrência  e  a  incorporação  crescente  de
tecnologia dispensam cada vez mais trabalhadores devido à substituição das pessoas por máquinas, causando
o chamado desemprego estrutural, enquanto a produção aumenta. Com o aumento do desemprego, com que
dinheiro  as  pessoas  vão  consumir?  Além  disso,  quanto  mais  investimentos  são  feitos,  menos  restam
possibilidades novas  de investimento rentável.  A crise,  portanto,  é  um fenômeno inseparável  do  próprio
funcionamento da sociedade capitalista. E não se trata de uma crise de superprodução somente, mas de uma
crise  de  superacumulação,  na  qual  há  um  excesso  relativo  tanto  de  capital  como  de  trabalho.  O
imperialismo é a tentativa capitalista de expansão dos mercados e de exportação dos investimentos com
vistas  à  superação  da  superacumulação,  todavia  o  resultado  alcançado  pelo  imperialismo  é  somente  a
globalização das contradições e por conseguinte a ampliação da crise. 

O dinheiro de mentira 

Outra forma encontrada pelos capitalistas para adiar (e também ampliar) as crises é o crédito. Através do
crédito é possível fazer com que as pessoas sem dinheiro consumam, mesmo que não tenham como pagar no
futuro. Com o crédito, também é possível que os capitalistas consigam produzir coisas que só vão (talvez) dar
lucro no futuro e, enquanto isso, tenham dinheiro, mesmo que não paguem a dívida caso não venham a obter
lucro. 

Os capitalistas também podem vender ações no mercado e outros podem comprá-las, tornando-se sócios
anônimos (S.A.). Alguém que compra ações o faz esperando que a empresa produza e obtenha muito lucro.
Desse modo,  o dono de ações compra um direito de exploração sobre uma mais  valia  que (talvez)  será
realizada no futuro  com a produção e  venda de mercadorias  (materiais  ou imateriais),  lembrando que o
dinheiro também é uma mercadoria que é vendida e comprada pelo por preços chamados juros. A empresa,
por sua vez, pode investir seus capitais em negócios arriscados e ter prejuízos. As conseqüências que vêm
depois disso são conhecidas...

O Subdesenvolvimento 

A consolidação do capitalismo em escala mundial a partir dos países centrais (Europa desde o século XIX
e Estados  Unidos desde  o  início  do século  XX,  rebocando o  Japão),  altamente  industrializados,  eleva  a
concorrência  entre  eles,  diminuindo  suas  taxas  de  lucro.  Sendo  assim,  esses  países  centrais  –  também
conhecidos como desenvolvidos e primeiro mundo – se lançam ao imperialismo, colocando sua disputa na
escala global. Por exemplo: a partilha da África entre os países europeus no final do século XIX tornou
possível a prorrogação da tensa disputa por mercados fornecedores de matérias-primas/ mão-de-obra barata e
consumidores de mercadorias até a 1ª guerra mundial em 1914. 

Assim, o imperialismo reforça a dependência dos países pobres, inclusive pela associação entre suas elites
internas  com  as  elites  externas  e,  em  grande  parte  dos  casos,  pelo  aproveitamento  da  estrutura  de
subordinação deixada pelos processos de colonização, como por exemplo na América Latina que, após sofrer

28



pela  espoliação  ibérica,  padeceu  da  dominação  britânica  e,  ainda  hoje,  precisa  se  libertar  do  jugo
estadunidense. 

O fato é que o desenvolvimento de alguns países que atualmente abrigam 20% da população mundial e
consomem 80% dos recursos naturais do planeta se constituiu com base no subdesenvolvimento da maior
parte do mundo, o restante de países que abrigam 80% da população mundial e consomem 20% dos recursos. 

Os países subdesenvolvidos, dentre outras características, são aqueles que nunca levaram a cabo uma
industrialização, um avanço tecnológico autônomo. Seus processos de industrialização, quando existiram, se
fizeram com base na abertura para a instalação de empresas estrangeiras à busca de baixos salários, matéria
prima barata, legislação frouxa, poucos impostos, etc. que, em última análise, remetem seus lucros de volta
para  o  exterior,  e/ou  na  importação  de  tecnologias  consideradas  ultrapassadas  nos  países  desenvolvidos.
Muitas tentativas de desenvolvimento autônomo foram massacradas, desde a Guerra do Paraguai – país que
teve  sua tentativa  de desenvolvimento  autônomo interrompida  pela  destruição  promovida  por  Argentina,
Brasil  e  Uruguai  entre  1864  e  1870,  estimulados  pela  Inglaterra,  e  teve  praticamente  toda  população
masculina dizimada – até o golpe militar que em 1973 assassinou o presidente chileno Salvador Allende,
socialista e democraticamente eleito. Mas o imperialismo não foi capaz de deter todas as iniciativas de ruptura
contra o domínio capitalista, como por exemplo a Revolução Cubana... 

O exemplo de Honduras, que atualmente vive sob uma ditadura instalada por golpe militar, mostra que
quaisquer tentativas de projeto popular propondo as menores transformações que sejam estão ainda correndo
o perigo  determinado  pelo  pacto  das  elites  locais  e  globais,  haja  vista  os  ataques  diários  lançados  pela
imprensa burguesa contra os governos do Equador, Bolívia, Venezuela, etc., que parecem querer justificar o
que desejam para um futuro breve. 

A superestrutura 

Além da estrutura econômico-material  descrita até agora, a sociedade também funciona segundo uma
superestrutura, que é composta pela dimensão política e pela ideologia hegemônica. 

A burguesia, ao vencer como classe social enterrando as relações feudais, conquistou o poder econômico.
Para conquistar o poder político ela foi comprando títulos de nobreza e se mesclando com a aristocracia
(como no caso da Inglaterra, onde até hoje existe uma família real, porém sem poder político algum) e/ou
derrubando a monarquia e a substituindo por outras formas de poder (como no caso da Revolução Francesa,
que eliminou Luís, mas no final consagrou Napoleão). Deste modo, o Estado (composto de instituições, leis,
poderes, etc.) tende a ser um mecanismo utilizado pela classe dominante no sentido de legitimar a opressão
por meio da apresentação dos ideais burgueses – como a sacralidade da propriedade privada, a competição, o
individualismo, o consumo etc. – como os ideais de todos, da sociedade, e tudo vai virando mercadoria (às
vezes a honestidade tem preço e até mesmo a fé). O Estado em geral também garante a “privatização dos
lucros e a socialização dos prejuízos”. 

A partir daí a escola tradicional e, principalmente, os meios de comunicação tendem a reforçar a ideologia
da classe dominante atribuindo à riqueza um sentido de mérito e às vezes até de bênção. Isso permite, por
exemplo, que uma pessoa tenha dezenas de imóveis ou que existam prédios e terrenos abandonados há anos
enquanto há milhares de pessoas sem dinheiro para comprar uma casa, morando na rua. O fato de que a
inviolabilidade da propriedade privada (privilégio da minoria) esteja acima das necessidades sociais se torna
normal e defendido por quase todos, mesmo pela maioria despossuída de quaisquer coisas, exceto sua prole
(filhos), o proletariado. 

Ainda assim, em momentos em que a classe trabalhadora se organiza e exerce pressão o Estado cede em
alguns aspectos e regula a acumulação capitalista, embora não a elimine.

Em 1867  publicou  Marx  o  primeiro  volume  de  sua  obra  mais  importante:  O  Capital.  É um livro
principalmente econômico, resultado dos estudos no British Museum, tratando da teoria do valor, da  mais-
valia, da acumulação do capital etc. Marx reuniu documentação imensa para continuar esse volume, mas não
chegou a publicá-lo. Os volumes II e III de O Capital foram editados por Engels, em 1885 e em 1894. Outros
textos foram publicados por Karl Kautsky como volume IV (1904-10).
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A SOCIALIZAÇÃO DA SOCIEDADE

Rosa Luxemburgo

A revolução do proletariado, que acaba de começar, não pode Ter nenhum outro fim nem nenhum outro
resultado a não ser a realização do socialismo. Antes de tudo, a classe operária precisa tentar obter todo o
poder político estatal. Mas para nós, socialistas, o poder político é apenas meio. O fim para o qual precisamos
utilizar o poder é a transformação radical da situação econômica como um todo.

Hoje, todas as riquezas _ as maiores e melhores terras, as minas e empresas, assim como as fábricas _
pertencem a alguns poucos latifundiários e capitalistas privados. A grande massa dos trabalhadores, por um
árduo  trabalho,  recebe  apenas  desses  latifundiários  e  capitalistas  um  parco  salário  para  viver.  O
enriquecimento de um pequeno número de ociosos é o objetivo da economia atual.

Esta situação deve ser eliminada. Todas as riquezas sociais, o solo com todos os tesouros que abriga no
interior e na superfície, todas as fábricas e empresas, enquanto propriedades comuns do povo, precisam ser
tiradas  das  mãos  dos  exploradores.  O  primeiro  dever  de  um verdadeiro  governo  operário  consiste  em
proclamar,  através  de  uma  série  de  decisões  soberanas,  os  meios  de  produção  mais  importantes  como
propriedade nacional e em pô-los sob o controle da sociedade.

Só então começa propriamente a mais difícil tarefa: a construção da economia em bases totalmente novas.

Hoje, em cada empresa, a produção é dirigida pelo próprio capitalista isolado. O que e como deve ser
produzido, quando e como as mercadorias fabricadas devem ser vendidas é o empresário quem determina. Os
trabalhadores jamais cuidam disso, eles são apenas máquinas vivas que têm de executar seu trabalho.

Na economia socialista tudo isso precisa ser diferente! O empresário privado desaparece. A produção não
tem mais como objetivo enriquecer o indivíduo, mas fornecer à coletividade, meios de satisfazer todas as
necessidades.  Consequentemente, as fábricas, empresas, explorações agrícolas precisam adaptar-se segundo
pontos de vista totalmente novos:

Primeiro:  se  a  produção  deve  ter  por  objetivo  assegurar  a  todos  uma  vida  digna,  fornecer  à  todos
alimentação abundante, vestuário e outros meios culturais de existência, então a produtividade do trabalho
precisa ser muito maior que hoje. Os campos precisam fornecer colheitas maiores, nas fábricas precisa ser
utilizada a mais alta técnica; quando às minas de carvão e minério, apenas as mais rentáveis precisam ser
exploradas  etc.  Segue-se  daí  que  a  socialização  se  estenderá,  antes  de  mais  nada,  às  grandes  empresas
industriais e agrícolas. Não precisamos nem queremos tirar a pequena propriedade ao pequeno agricultor e ao
pequeno trabalhador que, com seu próprio trabalho, vive penosamente do seu pedacinho de terra ou da sua
oficina. Com o tempo, todos eles virão até nós voluntariamente e compreenderão as vantagens do socialismo
sobre a propriedade privada.

Segundo: para que na sociedade todos possam usufruir do bem-estar, todos precisam trabalhar. Apenas
quem  executa  trabalho  útil  para  a  coletividade,  quer  trabalho  manual,  quer  intelectual,  pode  exigir  da
sociedade meios para a satisfação de suas necessidades. Uma vida ociosa, como hoje levam na maioria das
vezes  os  ricos  exploradores,  acaba.  A  obrigação  de  trabalhar  para  todos  os  que  são  capazes,  exceto
naturalmente as crianças pequenas, os velhos e os doentes é, na economia socialista, uma coisa evidente.
Quando aos incapazes de trabalhar, a coletividade precisa simplesmente tomar conta dele – não como hoje,
com esmolas miseráveis, mas por meio de alimentação abundante, educação pública para as crianças, boas
assistência médica pública para os doentes etc.

Terceiro: a partir do mesmo ponto de vista, isto é, do bem-estar da coletividade, é preciso que os meios de
produção,  assim  como  as  forças  de  trabalho  sejam  inteligentemente  administradas  e  economizadas.  O
desperdício, que ocorre hoje a cada passo, precisa acabar.

Assim,  naturalmente,  é  preciso suprimir  a  indústria de guerra  e de munição no seu conjunto,  pois a
sociedade socialista não precisa de armas assassinas. Em vez disso, é preciso que os valiosos materiais e  a
força de trabalho aí empregados sejam utilizados para produzir coisas úteis. As indústrias de luxo, que hoje
produzem todo tipo de futilidades para os ociosos, assim como  a criadagem pessoal, precisam igualmente
desaparecer. Toda a força de trabalho posta nisso encontrará ocupação mais útil e mais digna.
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Se desta maneira criarmos um povo de trabalhadores, em que todos trabalhem para todos, para o bem-
estar e o beneficio coletivos, então, quarto: o próprio trabalho precisa adquirir uma configuração inteiramente
diferente. Hoje em dia, o trabalho, tanto na indústria, quanto na agricultura ou no escritório é, na maioria das
vezes,  uma tortura e um fardo para  o proletário.  As pessoas vão para o trabalho porque é preciso, caso
contrário não conseguirão meios de subsistência. Na sociedade socialista, onde todos trabalham em conjunto
para o seu bem próprio bem-estar, é preciso Ter a maior consideração pela saúde e pelo prazer de trabalhar.
Tempo de trabalho reduzido, que não ultrapasse a capacidade normal, locais de trabalho saudáveis, todos os
meios para o descanso e o trabalho precisam ser introduzidos, para que cada um faça a sua parte com maior
prazer. 

Porem para todas as grandes reformas é necessário o material humano correspondente. Hoje atrás do
trabalhador, esta o capitalista com seu chicote _ em pessoa, ou através de seu contra-mestre ou capataz. A
fome arrasta o proletário para trabalhar na fábrica, na grande propriedade ou no escritório. O empresário cuida
então para que o tempo não seja desperdiçado, para que o material não seja estragado, para que seja fornecido
trabalho bom e competente. 

Na economia socialista é  suprimido o empresário com seu chicote. Aqui os trabalhadores são homens
livres e iguais, que trabalham para seu próprio bem-estar e benefício. Isso significa trabalhar zelosamente por
conta própria, por si mesmo, não desperdiçar a riqueza social, fornecer o trabalho mais honesto e pontual.
Cada empresa socialista precisa, naturalmente, de um dirigente técnico que entenda exatamente do assunto,
que estabeleça o que é mais necessário para que tudo funcione, para que seja atingida a divisão do trabalho
mais correta e o mais alto rendimento. Ora, isso significa seguir essas ordens de boa vontade, na íntegra,
manter a disciplina e a ordem, sem provocar atritos nem confusões. 

Numa palavra: o trabalhador da economia socialista precisa mostrar que também pode trabalhar zelosa e
ordeiramente sem o chicote da fome, sem o capitalista e seus contra-mestres atrás das costas, que pode manter
a  disciplina  e  fazer  o  melhor.  Para  isso  é  preciso  auto-disciplina interior,  maturidade  moral,  senso  de
dignidade, todo um renascimento interior do proletário.

Com homens preguiçosos, levianos, egoístas, irrefletidos e indiferentes não se pode realizar o socialismo.
A sociedade socialista precisa de homens que estejam, cada um em seu lugar, cheios de paixão e entusiasmo
pelo bem estar coletivo, totalmente dispostos ao sacrifício e cheios de compaixão pelo próximo, cheios de
coragem e tenacidade para ousarem o mais difícil. 

Porém,  não  precisamos  esperar  quase  um século  ou  uma  década  até  que  tal  espécie  de  homens  se
desenvolva. Precisamente agora, na luta, na revolução, as massas proletárias aprendem o idealismo necessário
e adquirem rapidamente maturidade intelectual.  Também precisamos  de coragem e perseverança, clareza
interna e disposição ao sacrifício para continuar a revolução até a vitória. Recrutando bons combatentes para a
atual revolução, criamos futuros trabalhadores socialistas, necessários como fundamento de uma nova ordem. 

A  juventude  trabalhadora,  sobretudo,  é  chamada  para  esta  grande  tarefa.  Como  geração  futura,  ela
formará com toda certeza o verdadeiro fundamento da economia socialista. Ela tem que mostrar já, como
portadora do futuro da humanidade, que está à altura dessa grande tarefa. Há todo um velho mundo ainda por
destruir e todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos, jovens amigos, não é verdade? Nós
conseguiremos! Como diz o poema:

Não nos falta nada, minha mulher, meu filho, a não ser tudo que cresce através de nós, para sermos livres
como os pássaros: nada, a não ser tempo!
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PELAS MULHERES EXPLORADAS E OPRIMIDAS DO MUNDO

Ninguém  nasce  mulher,  torna-se  mulher.  A  primeira  vez  que  li  essa  frase,  escrita  por  Simone  de
Beauvoir, percebi que algo novo tinha mudado na minha vida. Algo revolucionário acabara de ocorrer. E não
estava enganada. Percebi que Simone, em 1949, tinha deixado um grande legado para nós, mulheres e homens
do jovem século 21.

Mas então o que significa dizer  que não nascemos mulher? Significa  que mulher ai  não está  ligado
simplesmente ao biológico,  ao  sexo,  mas sim a um conjunto de normas sociais,  psicológicas,  históricas,
culturais, espaciais, corporais etc. Temos ai a primeira distinção básica feita pelas feministas: gênero e sexo.
Sexo é o fator biológico: ser masculino, ser feminino; enquanto isso gênero é socio-historicamente construído,
é aprendido de acordo com as normas culturais locais.

Falando assim, parece-nos que é tudo muito simples de entender. Porém as relações de gênero são muitas
vezes confundidas como naturais e acabam naturalizando a opressão, a divisão sexual do trabalho, a violência,
a superioridade (e inferioridade). O termo gênero surge justamente para explicar que não basta ter-se um
pênis ou vagina para ser homem ou mulher.  Exemplificando: não basta ser mulher para gostar de boneca,
mas temos que aprender que devemos ser como elas e portanto, brincar; não basta ser homem para jogar bola,
mas eles tem que aprender que é legal, que é coisa de menino. E assim aos poucos a nossa  identidade vai
sendo moldada. 

Gênero não se resume a homem ou mulher, entende que existem diversas possibilidades de sexualidades:
travestis, transgênero, homossexuais, bissexuais, intersex e por ai vai. 

As relações de gênero se dão no cotidiano das pessoas e nem sempre de maneira amistosa. Visto que
devido aos costumes patriarcais as mulheres e os gêneros desviantes – que desviam das categorias homem e
mulher – ainda tem sido vítimas de diversas formas de opressões, apoiadas legalmente – retirada do clitóris,
apedrejamentos, salários inferiores – ou não – violência doméstica sem punição, estupros, assédios sexual e
moral.

É no sentido de empoderar as mulheres que as feministas de todo o mundo tem travado batalhas desde o
séc. xix. Sabemos que diferentes feminismos lutaram e lutam por diferentes bandeiras, aqui trataremos do
feminismo classista, radical e revolucionário.

Feminismos 

O  feminismo  nasceu  numa  reação  coletiva  contra  a  misoginia  e  a  opressão  histórica  para  com as
mulheres. Está dividido em 3 momentos muito bem marcados na prática: primeira onda, cuja a principal
demanda foi o sufrágio feminino, liderado pelas feministas brancas da classe média. Segunda onda, iniciada
com Simone  de  Beauvoir,  expandindo  a  bandeira  de  luta  contra  a  violência,  as  condições  precárias  de
emprego,  surge  a  demanda  da  luta  pelo  aborto  legal,  tais  feministas  se  preocupam basicamente  com a
igualdade e com a discriminação, porém começam a aparecer críticas às feministas liberais e burguesas, Bell
Hooks afirma que o movimento teria passado por cima das divisões de raça e classe, e, assim, não conseguia
atingir  "as  questões  que  dividiam  as  mulheres",  salientando  também  a  falta  de  vozes  minoritárias  no
movimento.  Coexistindo com a segunda onda,  a  terceira,  critica  muito as  feministas  burguesas,  o  corpo
começa aparecer como importante,  debates de enfrentamento são travados e as  divisões  de raça e classe
tornam-se visíveis graça as feministas  negras,  lésbicas,  trabalhadoras,  desempregadas que pouco a pouco
ocupam o espaço do feminismo.

É preciso nos localizar e posicionar. Nos posicionamos ao lado das mulheres oprimidas e exploradas da
classe trabalhadora. Pois compreendemos que enquanto as mulheres burguesas são oprimidas, as da classe
trabalhadora são oprimidas e exploradas simultaneamente e muitas vezes pelas mulheres da burguesia. Somos
as lésbicas, as negras, as putas, as desempregadas, as faveladas, as sem terra, as tercerizadas, as latinas, somos
as sem voz.

Ao contrário das feministas liberais, entendemos que diante da violência histórica não há como falar em
igualdade de gênero, como se tudo fosse resolvido, ou com a existência de uma lei, que diz “todos e todas são
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iguais”, haverá igualdade. A igualdade não acontece repentinamente, muito menos na sociedade desigual em
que vivemos.

Sentimos  a  luta  como  a  principal  via  para  mudança.  Sabemos  que  é  necessária  a  quebra  total  do
capitalismo e do capital para que possamos falar em liberdade, igualdade e emancipação humana. Mas não
caímos  no  erro  de  parte  da  esquerda  em supor  que  superando  as  classes,  superaremos  toda  e  qualquer
opressão. Sem feminismo, luta anti-racista, luta anti-homofóbica, não haverá socialismo. 

Não queremos as mulheres inseridas no capitalismo, pois como afirma Mészàros “a entrada em massa das
mulheres na força de trabalho durante o século XX, em extensão tão significativa que hoje elas já chegam a
constituir  maioria nos países  de capitalismo avançado,  não resultou em sua emancipação. Em vez disso,
apareceu a tendência a generalizar para toda a força de trabalho a imposição dos salários mais baixos a que as
mulheres sempre tiveram de se submeter (...)”.

De acordo com Marx e Engels há uma inter-relação entre a dominação de classe e a dominação de gênero,
no âmbito da família, de forma que a superação de ambas só poderão ocorrer a partir da profunda e radical
transformação social, mediante a socialização dos meios de produção.

No Brasil vemos em leis como Maria da Penha, uma tentativa de calar os movimentos de mulheres e
feministas. Uma lei que não chega a classe trabalhadora, que nasceu de uma luta histórica, mas que está sendo
utilizada como plataforma eleitoral para determinados partidos políticos.

Nós, mulheres,  temos um problema: como destroçar o capital  se os movimentos feministas estão tão
apáticos? Não sei a resposta, mas aprendi uma coisa muito cedo: “problema” não precisa ter uma valência tão
negativa. Criar problema é aquilo que nos condicionam a não fazer. Pois como afirma Butler “A rebeldia e
sua repressão pareciam ser apreendidas nos mesmos termos (...) a lei dominante ameaçava com problemas,
ameaçava até nos colocar em apuros, para evitar que tivéssemos problemas. Assim, concluí que problemas
são inevitáveis e nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los”, a
melhor maneira de solucioná-los, de mostrá-los e a melhor maneira de desvendá-los.

Reivindicar igualdade neste sistema significa igualar-se dentro de um sistema intrinsecamente desigual,
ou seja, é impossível. A igualdade (para as mulheres, com relação aos homens, assim como para a classe
trabalhadora, com relação à burguesia) é incompatível com o sistema do capital que se apóia, justamente, na
manutenção dessa desigualdade.

É isso aí mulheres! Lembrem que em nosso estado de rebeldia e subversão cotidiana a palavra mulheres,
às vezes, também contempla os homens – esperamos que tenham saboreado o festim de hoje. 
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MULHERES: O GÊNERO NOS UNE, A CLASSE NOS DIVIDE

Cecília Toledo, Revista Maxismo Vivo

A desigualdade da mulher no capitalismo vem se aprofundando nos últimos anos, sobretudo nos países
explorados. A discussão de por quê isso ocorre reveste-se de um caráter acadêmico e tudo o que se refere à
opressão  da  mulher  é  rotulado  como  sendo  uma  questão  de  gênero.  Depois  das  grandes  mobilizações
feministas dos anos 60 e 70, as mulheres voltaram para casa, e as discussões feministas transferiram-se das
ruas para as salas de aula das universidades. Surgiram os chamados Estudos da Mulher e posteriormente
Estudos de Gênero, sobretudo nos países imperialistas, e a luta pela liberação da mulher perdeu o que tinha de
mais progressivo: o método de luta, as manifestações massivas, a mobilização, que envolvia outros setores da
sociedade. Sob a direção de correntes de classe média e intelectuais, sem a participação massiva da mulher
trabalhadora, a luta feminista tornou-se ainda mais reformista, contentando-se com ampliar os espaços da
mulher na democracia burguesa, como fica claro nesta declaração da feminista argentina Mabel Bellucci: “A
expressão  Estudos  da  Mulher  identifica  esse  nova  empresa  intelectual  disposta  a  democratizar  aqueles
espaços produtores de conhecimento, onde as mulheres não se sentem representadas por estarem excluídas
como sujeitos e objetos de estudo”.

Nesses últimos trinta anos, muita literatura foi produzida sobre o tema, em especial na Inglaterra, Estados
Unidos,  Espanha,  Itália  e  França.  Os  catálogos  das  grandes  editoras  e  os  programas  de  congressos,
conferências e cursos universitários o confirmam, assim com a pluralidade de posições teóricas existentes.
Tanto que já se fala em teoria feminista, que fundamenta toda uma área chamada estudos de gênero.

Dentro dos marcos do capitalismo, esses estudos são importantes porque tornam cada vez mais visível a
desigualdade da mulher e, em alguns países, sobretudo nos países imperialistas, essa produção acadêmica de
fato conseguiu ampliar os espaços da mulher na sociedade. No entanto, é preciso polemizar com essa postura
porque,  ao  centrar  a  opressão  da  mulher  na  desigualdade  de  gênero,  restringe  sua  luta  aos  marcos  do
capitalismo – tornando-a uma luta por reformas dentro do sistema capitalista – e ignora o problema de classe,
levando a uma política de buscar unir todas as mulheres, independente da posição que ocupam no modo de
produção.

Gênero e autonomismo 

O que significa falar em gênero? Recentemente, por ocasião da Marcha Mundial das Mulheres 2000, a
conhecida  feminista  inglesa  Juliet  Mitchell  foi  muito  assediada  pela  mídia  e  numa  dessas  entrevistas,
explicando como se tornou feminista, declarou que foi um choque para ela descobrir, “já na universidade, que
o mundo era organizado ao redor das diferenças de gênero; que havia, por exemplo, 1 mulher para cada 12
homens em Oxford”. A pesquisadora espanhola Maria de Jesús Izquierdo reconta a história da história da
humanidade, desde a divisão sexual do trabalho, afirmando que desembocou no que ela chama “gêneros
sociais”:

A desigualdade das mulheres é um processo que começa com a divisão sexual do trabalho e se consolida
com a constituição dos gêneros sociais: se você é mulher, tem de fazer determinadas coisas, se é homem,
outras. O passo seguinte é considerar femininas as atividades feitas pelas mulheres e masculinas aquelas feitas
pelos homens. O terceiro passo é diferenciar o tratamento recebido (respeito, reconhecimento, meios de vida,
estilo de vida)  pelas  pessoas que realizam atividades femininas e os que realizam atividades masculinas.
Nesse momento dizemos que têm caráter de gênero, as pessoas, independentemente de qual seja seu sexo, são
tratadas segundo um padrão específico, o de gênero.

Note-se que ela fala em gêneros sociais,  uma terminologia que insinua uma gênese para a sociedade
capitalista diferente da que se conhece até então; dá a entender que a constituição social se faz em torno dos
gêneros, e não em torno das classes sociais, que foram deixadas de lado. O passo seguinte é mostrar que a
sociedade se estrutura em gêneros. “O que estrutura a sociedade é o gênero”, porque praticamente todos os
âmbitos  da vida  têm o caráter  de um ou outro gênero,  e  que a  sociedade viria  abaixo ou mudaria  seus
fundamentos se se rompesse com as posições de gênero. Para ela, o aspecto fundamental da estrutura de
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gêneros é a inter-relação entre a posição social do “ganhador de pão” e a da “dona-de-casa”, pois “a maior
parte das atividades está organizada dando por assentado que em toda casa há uma dona-de-casa.

Os homens não estão submetidos à tensão estrutural entre o trabalho doméstico e o trabalho remunerado.
As mulheres sim. Mantêm uma dedicação parcial tanto no trabalho remunerado como no doméstico, e vivem
por isso, uma grande frustração,  mal-estar,  insatisfação. Não mudam de posição na estrutura social,  mas
“meio ocupam” duas posições ao mesmo tempo. Daí ela conclui que, ainda que as mulheres não estivessem
discriminadas no trabalho, teriam poucas possibilidades de serem promovidas, porque não é possível que
rendam tanto quanto os homens. O peso da estrutura da sociedade sobre a mulher é tão importante que torna
isso impossível.

Virgínia Vargas e Wicky Meyen definem o gênero como parte de um sistema:

Definiremos  o  sistema  sexo/gênero  como  o  conjunto  de  atitudes  mediantes  as  quais  a  sociedade
transforma a sexualidade biológica em produtos de atividade humana e através da qual estas necessidades são
satisfeitas. Não é então só uma relação entre mulheres e homens, mas um elemento constitutivo das relações
sociais em geral que se expressa em símbolos, normas, organização política e social e nas subjetividades
pessoais e sociais.

As  duas  pesquisadoras  vão  mais  além e  concluem que  as  mulheres  não  podem ser  reduzidas  à  sua
condição de gênero, porque, em cada indivíduo convivem diferentes posições subjetivas; cada agente social
está inscrito em uma multiplicidade de relações sociais: de produção, de raça, de nacionalidade, etnicidade,
gênero, sexo, etc, cada uma dessas relações específicas não podem ser reduzidas nem unidas às outras. E cada
uma delas determinam diferentes subjetividades.

Dessa forma, criam um mundo aparentemente complexo, onde tudo se relaciona e onde não existe uma
hierarquia  das  coisas,  como  se  as  relações  de  produção  e  as  de  raça,  sexo,  gênero,  nacionalidade  etc
estivessem no mesmo nível, sem que uma determinasse a outra. Daí traçam a política que ficou conhecida
como autonomismo. “A autonomia, dizem, é uma forma de gerar um espaço de manobra para as mulheres e
de iniciar um processo de crescimento pessoal e coletivo que assegure o questionamento às diferentes formas
que assume sua subordinação, assim como a capacidade de desenvolver controle e poder sobre suas vidas,
suas  organizações  e  sobre  seus  contextos  sociais,  econômicos,  políticos  e  culturais  específicos”.  Seria  a
organização autônoma das mulheres para lutarem por seus direitos e abrirem espaço na sociedade. Essa idéia
do autonomismo é enganosa porque, se bem é um fato que as mulheres, quando se sentem oprimidas, buscam
se juntar a outras mulheres, isso não significa que sua luta contra a opressão vai se resolver apenas por essa
via. Essa luta só vai produzir algum fruto se se somar à luta do conjunto dos trabalhadores para enfrentar o
capital.  Sem buscar  alterar  profundamente  a  organização  social  e  econômica  sobre  a  qual  se  assenta  a
opressão feminina, a luta das mulheres tende a girar em torno de si mesma.

Essa concepção do autonomismo e dos gêneros como estruturantes da sociedade foi sendo construída em
oposição  a  uma  visão  marxista  sobre  o  problema  da  mulher,  considerada  reducionista  e  economicista.
Virginia Guzmán, do Centro da Mulher Peruana Flora Tristán, argumenta que a subordinação feminina é um
problema diferente do problema das relações de classe. Ela ataca as feministas marxistas, por considerarem
que “todos os processos sociais são conseqüências ou epifenômenos de uma estrutura econômica – expressiva
de uma sociedade de classes dependente do capitalismo mundial -. Os sujeitos sociais portadores da mudança
estavam hierarquizados somente por sua posição de classe”. Essa acusação visa a demonstrar que agora as
mulheres  têm uma visão “mais completa  e global” de sua condição, e não mais uma visão reducionista,
“apenas” classista do problema, porque o que estrutura a sociedade não são mais as classes sociais, como
afirma o marxismo, mas os gêneros.

De fato, quando se fala em opressão da mulher não se pode utilizar apenas categorias econômicas. A
opressão é um conjunto de atitudes que envolvem também categorias psicológicas, emocionais, culturais e
ideológicas. A correspondência entre estas e a estrutura econômica da sociedade é muito complexa e varia de
acordo com as épocas históricas. Desde que Marx escreveu O Capital, descrevendo as leis gerais que regem o
modo de produção capitalista, muitas outras ciências se desenvolveram, entre elas a psicanálise, sem falar na
antropologia e na sociologia, que ajudaram a lançar luz sobre o problema da superestrutura ideológica da
sociedade e sua relação com a estrutura de produção. No entanto, todas elas, em sua busca por uma resposta
aos problemas que afligem os homens em momentos históricos determinados, sempre tiveram de voltar os
olhos  para  o  que  ocorria  nas  condições  materiais  de  vida.  Não  é  uma  relação  mecânica,  não  há  uma
correspondência direta e universal entre uma e outra. As leis econômicas determinam as leis ideológicas em
última instância. No entanto, nós não partimos das inúmeras formas de opressão (da mulher, do negro, dos
idosos, dos homossexuais, dos imigrantes etc) para explicar as leis gerais da sociedade, mas o contrário. Seria
fazer o mesmo que tentaram os filósofos reacionários da época de Marx e Engels, demonstrar teoricamente
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que era impossível conhecer a realidade objetiva, reduzindo a missão da ciência a “analisar as sensações”. É
preciso partir da concepção materialista da história, tal como a colocou Marx:

“(...) determinados indivíduos que se dedicam de um determinado modo à produção, contraem entre si
estas relações sociais e políticas determinadas. A observação empírica tem necessariamente que ressaltar em
cada caso concreto, empiricamente e sem nenhum tipo de ocultamento ou especulação, a relação existente
entre a estrutura social  e política e a produção. A estrutura social  e o Estado brotam constantemente do
processo de vida de determinados indivíduos; mas desses indivíduos, não como possam se apresentar diante
da imaginação própria ou alheia, mas tal e como realmente são; ou seja, tal e como atuam e como produzem
materialmente e, portanto, tal e como desenvolvem suas atividades sob determinados limites, premissas e
condições materiais, independentes de sua vontade.”

Por  mais  complexos  que  fossem  os  problemas  psicológicos  de  seus  pacientes,  Freud  buscava  sua
explicação última nas relações concretas entre os homens, no mundo objetivo; não tinha outro caminho. Ele
deu o nome de introjeção ao processo psíquico por meio do qual nossa consciência é formada, o processo de
tomar algo que está fora de nós e inculcá-lo dentro de nós. Para Freud, todo sonho era a realização de um
desejo que tinha uma ou outra relação com as condições concretas de vida. Assim, demonstrava que nessa
multiplicidade de relações sociais nas quais estamos inseridos há uma hierarquia, umas determinam as outras.
Para Marx, as relações de produção eram as determinantes.

Na  produção social  da própria  existência,  os  homens  entram em relações  determinadas,  necessárias,
independentes  de  sua  vontade;  estas  relações  de  produção  correspondem  a  um  grau  determinado  de
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à
qual  correspondem formas  sociais  determinadas  de  consciência.  O  modo  de  produção  da  vida  material
condiciona o processo de vida social, política e intelectual.

Gênero, construção cultural 

Quando se fala em gênero feminino e gênero masculino não se fala mais em algo inerente aos seres
humanos; não se está tratando do ser genérico, mas do ser histórico, aquele que é constituído historicamente.
São construções culturais derivadas das diferenças sexuais existentes entre homens e mulheres. As idéias do
que seja feminino e masculino com as quais convivemos no dia a dia foram se construindo e se transformando
ao longo da história. Os gêneros guardam pouca relação com o sexo porque, como explica a psicanalista
Emilce Bleichmar, se definem na etapa edipiana (a superação do Complexo de Édipo), quando se passa da
biologia  para  a  cultura.  O  Complexo  de  Édipo,  conforme  formulado  por  Freud,  requer  determinados
pressupostos que só se encontram nas famílias nucleares, características das sociedades capitalistas modernas.
As famílias nucleares são típicas do patriarcado e se foram constituindo por razões econômicas, mais que
culturais.  O  que  é  feminino  e  o  que  é  masculino  também são  comportamentos  simbólicos  típicos  das
sociedades  patriarcais  e  assentadas  no  modo  de  produção  capitalista.  O  modo  de  produção  dominante
determina, em última instância, a superestrutura cultural. Não é uma relação mecânica, mas dialética, um
embate  constante  entre  a  psique  humana  e  sua  relação  social  e  econômica,  que  vai  conformando  os
comportamentos humanos.

Assim, podemos concluir que os gêneros, se guardam pouca relação com o sexo, guardam muita relação
com as classes sociais, com a localização da família no modo de produção dominante. A sociedade capitalista
está estruturada sobre a divisão dos homens e mulheres segundo a função que cumprem na produção geral de
bens.  Está dividida entre  aqueles  que produzem e aqueles  que se apropriam do trabalho alheio.  É dessa
estrutura central que, em última instância, decorrem as ideologias e construções culturais, como os gêneros.
Tem razão Maria de Jesús Izquierdo quando diz que todos os âmbitos sociais têm um caráter de um ou de
outro gênero. Mas não é isso o que estrutura a sociedade; ela não se assenta sobre essa divisão, e não vai se
derrubar se essa divisão acabar, se trabalhar com máquinas passar a ser considerado feminino e cuidar de
crianças, masculino.

Jamais as sociedades, em qualquer época histórica, se estruturaram sobre construções culturais. Estas são
derivadas de um determinado modo de produção,  a  maneira  com a qual  os  homens  se  relacionam para
produzir  seus  meios  materiais  de  vida.  E,  como  já  lembrou  Marx,  as  ideologias  servem para  justificar
determinadas relações de produção, e as ideologias dominantes são as da classe dominante, porque ela e
somente ela detém os mecanismos para tornar dominante sua ideologia, sua cultura.

Desde  que  não  afetem  a  estrutura  da  sociedade,  não  alterem  o  modo  de  produção  dominante,  as
construções culturais se modificam. Nos anos 20, falar em sexo era proibido; hoje em dia, só se fala nisso na
televisão. Até poucos anos atrás,  mulher dirigir  automóvel ou sentar-se num bar e pedir  uma cerveja era
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malvisto. Hoje, nada disso causa surpresa. Operar máquinas era um trabalho masculino; hoje é preciso dizer
que já não tem uma definição tão clara, apesar de a maioria dos operadores de máquinas serem homens. Ser
professora sempre foi considerado uma profissão feminina. Hoje, por diversos motivos que não cabe discutir
aqui, alguns dos melhores professores são homens. São muitas as transformações operadas na cultura, e elas
sempre  ocorrem no âmbito  das  relações  humanas  quando se  opera alguma  transformação nas  condições
materiais de vida, no modo de produção da riqueza.

A divisão sexual do trabalho é apenas simbolicamente assentada em uma suposta divisão entre gêneros.
As mulheres da classe trabalhadora sofrem, antes de tudo, uma discriminação entre classes - relação desigual
entre elas e as mulheres burguesas, ou entre elas e toda a burguesia - do que uma discriminação entre gêneros
(que  ocorreria  no  âmbito  de  sua  própria  classe).  Inclusive,  a  discriminação  de  gênero  que  a  mulher
trabalhadora sofre no âmbito de sua própria classe é imposta a partir da classe dominante.

No interior das classes sociais, a questão de gênero é definida pelo papel que essa classe cumpre no modo
de produção. Há uma distorção importante nessa premissa, que é o fato de a noção de gênero ser definida a
partir da classe dominante. Trabalhar fora era, há poucos anos, considerado masculino. A mulher era exército
de reserva. Se na classe burguesa isso não gerava mais que problemas psicológicos para a mulher, na classe
trabalhadora  esse  preconceito  era  sinal  de  aumento  da  miséria,  sobretudo  quando  o  marido  ficava
desempregado. Assim, a situação econômica impôs uma ruptura na ideologia dominante. O que se operou foi
uma transformação nessa ideologia, imposta pelas condições de vida: a crise econômica empurra a mulher
para o trabalho remunerado.

Por  outro lado, a mulher  trabalhadora continua relegada ao trabalho pré-capitalista.  Aqui guarda um
vínculo forte com o passado, já que a mulher primordial foi a trabalhadora pré-capitalista por excelência. Seja
na condição de dona de casa, seja na de trabalhadora assalariada, especialmente na prestação de serviços. As
que  conseguem  integrar  o  setor  formal  ou  hegemônico,  exercem  atividades  em  condições  ainda  mais
subalternas que as masculinas: recebem salários mais baixos, em postos inferiores na hierarquia do trabalho e
em tarefas mais desqualificadas.

Pertencer a uma classe social determinada é o que define a qualificação de gênero, e isso é assim porque
os  homens  e  mulheres,  quando podem,  se  movem pelo  que  lhes  é  decisivo  na  vida,  e  não  pelo  que  é
determinado pela cultura. A partir do momento em que as representações inconscientes são produzidas pelos
homens  inseridos em uma situação  de vida determinada,  apenas a  transformação dessa situação de vida
poderá conduzir, ainda que lentamente, a qualquer transformação dessas representações inconscientes.

Nas Teses sobre Feuerbach, escritas em 1845, Marx já havia visto que essas idéias e representações não
existem de forma autônoma.

A produção das idéias e a consciência está diretamente entrelaçada com a atividade material e o trato
material dos homens, como a linguagem da vida real. A formação das idéias, o pensamento, o trato espiritual
dos homens se apresentam aqui ainda como emanação direta de seu comportamento material. E o mesmo
ocorre com a produção espiritual, tal e como se manifesta na linguagem da política, das leis, da moral, da
religião, da metafísica etc, de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas idéias,
mas  se  trata  de  homens  reais  e  ativos  tal  e  como  se  acham  condicionados  por  um  determinado
desenvolvimento de suas forças produtivas.

Daí não ser a liberação da mulher algo da esfera da representação, do espiritual,  da moral,  mas algo
material, histórico. Não se pode liberar a mulher da dominação enquanto ela não esteja em condições de
garantir plenamente suas condições materiais de vida. E se não enfrentar o capital, sua luta será utópica,
porque não mudará a lei de ferro que mantém a mulher atrelada ao papel tradicionalmente destinado a ela pelo
modo de produção capitalista: o de garantir o trabalho doméstico e assim baixar o custo da reprodução da
força de trabalho. Por isso esse sistema é uma camisa de força para a mulher, e por mais que a mulher consiga
“abrir espaços”, não passarão de conquistas passageiras enquanto não derrubar essa lei de ferro sob a qual o
sistema se assenta. Em nível mais geral, não se pode liberar os homens da dominação, e os sexos do conflito
em  que  estão  inseridos  enquanto  não  se  liberarem  dos  conflitos  que  o  sistema  econômico  cria  entre
propriedade privada e trabalho assalariado.

A desigualdade entre os gêneros  como criação cultural  só pode ser  formulada enquanto tal  em uma
sociedade  onde  existem  dominados  e  dominantes,  e  a  mulher  cumpre  uma  função  social  e  econômica
enquanto ser dominado. Restringir  o problema a uma questão de gênero pode mascarar os determinantes
econômicos que separam homens e mulheres das diferentes classes, além de diluir as diferenças que existem
entre as mulheres burguesas e proletárias. A questão de gênero se manifesta de forma distinta em cada classe
social  e  tratar  de  forma  globalizante  essa  questão  mascara  esse  fato,  transmite  a  idéia  de  que  todas  as
mulheres  estão unidas  por  igual  problemática.  Apesar  de todas  sofrerem com a problemática de gênero,
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sofrem de forma diferente e as saídas para elas são diferentes, de acordo com a classe social a que pertençam.
As saídas para as opressões de distintas ordens no capitalismo não são individuais, mas coletivas, e como tal
dependem diretamente das transformações operadas na estrutura econômica da sociedade.

O gênero é uma construção social burguesa, é ideologia da classe dominante. Não foram os trabalhadores
que definiram o que é masculino e o que é feminino. Foi a burguesia, no seu processo de afirmação enquanto
classe que precisava gerir um modo de produção sentado na exploração de massas e massas de lumpens que
vagavam pelas cidades e camponeses despojados de suas terras que depois vieram a se constituir enquanto
classe operária.  O gênero, portanto, é uma construção social própria do capitalismo,  e tem uma essência
opressora, de buscar ressaltar as diferenças entre as pessoas, em especial as diferenças que são naturais e
contra as quais ninguém pode fazer nada. Como o fato de ser mulher e gerar filhos, por exemplo. O gênero,
enquanto construção social, se assenta, portanto, em algo que é da natureza, que não é cultural.

A origem da opressão 

Um ponto chave nessa discussão é a origem da opressão da mulher. E existem distintas formas de abordar
isso. O feminismo acadêmico divide a teoria feminista em três grandes perspectivas ou enfoques: a teoria
feminista  liberal,  a  teoria  feminista  marxista  e  socialista  e  a  teoria  feminista  radical.  Para  as  feministas
liberais, a causa principal da opressão da mulher é a injusta discriminação – legal e de outros tipos – a que
está sujeita, que a priva do direito à auto-realização e à busca de seu próprio interesse, um direito que deve ser
considerado idêntico ao do homem. Por isso, ao criticar as normas e costumes sexuais contemporâneos, as
liberais usam quase exclusivamente conceitos de liberdade e igualdade. Suas propostas políticas para mudar a
situação de subordinação da mulher consistem em alcançar a igualdade com os homens. Afirmam que não
basta a  igualdade formal,  mas a igualdade autêntica,  que só se  poderá alcançar  com a reestruturação da
sociedade,  quando  homens  e  mulheres  compartilhem,  tanto  na  esfera  pública  quanto  privada,  as
responsabilidades até então divididas conforme o sexo.

O feminismo radical toma como a causa principal da opressão da mulher o patriarcado, “um conflito
sexual  transhistórico  que  os  homens  resolveram até  o  momento  a  seu  favor,  controlando  os  corpos,  a
sexualidade e os processos reprodutivos das mulheres”. Apesar de menos influente que o feminismo liberal, a
teoria feminista radical vem exercendo atração sobre as feministas descontentes com o liberalismo. É um
fenômeno cujas raízes podem ser buscadas no movimento de liberação das mulheres do final dos anos 70 e a
new left norte-americana, de inspiração parcialmente marxista. Apesar da grande heterogeneidade de posições
que se abarcam sobre esse rótulo, todas têm em comum a preocupação com a biologia reprodutiva humana; a
concepção  de  que  a  biologia  feminina  é  básica  para  a  divisão  sexual  do  trabalho,  que  se  assenta  na
subordinação da mulher, e o papel relevante que atribuem à cultura e a socialização, já que “a mulher não
nasce mulher, mas se faz mulher”.

Em conseqüência, as feministas radicais consideram que a opressão das mulheres não pode ser erradicada
reformando-se as leis e fazendo com que homens e mulheres compartilhem por igual as responsabilidades que
antes eram divididas em função do sexo, como postulam as feministas liberais, nem compartilhando em pé de
igualdade as instituições políticas e econômicas, como defendem as feministas socialistas.  É preciso uma
reconstrução radical da sexualidade. Isto explica porque muitas de suas políticas pretendem identificar os
aspectos  da  construção  social  da  feminilidade  que  servem  para  perpetuar  a  dominação  masculina:  a
maternidade forçada e diversas formas de escravidão sexual, incluindo o assédio e a pornografia.

Quanto às propostas de atuação, costumam defender formas de separatismo entre homens e mulheres.
Apesar de a defesa das organizações políticas separadas, pelo menos em forma temporária, ser compartilhada
por todas as correntes, as radicais vêem estas como único caminho para alcançar a liberação das mulheres. Se
diferenciam das demais correntes por dar ênfase ao compromisso feminista.

As feministas radicais buscam uma resposta universal à pergunta de por que as mulheres estão submetidas
aos homens, e afirmam que a natureza é a única causa do domínio dos homens. A versão mais conhecida
desse argumento está  no  livro  A Dialética  do Sexo,  de S.  Firestone.  Ao mesmo tempo em que ataca a
separação liberal entre público e privado, ela se mantém dentro do marco do individualismo abstrato. Reduz a
história da relação entre natureza e cultura, ou entre privado e público, a uma oposição entre feminino e
masculino. Afirma que a origem do dualismo reside na “própria biologia e na procriação”, uma desigualdade
natural ou original que é a base da opressão da mulher e fonte de poder e ainda mobiliza milhões de mulheres
no mundo inteiro contra a opressão masculino. Os homens, ao confinar as mulheres ao espaço da reprodução
(à natureza), se liberaram a si mesmos para “os negócios do mundo”, e dessa forma criaram e controlaram a
cultura.  A  solução  proposta  consiste  em eliminar  as  diferenças  naturais  (desigualdades)  entre  os  sexos,
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introduzindo a reprodução artificial. Então, a “natureza” e a esfera privada da família ficariam abolidas e os
indivíduos, de todas as idades, agiriam como iguais no espaço público.

A raiz da opressão 

É claro  que  existem diferenças  biológicas  entre  homens  e  mulheres.  No  entanto,  não  é  isso  o  que
determina a desigualdade entre eles no capitalismo. A estratégia do capital é justamente aproveitar-se de uma
diferença natural para manter a mulher submetida e melhor explorar seu papel na sociedade. O mesmo faz
com os negros, os imigrantes, os idosos.

Assim, por identificar que a raiz da opressão da mulher é econômica e não ideológica ou cultural, o
marxismo foi o único que conseguiu dar uma resposta concreta ao problema. A linha divisória estabelecida
por Marx e Engels desde o Manifesto é a que existe entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Os
socialistas utópicos pré-marxistas, também defendiam a emancipação da mulher. Mas sua defesa se assentava
sobre princípios morais e desejos abstratos, não sobre uma compreensão das leis da história e da luta de
classes. O marxismo proporcionou, pela primeira vez, uma base materialista científica para a emancipação
feminina. A mulher não nasceu oprimida; sua opressão e exploração é também anterior ao capitalismo. Ela
coincide, na história, com o surgimento da opressão e exploração do conjunto dos homens e mulheres que
trabalham. O capitalismo acirrou essa opressão, encontrando novas formas de exploração ao assentar-se sob
classes sociais distintas. O marxismo apenas expôs as raízes dessa opressão, sua relação com um sistema de
produção baseado na propriedade privada e com uma sociedade dividida em classes, na qual todas as relações
são relações de propriedade.

Por ter compreendido que a opressão da mulher tem uma raiz econômica (porque do que se trata aqui é de
descobrir a raiz do problema e não suas derivações culturais e psicológicas), o marxismo pôde apontar o
caminho para conseguir sua liberação: a abolição da propriedade privada, única forma de proporcionar  as
bases materiais para transferir à sociedade em seu conjunto as responsabilidades domésticas e familiares que
recaem sobre os ombros da mulher. Livres dessas cargas, dizia Marx, as massas de mulheres poderão romper
os grilhões da servidão doméstica e cultivar suas plenas capacidades como membros criativos e produtivos da
sociedade, e não apenas reprodutivos.

Gênero e mercado de trabalho 

Apesar de o capitalismo se aproveitar das diferenciações de gênero, essa não é a causa primordial da
opressão da mulher.  Ela apenas agrava a situação da mulher trabalhadora e pobre. A situação social  das
mulheres se caracteriza pela desigualdade e, no fundo de qualquer um dos aspectos em que se manifesta essa
desigualdade está o trabalho, porque está relacionada diretamente com a forma como a mulher trabalhadora
concilia sua condição de reprodutora do capital e de força de trabalho.

No estudo “Mudança Tecnológica e Gênero no Brasil”, Alice Rangel de Paiva aborda os impactos da
nova tecnologia microeletrônica sobre a divisão e a organização do trabalho. Segundo a autora, o estudo das
qualificações, das trajetórias ocupacionais e das formas de gestão passa pela articulação da problemática da
divisão sexual do trabalho com a categoria gênero, que lhe confere a dimensão histórico-social essencial para
um real aprofundamento da questão.

A autora parte da análise das transformações operadas no trabalho feminino a partir dos anos 80. Houve
uma  incorporação  maciça  de  mulheres  no  mercado  de  trabalho  brasileiro  (a  taxa  de atividade  feminina
cresceu de 33,6% em 1979 para 38,7% em 1989), enquanto a taxa de atividade dos homens se mantinha
praticamente estável  no mesmo período.  Esse movimento  estaria  acoplado a  uma nítida terceirização  da
economia e a um sensível aumento de assalariamento do emprego urbano que se dá, no entanto, de forma
bastante precária, uma vez que diminui ao longo da década o número de assalariados com carteira de trabalho
assinada. Entre as mulheres, apenas 55% das assalariadas têm carteira assinada no Brasil.

A autora busca analisar esse período de “modernização da estrutura industrial brasileira” do ponto de
vista  da divisão sexual do trabalho porque, segundo ela,  se a classe operária tem dois sexos, a mudança
tecnológica só pode ser entendida a partir de uma perspectiva de gênero.

Aqui  fica  claro,  portanto,  que  a  autora  descarta  uma  perspectiva  de  classe  para  analisar  a  mudança
tecnológica. Mas, segundo a perspectiva de gênero, no nosso entender a autora não consegue dar resposta ao
problema de por que a mulher continuou sendo discriminada no mercado de trabalho com a modernização da
estrutura industrial. E isso se deve, justamente, por não ter adotado uma perspectiva de classe.

Alice  Rangel  afirma  que  a  idéia  largamente  difundida  nos  anos  60  de  que  as  novas  tecnologias
microeletrônicas, ao eliminarem trabalhos pesados e sujos, iriam permitir uma maior igualdade entre homens
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e mulheres no mercado de trabalho foi sendo desmentida ao longo das duas décadas seguintes, diante da
constatação irrefutável das diferenças que mantinham o fosso entre o trabalho qualificado dos homens e o
trabalho desqualificado das mulheres.

Ela tem razão, mas essa constatação deve ser compreendida do ponto de vista da exploração do conjunto
dos  trabalhadores,  porque  as  novas  tecnologias  servem  aos  interesses  do  capital  e  não  para  aliviar  a
exploração da classe. Elas eliminam trabalhos pesados e sujos, e com isso empregam mais mulheres, mas não
a preocupação de interferir na desigualdade de gênero e sim obedecendo a lógica do capital, ou seja, a busca
de reduzir custos e aumentar o rendimento do capital fixo.

Alice Rangel dá outro argumento que só reforça isso:

A  feminização  crescente  da  força  de  trabalho  européia  e  americana  neste  final  de  século  não  foi
acompanhada da sonhada igualdade no emprego.  Especialmente na indústria de transformação, os guetos
ocupacionais masculinos e femininos foram de fato reforçados.

Para ela, isso mostra que a utilização de mão-de-obra feminina não se explica por imperativos técnicos.
Se não é por imperativos técnicos, ou seja, a suposta capacidade de a mulher para lidar com alta tecnologia,
então tampouco se explica por uma questão de gênero, porque a informatização, por exemplo, criou novos
postos de trabalho para mulheres, sobretudo num gueto tradicionalmente feminino, como é o setor bancário.
Assim, a mulher não ficou totalmente alijada da alta tecnologia e, no entanto, isso não trouxe maior igualdade
para ela no mercado de trabalho. Se fosse por uma questão de gênero, isso não se explicaria, porque a mulher
e o homem se igualam na maioria dos trabalhos. Prova disso é a própria revolução industrial,  quando o
advento da máquina a vapor levou à incorporação em massa da mulher nas fábricas. O capital confiscou a
mão-de-obra feminina para fazer a máquina render mais; nas grandes concentrações fabris trabalhavam, lado
a lado, homens e mulheres. Ela era superexplorada devido à dupla jornada e recebia salário inferior porque na
família patriarcal o salário da mulher é visto como complementar ao do homem.

Além disso, Ricardo Antunes lembra que “na divisão sexual do trabalho operada pelo capital dentro do
espaço fabril geralmente as atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital intensivo (as de alta
tecnologia) são preenchidas pelo trabalho masculino, enquanto aquelas dotadas de menor qualificação, mais
elementares  e muitas vezes fundadas em trabalho intensivo,  são destinadas às mulheres  trabalhadoras (e,
muito freqüentemente também aos trabalhadores/as imigrantes e negros/as)”. Portanto, esses postos onde a
exploração da mão-de-obra é maior não se destinam só às mulheres, mas também aos homens imigrantes e
homens negros. Ou seja, aos setores mais oprimidos e “desqualificados” da classe trabalhadora.

O capital  qualifica  a  classe  trabalhadora  de  acordo com seus interesses  e  suas  necessidades,  a  cada
momento,  não  de  acordo  com os  interesses  do  trabalhador.  Este  se  desemprega  conforme  sua  força  de
trabalho  atenda  ou  não  ao  interesse  do  capital  naquele  momento,  conforme  o  mercado  o  absorva  ou  o
descarte. O que é trabalho “feminino” e “masculino” é definido a partir da necessidade do capital de auferir
mais lucro e se utiliza da força de trabalho disponível, utilizando-se inclusive de suas diferenciações internas
(entre sexo, idade, cor etc) para este ou aquele emprego, aumentando seu rendimento. A opressão da mulher,
do negro,  do imigrante tem a ver,  portanto,  com uma lógica superior,  que determina todas  as demais:  a
necessidade  do  capital  de  reproduzir-se  continuamente.  O  emprego  de  novas  tecnologias  servem  aos
interesses do capital nessa empreitada, e não para aliviar a exploração da classe trabalhadora de conjunto. Os
trabalhadores não detêm o controle sobre seu uso, e quanto mais elas são empregadas, mais agravam a falta de
controle que ele tem sobre sua própria força de trabalho. Por isso, aprofundam a exploração e a divisão sexual
do trabalho.

É  claro  que  nesse  mecanismo,  os  setores  mais  discriminados  da  classe  trabalhadora  sofrem  graus
especiais de exploração, de onde o capital tira um lucro extra. Por isso, o capital não se preocupa com aliviar
essa discriminação; se em alguns momentos faz adaptações na tecnologia empregada para que seja operada
por mulheres, o faz no sentido de extrair mais lucratividade do capital fixo, e não por uma suposta busca por
igualdade entre a mulher e o homem. É o que ocorre nas Zonas Francas, como a de Manaus, no norte do
Brasil, por exemplo, que emprega mais de 30% de mulheres no setor de produção, e se assemelham às zonas
francas industriais asiáticas e a do México, consideradas como “indústrias maquiladoras”. Como nessas outras
Zonas  Francas,  na  de Manaus predominam as  atividades  intensivas  em mão-de-obra e,  como informa  a
pesquisadora  Edila  Ferreira,  são  extremamente  desgastantes  da  acuidade  visual  e  equilíbrio  motor.  As
indústrias  empregam força de trabalho jovem,  abundante,  barata  e não-especializada, recebem incentivos
fiscais que incluem a isenção de impostos, instalam-se num local privilegiado, a 8 km do centro de Manaus,
dispondo já de ruas asfaltadas, iluminação pública, sistema de água e esgoto, telefone e telex, enfim toda a
infraestrutura necessária para a instalação da moderna tecnologia internacional. O setor privilegiado aí é o
eletroeletrônico, com o maior número de empresas implantadas e cuja mão-de-obra é 75% feminina e, dentro
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da divisão internacional do trabalho, realizam a montagem final do produto com partes produzidas em outros
países.

A pesquisadora Edila Ferreira entrevistou gerentes de empresas de Manaus, e as respostas desses gerentes
mostram 1) como o capital se aproveita do problema de gênero para melhor explorar a mulher como força de
trabalho, 2) como a opressão está a serviço da exploração e 3) como a opressão não existe em si mesma,
deslocada do modo de produção e da divisão social em classes. Vejamos alguns desses depoimentos:

Damos preferência ao trabalho feminino por ser a mulher mais submissa e mais cativa; é mais fácil de se
submeter  à  monotonia  do  trabalho  de  montagem  do  que  o  homem  (gerente  de  produção  de  indústria
eletroeletrônica).

Homem nenhum se submete a um trabalho monótono e repetitivo deste, de passar o dia inteiro a soldar
pequenas pontas de fios. Isto é um trabalho que só a paciência das mulheres permite fazer (chefe de pessoal
de indústria de televisores).

O trabalho  é  feminino  porque  é  serviço manual.  Para  a  mulher,  é  mais  prático.  Elas  ficam naquele
servicinho  mesmo.  Os  homens  procuram  logo  se  tornar  operador  (chefe  de  produção  de  fábrica  de
compensados).

Esses relatos comparam a mulher e o homem e mostram que, contraditoriamente ao que parece, o capital
dá preferência ao homem e não à mulher como força de trabalho; aceita a mulher porque o homem está mais
sob pressão (como disse um gerente, “se eu tivesse trezentos homens em vez de mulheres,  os problemas
seriam bem maiores”).  Mas  sobretudo  do  que  se  aproveita  o  capital  é  da  abundância  de  mão-de-obra
disponível. Essa relação é a que determina como, quando e em que grau o empregador dá preferência ao
homem ou à mulher. Dá preferência a uma força de trabalho que seja submissa; independente do sexo. E isso
tem a ver também com a correlação de forças entre as classes num determinado momento, que vai determinar
se a força de trabalho está disposta a aceitar ou rejeitar o grau de exploração que é imposto. Ao nosso ver,
esse é o determinante nas relações de produção e não as questões relativas às diferenças sexuais e de gênero.
Em momentos de crise, o capital apela para o que de mais desqualificado existe entre a força de trabalho,
porque o que tem a oferecer é um trabalho repetitivo, sem qualificação alguma, e precisa baixar o preço da
mão-de-obra para compensar o que tem de retorno. A partir dessa situação concreta surgem os estereótipos de
gênero ou se aproveitam os estereótipos já existentes.

Ocorre  o mesmo em relação à hierarquia  salarial.  No ramo de confecções,  por  exemplo,  o  corte  da
fazenda é a única função dentro da produção que é desempenhada por homens, e justificada como uma tarefa
pesada, necessitando de firmeza nos movimentos. O salário pode ser até três vezes maior que o das mulheres.
Enquanto as mulheres só podem atingir no máximo um salário e meio, aquelas consideradas profissionais, o
cortador  pode  ultrapassar  três  salários  mínimos.  Cortar  fazenda  sempre  foi  uma  tarefa  historicamente
feminina  (diríamos,  então,  de  gênero  feminino)  mas  aqui  não  está  sendo  desvalorizada  por  isso.  Pelo
contrário. Passa a ser atribuída ao homem devido à carga de responsabilidade que exige, com a qual a mulher,
supostamente, não poderia arcar. Nas indústrias de montagem de televisores de Manaus, a embalagem é uma
atividade masculina e melhor remunerada (20% a mais que as outras), não só por exigir maior esforço físico,
mas também por ser considerado um trabalho de maior responsabilidade. Em geral, os setores de ponta da
economia tendem a absorver força de trabalho masculina, independente do gênero do trabalho, justamente
porque se considera a mulher menos responsável. É o que ocorre, por exemplo, com a indústria têxtil, que
tradicionalmente emprega maioria de mulheres, mas quando é o ramo de produção importante em um país,
como no caso da Venezuela, por exemplo, emprega maioria de homens.

Em todos esses  casos, o gênero da tarefa  não foi  levado em conta  para  baixar o salário,  mas  a  sua
importância na linha de produção. A mulher fica com as tarefas de menor importância, porque é considerada
menos “responsável” e isso serve para aumentar a exploração do conjunto dos trabalhadores, baixando os
custos da folha de pagamento.

A qualificação é outra construção social, definida de acordo com os interesses da burguesia e não da
classe  trabalhadora.  Lembremos  a  afirmação de  Marx  de  que  o homem é  versátil  por  natureza,  e  pode
aprender e desenvolver uma infinidade de tarefas. O capitalismo, além de criar a subdivisão do trabalho,
concede  prêmios  a  especialidades  parciais  e  unilaterais,  e  produz  uma  camada  de  trabalhadores  não-
qualificados, elevando a ausência de qualificação a um novo tipo de especialidade. Marx reconhecia que uma
certa divisão de trabalho era necessária na sociedade industrial, mas não uma divisão em especialidades tão
estreita e permanente que impedisse o desenvolvimento total do indivíduo.

A mulher genérica é versátil por natureza. No entanto, a sociedade de classes a conforma segundo os
interesses do capital. Ser operadora de máquina, exercer as tarefas mais mecânicas e repetitivas, não assumir
cargos  que  exijam  decisão  e  responsabilidade,  enfim,  ser  um  trabalhador  não-qualificado:  essa  é  a
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especialidade da mulher no capitalismo. E isso se faz em nome do gênero, para que ela não abandone as
tarefas de reprodução da mão-de-obra no lar, de onde o capital extrai uma parte de mais-valia; continue se
ocupando das  tarefas  domésticas,  com as  quais  supre as  deficiências  do Estado em relação aos serviços
públicos,  receba salários  precários  e  sirva de  mão-de-obra barata  e  descartável.  Essas  mazelas,  que  têm
relação direta com o gênero feminino, não têm nele a sua explicação concreta. Isso tudo ocorre porque não
existe pleno emprego para todos, e o capital precisa se administrar. Se aproveita desses dados culturais e os
aprofunda na direção que lhe interessa, para pôr e dispor da mão-de-obra.

Uma chaga do capitalismo 

Como toda questão cultural, a desigualdade entre os gêneros não é igual em todo o mundo. Nos países
imperialistas é mais atenuada, porque a mulher fez mais conquistas. A França acaba de votar uma série de leis
para reduzir a desigualdade de oportunidades para a mulher no mercado de trabalho, e a Inglaterra votou a
remuneração do trabalho doméstico. Para que essas concessões fossem feitas, aprofundou-se a opressão e a
exploração da mulher nos países dependentes.

Há mais desigualdade de gênero quanto mais dependente é o país e mais explorada a mulher. Quanto
maior a exploração, maior a barbárie,  e barbárie significa para  a  mulher violência e costumes religiosos
retrógrados. Na África, costumes selvagens, como a mutilação do clitóris, sobrevivem sem grandes chances
de  abalo,  mesmo  com as  furiosas  campanhas  feministas  de  denúncia.  Nos  países  muçulmanos,  como  o
Afeganistão, a Arábia Saudita, o Paquistão, as leis seculares do Corão estão em pleno vigor, e as mulheres
sendo assassinadas a pedradas por seus maridos ou irmãos. A miséria espantosa em países como Bangladesh,
por exemplo, impede à mulher até mesmo um direito natural, que é o de ser mãe, já que a fome a torna
impotente para gerar filhos. Na China, com a restauração capitalista, as mulheres, que chegaram a ser as mais
emancipadas do mundo,  sofreram grandes  derrotas.  E hoje no campo  chinês  ocorre  o maior  número  de
suicídios de mulheres por enforcamento ou envenenamento do mundo. Com a volta do capitalismo também
voltou um costume ancestral  de seqüestro de mulheres  para  trabalharem como prostitutas.  A restauração
capitalista é o que explica a volta, em Cuba, da degradação feminina. A ilha voltou a ser como nos tempos de
Batista, um paraíso para turistas estrangeiros se divertirem com as prostitutas, na maioria jovens com diploma
universitário, que não encontram emprego. Só a luta de classes explica esses fatos.

O desemprego crônico, que havia sido superado nos estados operários, agora se agrava a cada dia em todo
o mundo. O emprego é crucial para a emancipação da mulher, ou para se traçar qualquer “política de gênero”.
O trabalho, a oportunidade de desfrutar de um emprego com direitos trabalhistas, um salário digno, creche e
outros benefícios é fundamental para qualquer trabalhador, em especial para a mulher. É a pedra de toque
para sua independência e sua liberdade, para que ela consiga minimizar a opressão, a violência e a miséria.
Basta observar como no Afeganistão, talvez o caso mais extremo de atentado aos direitos da mulher, uma das
primeiras proibições para elas por parte do governo Taleban foi ao trabalho.

O desemprego estrutural é um retrocesso na emancipação feminina. Uma mulher que trabalha, que pode
alcançar certa independência, não é tão fácil de se submeter quanto uma mulher que permanece trancada em
casa, encerrada no núcleo familiar, sem perspectivas de vida. Nos países pobres, uma mulher que encontre um
emprego pode aumentar em muito seu grau de independência, de poder decisório, e ter acesso à educação, à
formação profissional. A diferença, simplesmente, entre saber ler e escrever ou não saber, pode ser decisiva.
Do ponto de vista da classe trabalhadora, uma mulher que trabalha é uma mulher que pode participar do
sindicato e dos movimentos políticos, e pode se localizar no seio de sua classe. Isso significa um ganho para a
classe trabalhadora. Se algo se avançou no terreno dos direitos da mulher, isso se deveu em grande parte ao
fato de que elas se incorporaram cada vez mais ao mercado de trabalho.

Nos países dependentes, a entrada da mulher no mercado de trabalho não significa maior igualdade nem
maiores direitos. O capital vem conseguindo transformar esse passo fundamental da mulher em direção à sua
emancipação  em uma  forma  de  aprofundar  a  sua  exploração.  A  maior  parte  das  trabalhadoras  que  se
incorporam  ao  mercado  de  trabalho  o  fazem  em  setores  informais,  precários,  e  são  alvos  fáceis  da
superexploração capitalista, acumulando o trabalho doméstico. As novas tecnologias aprofundam a divisão
sexual do trabalho. Além disso, a opressão feminina torna-se ainda mais injusta quando se lembra que seu
trabalho  não  é  acessório  ou  complementar  ao  do  homem,  mas  é  imprescindível  para  a  economia  e  a
sobrevivência de milhões de famílias. Segundo a OIT, o trabalho das mulheres é a principal fonte de ingressos
para 30% dos lares do mundo. Na Europa, 60% das trabalhadoras aporta a metade ou mais dos ingressos do
grupo familiar.  Na Índia,  60 milhões de pessoas  vivem em lares  mantidos unicamente por mulheres.  Na
América Latina, metade de toda a produção agrícola sai de mãos femininas.
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Portanto, garantir trabalho para a mulher é uma reivindicação fundamental para garantir a emancipação
feminina.  O direito  ao  trabalho  remunerado é  inalienável  não  só para  os  homens,  mas  também para  as
mulheres. A autonomia de uma pessoa é impossível se ela carece de ingressos próprios. Como diz Maria
Jesús Benito15,  enfrentar o problema pela raiz implica enfrentar  o fato de que obter um emprego é uma
necessidade, não um desejo. A crítica ao princípio de igualdade de oportunidades deve necessariamente vir
acompanhada de uma exigência, que toda mulher adulta sem emprego remunerado deve ser contabilizada nas
estatísticas de desempregados e não declarada como dona de casa. É uma forma de encobrir o desemprego
feminino, extremamente alto em todos os países.

Não é a desigualdade de gênero que explica isso. É a desigualdade de classe. A mulher não tem emprego
porque não há emprego para a classe trabalhadora de conjunto. Num sistema baseado no sucateamento da
classe trabalhadora,  seus  setores  mais  oprimidos  são os  mais  afetados.  Os estudos de gênero  vêem aí  o
problema central. Referindo-se, por exemplo, à fome na África, dizem que apesar de a mulher ter um papel
primordial na produção agrícola, produzindo 80% dos alimentos de base, recebe somente 10% dos ingressos
gerados na agricultura e controla apenas 1% da terra. Trata-se, realmente, de uma disparidade. No entanto,
não é uma situação que afeta apenas a mulher e tampouco a África. O homem trabalhador agrícola na África
tampouco detém o controle da terra e de seus ingressos. Sua situação estará, talvez, um pouco melhor que a da
mulher, mas não se pode afirmar que o homem trabalhador agrícola controla a terra e seus ingressos, e a
mulher não. Quem controla toda a terra é o latifúndio, os grandes proprietários. Esse é o inimigo principal de
mulheres  e  homens trabalhadores africanos. Se tomamos  o caso dos trabalhadores agrícolas  no Brasil,  a
situação não é muito diferente da África, e aqui tampouco se pode afirmar que os homens detêm o controle da
terra e seus ingressos,  e a mulher não. A divisão primordial,  decisiva, se  dá entre  classes possuidoras e
despossuídas, e não entre homens e mulheres despossuídos. Não se pode negar que haja um descompasso
entre homens e mulheres da classe trabalhadora, e que a exploração se soma à opressão, sacrificando ainda
mais a mulher. No entanto, aqui se trata de buscar o caminho para a solução de um problema que afeta a
ambos,  homens  e  mulheres  trabalhadores,  e  esse  caminho é  o  do  enfrentamento  com a  burguesia,  cujo
programa inclui as bandeiras específicas da mulher, como legalização do aborto, salário igual para trabalho
igual e outras.

No entanto,  isso não significa  que se  a  burguesia  deixasse  de  se  aproveitar  dessas  desigualdades,  a
situação  da classe  trabalhadora  de  conjunto  estaria  resolvida.  Basta  lembrar  que na  sociedade  machista,
patriarcal e branca em que vivemos, nem os homens conseguem emprego e melhores condições de vida, que
dirá as mulheres, os negros, os homossexuais! Por isso, é um erro centrar a política nesse aspecto, exigir uma
“política de gênero”. Essas são reivindicações democráticas, que advêm de uma contradição estrutural da
sociedade: o capitalismo não avança mais, as forças produtivas não se desenvolvem e, por isso, não há espaço
para concessões democráticas. É o choque das forças produtivas com as relações de produção, que só pode ser
resolvido  pela  revolução  socialista,  que  liberará  as  forças  produtivas  para  que  a  sociedade  avance  e  as
questões democráticas encontrem um caminho de resolução.

As políticas de gênero, ao não se assentarem na classe trabalhadora, têm de se assentar em alguma coisa.
Por isso, são sempre direcionadas aos governos burgueses, aos organismos do imperialismo, ONU e FMI,
como fazem as organizações que agora dirigem a Marcha das Mulheres 2000. Têm sempre à frente uma
primeira-dama ou uma ONG que apelam para sua “essência feminina”, sua iniciativa pessoal para sair dos
dilemas, o “jeitinho feminino” de resolver os conflitos.

A política de gênero pede à mulher que vote em mulher, não importa quem seja. O objetivo é aumentar a
representação  feminina  no  Parlamento.  Tudo  se  passa  como  se  não  existissem  mulheres  burguesas  e
proletárias,  interesses burgueses e proletários,  como se um Parlamento majoritariamente feminino votasse
apenas políticas favoráveis à população. Como se votar em Margareth Thatcher, em Madeleine Albraight ou
Hillary Clinton fosse ajudar a mulher a alcançar sua liberação.

O mesmo ocorre em todos os documentos de mulheres da CUT, principal central sindical no Brasil, e do
PT (Partido dos Trabalhadores), onde a palavra classe foi literalmente substituída pela palavra gênero. O que
é um erro em todas as frentes, porque cada vez que cresce o conflito, que aumenta a opressão contra a mulher,
isso estimula as mulheres a tomarem consciência de pertencerem a uma classe social definida, com interesses
e princípios opostos à classe dominante, e não a tomarem consciência de pertencerem ao sexo feminino, ou ao
gênero feminino. Cada vez que faz um aborto, a mulher trabalhadora se sente violando a lei, uma lei que não
beneficia a ela, mas apenas à mulher burguesa. Cada vez que busca trabalho fixo e só encontra trabalho
precário,  ela  objetivamente  se  sente  identificada com a classe dos  desempregados,  e  não a  uma suposta
consciência de pertencer ao gênero feminino. Os golpes contra a mulher a jogam contra o governo, contra a
injustiça social, contra um modo de vida desumano. E não contra os homens de forma genérica. Por isso, é
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um crime o que fazem as ativistas que exigem a autonomia das mulheres, porque, ao invés de desenvolverem
a consciência da mulher trabalhadora contra o sistema, a desenvolvem contra os homens.

O  fim  do  capitalismo  e  da  divisão  da  sociedade  em  classes  com  certeza  permitirá  que  a  mulher
desenvolva plenamente suas potencialidades latentes, já que terá o controle de sua força de trabalho e sua
qualificação não visará a outro interesse que o seu e o do conjunto da humanidade. O fim da sociedade em
classes poderá conformar a mulher como um ser histórico diferente, participante da produção social como
qualquer trabalhador.

Para Alice Rangel, a explicação para a situação da mulher no mercado de trabalho passa pela articulação
da problemática da divisão sexual  do trabalho com a categoria  gênero.  Para  nós,  nenhuma explicação  é
possível se não se articula a problemática da divisão sexual do trabalho com a relação entre as classes. Para
Maria de Jesús Izquierdo, a sociedade se estrutura em gêneros. Para nós, marxistas, ela se estrutura em classes
sociais,  e  todos  os  problemas  sociais  têm um caráter  de  classe,  porque  se  relacionam com a  estrutura
econômica da sociedade.

E  isso  não  é  discurso,  é  a  realidade  que  nos  está  mostrando  todos  os  dias.  Opressão  feminina  é
desemprego, é prostituição, é degradação, é violência, é morte por aborto sem assistência médica, é tristeza,
frustração, dor. Tudo isso tem um nome: capitalismo. Nos estados operários, havia sido erradicado, e volta a
aparecer, com a restauração capitalista.

Por isso, o problema da mulher trabalhadora não é ser mulher, é viver num regime capitalista. Ela não
precisa  rejeitar  sua  feminilidade,  nem sua  função  de  maternidade.  Ela  não  precisa  ver  no  homem  um
adversário. O que ela precisa é reconhecer sua própria força e unir-se - como mulher, com todas as suas
potencialidades - à sua classe para lutar pelo fim da sociedade capitalista, que é a verdadeira raiz de sua
opressão. Temos de fazer com que a mulher que, no seu dia a dia, se enfrenta, objetivamente, com os entraves
do capitalismo – a fome, a miséria, o desemprego, a opressão sexual, a humilhação - tome consciência de
quem é seu real adversário. E se disponha a fazer um chamado a seus companheiros de classe para lutarem
juntos contra o capitalismo. Esse será o primeiro passo para que ela se transforme como ser histórico e possa
construir uma sociedade socialista, em igualdade com o homem, onde todos os resquícios de opressão sejam
atirados na lata de lixo da história.
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AS MULHERES NEGRAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UTOPIA 

Angela Yvonne Davis

 A invisibilidade da mulher negra 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer à Fundação Cultural Palmares pelo convite para participar desse
maravilhoso encontro de mulheres negras, especialmente pelo prazer de poder homenagear Lélia Gonzales,
fundadora do Grupo Nzinga - Coletivo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Penso que ela foi uma das
figuras mais importantes do movimento negro no Brasil. Sinto-me privilegiada de estar aqui e compartilhar
com vocês as nossas lutas, principalmente na medida em que estamos caminhando para o próximo milênio.

Nesse encontro vocês estão discutindo o tema da invisibilidade forçada da mulher negra. Eu sei como isso
ocorre. Ao mesmo tempo em que a mulher negra é considerada a mãe da cultura brasileira, ela é ao mesmo
tempo invisível.  E vocês sabem que nos Estados Unidos as mulheres negras têm lutado há décadas para
acabar  com  essa  invisibilidade.  Vejam  os  exemplos  das  escritoras  negras  contemporâneas  como  Toni
Morrison e Alice Walker. 

Num certo sentido, já percorremos um longo caminho e em outro continuamos invisíveis. Eu faço parte
de  um comitê  que  indica  pessoas  para  receberem o  prêmio  dado  por  uma  entidade  negra  denominada
Associação Nacional  para  o  Avanço das  Pessoas  de  Cor  (National  Association  for  the  Advancement  of
Colored People/NAACP) e fiquei assustada por encontrar dentre os premiados um número tão pequeno de
mulheres negras. 

Mesmo quando a gente olha a situação da mulher negra em Hollywood observamos que ela desempenha
um papel que lembra a "Mãe Preta". Os papéis desempenhados por Whoopi Godberg, por exemplo, quase
sempre são de personagens que facilitam a relação entre pessoas brancas ou que iniciam crianças brancas na
maturidade. 

Um outro ponto que gostaria de aborda0r é o fato de que, quando as mulheres negras adquirem mais
visibilidade, sempre se trata de mulheres de classe média. Gostaria de voltar ao século XIX, quando existiam
clubes de mulheres negras que utilizavam o seguinte slogan: "Puxar para cima enquanto a gente avança". Isso
para explicar a relação atual entre as mulheres negras de classe média e as pobres a partir de um novo projeto.
Hoje, nos EUA, em função do crescente empobrecimento, as mulheres negras pobres são responsabilizadas
pela  sua  própria  miséria.  As  mães  solteiras  geralmente  estão  nos  serviços  da  Previdência  Social  e  são
colocadas como as reprodutoras da pobreza e da marginalidade. 

Gostaria também de compartilhar com vocês a idéia de um projeto que tem contado com a participação de
várias mulheres negras. Ele reúne escritoras e cineastas que passaram a trabalhar juntamente com as mulheres
mãe solteiras da Previdência Social. Essa união foi realizada porque acreditamos que algumas de nós ainda
têm voz. Algumas de nós são mais visíveis, podem escrever e publicar, são jornalistas. E algumas de nós
podem filmar documentários.

Então, as mulheres negras escritoras e cineastas se juntaram com as mães solteiras e essas passaram a
contar sua história de vida, que é levada para a imprensa negra, para a revista black e a imprensa em geral.
Daí porque nós, mulheres de classe média, decidimos que temos responsabilidade com as mulheres vítimas da
pobreza e que vamos puxá-las para cima, ser solidárias ou, como se diz no Brasil, "dar uma força". 

Um problema que temos enfrentado, atualmente é o seguinte: na medida em que os negros ascendem
socialmente, eles têm deixado para trás sua própria comunidade. Não querem estabelecer nenhuma relação
com as mulheres negras da Previdência Social, nem ser relacionados às pessoas negras que estão na prisão.
Porém, alguns de nós estão dizendo: "eles são nossos irmãos, e se adquirimos um certo grau de visibilidade,
foi em cima dos ombros daqueles que ficaram para trás". 

O legado do Blues e a influência negra

Como essa conferência está  especificamente proposta para tratar da imagem da mulher  negra na sua
relação cultural, a partir de agora falarei sobre uma pesquisa onde procuro resgatar a relação entre o cultural e
o político (2). Acho importante que a gente olhe para a história de uma maneira não ortodoxa. Quando se
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chamam hoje os nomes das nossas ancestrais feministas, percebemos que elas foram educadas, escolarizadas.
Eram mulheres que podiam escrever. Elas organizaram vários clubes de mulheres no passado.

Mas o que aconteceu com as mulheres que não escreviam? O que aconteceu com a mulher pobre da classe
trabalhadora? Existe alguma forma de recuperar a contribuição dessa mulher para o feminismo negro? Por
isso, passei a olhar e analisar o  blues, observei as mulheres cantoras de  blues e me dei conta de que elas
encontraram maneiras de conversar sobre o feminismo, falando, por exemplo, de sexualidade. Às mulheres de
classe média não era permitido falar sobre sexualidade em público. Isso era um tabu. No contexto do blues,
contudo, podia-se explorar qualquer tema relacionado à sexualidade.

Parece-me que essa questão da sexualidade está ligada à luta do povo negro por liberdade. Por que eu
digo isso? Porque, se a gente reparar nas condições do povo negro imediatamente após a abolição nos EUA
(em 1865), percebemos que ele não tinha liberdade econômica. Havia a demanda por "40 acres de terras e
uma mula", mas poucos conseguiram receber os 40 acres de terra. A maioria dos negros não tinha liberdade
econômica nem política. Então, no período imediatamente posterior à escravidão, havia três formas através
das quais os negros conseguiam ser livres: o direito de ir e vir e deixar as plantações, o direito à educação,
pelo qual muitos deram suas próprias vidas, e o direito de escolher seus parceiros sexuais. Essa liberdade em
relação à sexualidade incorpora muitas outras aspirações por liberdades. Já que não se tinha liberdade política
nem econômica, havia um certo grau de liberdade nas suas vidas sexuais. Quando a gente pega o slogan
feminista "o pessoal é político" e o analisa à luz da história do povo negro como escravo, percebemos que o
slogan adquire um significado totalmente diferente.

O blues foi a primeira forma artística que emergiu após a abolição. E as mulheres negras dos anos 20
emergem como cantoras de blues, como trabalhadoras, como profissionais, e assim foram gravando músicas.
A questão da pesquisa histórica tem muita importância para a nossa luta contemporânea. E nós, acadêmicas e
intelectuais, precisamos resgatar essa luta contemporânea por justiça. O grande desafio contemporâneo nos
EUA é fazer a ligação entre o público e o privado, entre o pessoal e o político, de maneira a estabelecer a
relação entre a violência doméstica e a pública. 

Durante muitos anos nosso lema foi a unidade negra ou, talvez, o que se chama de solidariedade racial
entre  homens  e  mulheres  negras.  Freqüentemente,  no  entanto,  o  silêncio  das  mulheres  negras  diante  da
violência doméstica tem prejudicado muito suas próprias vidas. A unidade negra da maneira como tem sido
formulada protege um companheiro do movimento negro que bate na mulher de responder publicamente por
sua atitude, sempre argumentando que "roupa suja se lava em casa". Nós sabemos que a violência de um
parceiro sobre a mulher é tão ruim quanto a violência policial. 

As mulheres cantoras de  blues dos anos 20 sabiam como falar desses problemas que acontecem nos
relacionamento, e o faziam abertamente. Mesmo considerando que elas não tinham o vocabulário de que
dispomos hoje para tratar do aspecto político da violência doméstica, elas nunca esconderam isso, nunca
fingiram  que  isso  não  acontecia.  E  muitas  dessas  mulheres  que  cantavam  compartilhavam com outras
mulheres o fato de que, dentro de uma situação de violência, o que elas deviam fazer é cair fora. 

É preciso aprender a estabelecer a relação entre gênero, raça, classe e sexualidade. Nós temos que lutar
por saúde física, mental, emocional e espiritual. Sabemos que as mulheres negras norte-americanas têm muito
que aprender com as irmãs brasileiras sobre a saúde espiritual. E aprender a reverenciar nossas ancestrais,
permitir que elas nos alimentem para que possamos continuar nossa luta. Nós temos que evocar espíritos
como o de Aqualtume, o de Beatriz Nascimento e o nome de Lélia Gonzales. Para concluir esta parte, vou
declamar um poema muito utilizado para inspirar as mulheres negras lá nos EUA:

Eu me levanto.

Você pode escrever a minha história com o seu amargor e mentiras.

Você pode me atirar na lama.

Mas, ainda assim, como poeira, eu me levanto.

Você acha que a minha sensualidade incomoda?

Por que você está tão cheio de rancor, tão entristecido e desanimado?

Porque eu vou caminhar como se eu tivesse poços de petróleo na minha sala de estar.

Como a lua e o sol, com a certeza das marés e com esperança.

Pulando bem alto, ainda assim eu me levanto.

Você quer me ver quebrada e com a cabeça e os olhos baixos,

Com os ombros caídos,

Com as lágrimas e enfraquecida pelo meu choro.

A minha dureza ofende você?

Não fique tomando isso como se fosse uma coisa ruim.

Porque eu sorrio como se tivesse minas de ouro em meu quintal.

Você pode me atirar as suas palavras.

46



Você pode me cortar com seu olhar.

Você pode me matar com o seu ódio.

Mas, ainda assim, como o ar, eu me levanto.

Minha sensualidade incomoda você?

Isso vem como surpresa.

Eu danço como se tivesse diamante no ponto de encontro das minhas coxas.

Fora da vergonha da história eu me levanto bem alto.

Encontro o passado que está enraizado na dor.

Eu me levanto. Eu sou um oceano negro

Indo bem alto e longo, inchando, eu seguro as marés.

E, deixando de lado as noites de terror e de medo,

Eu me levanto ao nascer da manhã que é maravilhosamente clara,

Eu me levanto trazendo os presentes que meus ancestrais me deram,

Eu sou o sonho e a esperança do escravo,

Eu me levanto...

A luta conjunta por liberdade

A NAACP foi fundada no início do século XX nos EUA para defender os direitos dos negros. Com
algumas de suas alas bem conservadoras e outras mais progressistas, não se pode caracterizar a organização
como um todo. Recentemente, pela primeira vez na história, uma mulher foi eleita presidenta dessa entidade,
e eu penso que isso é importante. Na comunidade negra norte-americana existe um desejo muito forte de fazer
parte  da luta.  A identidade  da comunidade negra  foi  muito  construída em cima  de  marchas  e  ações do
movimento negro. A partir dos anos 90, porém, não temos mais um movimento negro unificado em torno de
uma luta.

A célebre Marcha de Um Milhão de Homens atraiu muitas pessoas com aquele desejo de participar da
luta,  mas  o  que  sabemos  agora  é  que  o  movimento  dos  anos  60  foi  masculinista.  Assim  como  eles
conquistaram  muitas  coisas,  tornaram  a  mulher  invisível,  representaram  a  liberdade  do  negro  como  a
liberdade do macho.  Partiam do pressuposto de que, uma vez os homens se reunindo para  resolver  seus
problemas, praticamente todos os problemas da comunidade negra estariam resolvidos. E isso não é verdade.
Por outro lado, não havia uma análise política sobre quais eram os problemas dos homens. Os organizadores
da Marcha chamaram os homens para ir até Washington (EUA) com o apelo sobre o exame de consciência de
cada um e basicamente propunham afirmá-los como chefes de família. Enquanto isso, as mulheres foram
solicitadas para ficar em casa e cuidar das crianças. 

Mas elas não aceitaram esse tipo de proposta.  O grande desafio, portanto, é fazer a conexão entre o
privado e o público, entre o pessoal e o político, e aceitar a mulher negra como uma parceira igual nessa luta
por liberdade. Temos um caminho longo a seguir...

O papel do artista e a luta política

Historicamente, nos EUA, tem-se a idéia de que os artistas existem para promover o entretenimento das
pessoas. Dessa maneira, perde-se de vista o profundo papel dos artistas, que é colocar uma nova consciência,
uma vez que eles têm recursos visuais e performáticos, usam o corpo como forma de expressão artística,
enfim, possuem modos de dizer as coisas que o discurso político não dá conta. Quando se fala de uma pessoa
que ficou famosa na Europa, por exemplo, isso é importante caso ela seja uma porta-voz da luta contra o
racismo. 

Essa atitude para o artista brasileiro é importante porque o Brasil encontra lá fora a idéia do mito da
democracia racial.  A tradição oral é muito central  na nossa cultura.  Mas isso também tem seus próprios
problemas e contradições, a exemplo da mercantilização da cultura oral, como acontece com a black music

nos EUA de hoje. Se isso torna a música disponível no mundo todo, cria, no entanto, uma certa hegemonia da
cultura  afro-americana,  tornando  mais  difícil  reconhecer  a  cultura  original  de  cada  país  da  diáspora,
especialmente quando se observa o tipo de mensagem que vem através das músicas, principalmente na faixa
jovem. 

A política da esquerda e a questão racial

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão marxista e ortodoxa que a classe é a
coisa mais importante. Claro que classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. Mas
raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da
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mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as
intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que
são mutuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras. 

Como as feministas negras se relacionam com as mulheres em geral e com as mulheres negras em
particular

O movimento feminista é tão diverso que eu não sei se a gente pode falar de um só feminismo. Nós temos
feministas  por  toda  a  parte.  Temos  feministas  no  Partido  Republicano  que  são  bastante  conservadoras
politicamente. E mesmo dentre  as feministas negras  é preciso reconhecer a grande diversidade existente.
Algumas mulheres negras se referem a si próprias como mulheristas, usando o termo de Alice Walker. Outras
são  feministas  e  fazem um trabalho  mais  prático,  por  exemplo,  contra  a  violência  sexual.  Há  também
feministas negras que são acadêmicas, como Patrícia Hill Collins, que escreveu um livro sobre o pensamento
feminista negro. Dentre todos estes tipos, é evidente que elas não concordam necessariamente umas com as
outras, já que muitas são as diferenças.

O desafio consiste em saber como trabalhar com as diferenças e contradições. A diferença pode ser uma
porta criativa.  Nós não precisamos de homogeneidade nem de mesmice.  Não precisamos forçar  todas  as
pessoas  a  concordar  com uma  determinada  forma  de  pensar.  Isso  significa  que  precisamos  aprender  a
respeitar as diferenças de cada pensar, usando todas as diferenças como uma "fagulha criativa", o que nos
auxiliaria a criar pontes de comunicação com pessoas de outros campos. Por exemplo, quando se fala, na Grã
Bretanha, de mulheres negras, está se falando de mulheres asiáticas, caribenhas etc. 

A mulher negra e a questão da saúde

Eu sou membro do projeto nacional de saúde da mulher negra. Tal projeto não se refere apenas à saúde
física,  mas  também diz  respeito à saúde mental,  emocional e espiritual,  procurando ver  a saúde de uma
maneira holística. O Instituto Geledés conhece esse projeto porque já participou de várias conferências sobre
o assunto (4).

Assim, ao mesmo tempo em que lutamos por um sistema de saúde pública, buscamos criar conceitos para
discutir as questões específicas da saúde da mulher negra, que são mais afetadas por diabetes e hipertensão e
morrem mais de câncer cervical e de mama que as mulheres brancas.

Há também a questão da auto-estima que estamos abordando nesta conferência. E, de certa forma, mesmo
algumas de nós que conseguiram chegar a determinado ponto ainda nos sentimos muito mal com a gente
mesmo, nos sentimos inferiores. E as mulheres que se sentem assim terão muita dificuldade para ajudar as
mais  empobrecidas,  sobre cujos  ombros elas  se  apoiaram para poder  ascender.  Nesse projeto nós temos
grupos de mulheres que conversam muito sobre os problemas que as estão incomodando.

A geração de ativistas do movimento dos direitos civis

A noção dos direitos civis se tornou importante em termos da definição da luta nos anos 60. Como se
pode avaliar politicamente tal situação? A história nos dá capacidade de avaliar o passado a partir do presente.
E quando a gente olha para a história, quer sempre enfatizar o que foi mais positivo e nos esquecemos de ver
as contradições. Porém, se olhássemos para as contradições ou os problemas, isso nos ajudaria a ir para frente,
a avançarmos. 

O movimento dos Direitos Civis foi muito importante, mas teve um problema em relação ao papel da
mulher na luta que não foi reconhecido. As mulheres organizaram o movimento, organizaram o boicote de
Montgomery (Alabama) no ano de 1955. E o que todo mundo sabe é o nome do jovem pastor que as mulheres
pediram para que agisse como porta-voz do movimento dos Direitos  Civis,  um homem chamado Martin
Luther King Jr. 

Ninguém sabe o nome das mulheres que fizeram o trabalho organizativo. Na medida em que a gente
reverenciar o Dr. King, deve ao mesmo tempo criticar o movimento por seu fracasso em reconhecer o papel
central que as mulheres desempenharam. Veja um exemplo na imagem de Rosa Lee Parks. Ela é representada
como uma mulher que se recusou a dar lugar a um branco no ônibus porque estava cansada. O que geralmente
se  fala  é  que  ela  era  uma  empregada  doméstica  que  voltava  do  trabalho  e,  por  conta  do  seu  cansaço,
desobedeceu a lei municipal racista do sul dos EUA. E assim originou o movimento em 1955. Como se ela
não soubesse o que estava fazendo.
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Mas a verdade é que ela era uma pessoa politicamente consciente, era organizada e sabia exatamente o
que estava fazendo. Antes dela, duas outras mulheres já haviam sido presas na mesma circunstância, só que
esses dois casos anteriores não tiveram sucesso devido a certas condições legais. Rosa Parks foi a terceira
tentativa e com sucesso. Isso explica o masculinismo do movimento dos Direitos Civis que a gente deve
avaliar e criticar. 

Também devemos reconhecer que após trinta anos o discurso dos Direitos Civis não tem o mesmo poder.
O  mesmo  discurso  utilizado  por  Luther  King  para  clamar  por  justiça  para  todos  é  hoje  usado  por
conservadores para propor o desmantelamento das ações afirmativas.  As recentes iniciativas ocorridas na
Califórnia - e que são chamadas de "Iniciativa Californiana pelos Direitos Civis" - visam derrubar conquistas
da ação afirmativa sob a alegação de que elas conteriam propostas que discriminam os homens brancos a
favor de negros, mulheres e pessoas de cor em geral. 

Assim,  o  mesmo  tipo  de  linguagem utilizada  pelo  movimento  dos  Direitos  Civis  está  sendo  usado
atualmente por conservadores para proteger  os privilégios  dos homens brancos. Todas as  conquistas  que
obtivemos nos convidam a repensar e reconsiderar as possíveis vitórias futuras. Nada está escrito na pedra. O
que é progressivo em determinado contexto pode ser extremamente retrógrado em outro momento da história.

A construção de uma nova utopia

Nos  EUA,  alguns  de  nós  da  esquerda  nos  baseamos  no  tipo  de  discussão  que  se  fazia  no  Partido
Comunista para ajudar a compreender os nossos projetos. Hoje não sou mais membro do Partido Comunista.
Alguns de nós estavam lutando para democratizar internamente o Partido. Éramos da direção e assumimos a
luta pela democratização, mas não éramos autorizados a concorrer a cargos eletivos. Não conseguimos e
perdemos essa luta. Daí porque alguns comunistas e outros socialistas construímos uma nova articulação, uma
rede que se chama "Comitê de Correspondência" da era revolucionária nos EUA.

Ainda acredito no socialismo, mesmo considerando que os países socialistas já não existem mais como
antes. É preciso ver que o capitalismo ainda está muito desenvolvido. Na verdade, o capitalismo globalizado
se  insinua  na  vida  das  pessoas  de  uma  forma que  nunca  tinha  acontecido  antes.  Basta  ver  a  economia
internacional em termos do turismo sexual e a maneira como as mulheres trabalhadoras são exploradas dentro
das Américas. Agora as corporações internacionais usam a população negra como o seu porta-voz. Veja o
exemplo de Michael Jordan e da Nike,  uma empresa que explora  os trabalhadores  negros  dos EUA, da
Indonésia e do Vietnã. Nos EUA, nós estamos fazendo uma campanha para boicotar a Nike. Lá temos uma
camiseta com o slogan "Não faça isso". 

Eu realmente penso que utopia é quando a gente se move em novas direções e visões. Utopia no sentido
de que necessitamos de visões para nos inspirar e ir para frente. Isso tem que ser global. Precisamos achar um
modo de dar conta e saber como vamos interligar nossas lutas e visões e chegar a algumas conclusões sobre
como desenvolver novos valores revolucionários e, principalmente, como desatrelar valores capitalistas de
valores democráticos. 

* Angela Yvonne Davis nasceu em 1944 no Alabama. Militante das questões raciais e de classe, foi presa

em 1970, acusada de participar de ações armadas promovidas pelos Panteras Negras. Julgada inocente em

1972, depois de quase dois anos de prisão, atualmente é professora do Programa de História da Consciência

da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, onde busca articular, numa nova perspectiva, as categorias

de classe, raça e sexo, visando a libertação social dos oprimidos.
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A FORMA DO CAPITALISMO FUNCIONAR

Cartilha: Para Debater a Crise - Assembléia Popular

Alguns conceitos importantes para compreender o funcionamento do capitalismo:

1. O capitalismo é um sistema econômico que organiza a produção dos bens necessários na sociedade, na
forma  de  mercadorias.  Os  bens  são  sempre  vendidos  e  comprados  no  mercado.  E  portanto  as  pessoas
precisam ter dinheiro, ter renda, para comprar esses bens e satisfazerem suas necessidades. Quem não tem
dinheiro, não tem “direito” de comprar.

2. A forma de produzir as mercadorias no capitalismo separa os que são donos das máquinas, dos prédios,
das terras (os chamados capitalistas) e os que são donos da força de trabalho, os trabalhadores. Assim, as
mercadorias são produzidas pelos trabalhadores. Mas na hora de vender é o capitalista que as vende. E ao
vender incorpora um lucro sobre o valor da mercadoria.

3. A apropriação de um “valor-a-mais”, que está presente como lucro em todas as mercadorias, faz com
que os capitalistas possam ir acumulando cada vez mais riquezas. E que os trabalhadores não recebam a renda
equivalente  a  todo  valor  que  produziram.  Daí  surge  uma  contradição.  Se  produz  riquezas,  mas  os
trabalhadores  não  tem  como  adquirir  essa  riqueza.  E  em longo  prazo  se  forma  então  uma  espécie  de
superprodução de mercadorias que os capitalistas não tem para quem vender.

4. Nos últimos anos, os capitalistas que ganharam mais dinheiro, acumularam mais lucro e riquezas foram
aqueles que mantiveram seu capital na forma de dinheiro, ou seja, como capital financeiro. Mas o capital
financeiro deveria existir apenas para financiar a produção. E dividir com a produção industrial e agrícola a
taxa de lucro. À medida que esse capital financeiro passou a ganhar cada vez dinheiro separado da produção,
começou a gerar uma contradição, um conflito entre os capitalistas, pois o setor produtivo não conseguia mais
atender  as  altas  taxas  de  lucro  que  o  capital  financeiro  vinha  tendo na  esfera  da  circulação  do  capital,
cobrando juros.

5.  Essa  etapa  do  capitalismo  dominado  pelo  capital  financeiro  ficou  conhecida  pelo  rótulo  de
“neoliberalismo”. Ou seja, os capitalistas do capital financeiro defenderam a idéia de que, para acumularem e
fazerem a economia crescer, precisavam de ampla liberdade para o capital. O capital financeiro precisa se
realizar de uma forma cada vez mais rápida e livre de qualquer controle do Estado ou de leis. Assim, eles
defendiam que o mercado é que deveria regular todo o funcionamento da economia. Que os governos e o
Estado não deveriam se meter.

6. Esse processo levou a uma grande concentração de capital, na forma de dinheiro, sob o controle dos
bancos e de grandes empresas transnacionais, que passaram a operar em todo o mundo. Hoje, as 500 maiores
empresas do mundo, que controlam a produção industrial, agrícola, serviços e bancos, são donas de 52% de
toda riquezas no mundo. Mas dão emprego para apenas 8% dos trabalhadores no mundo.

7. Essas grandes empresas controlaram a produção, o comércio, os serviços e a circulação de capital em
todo o mundo.  O capitalismo se transformou em internacional.  Passou por  cima de governos,  Estados e
nações. E as dez maiores empresas transnacionais do mundo têm um capital maior do que PIB (Produto
Interno Bruto) de cem países, individualmente.

8. Isso tudo representou uma superacumulação de riquezas e de capital nas mãos de poucas empresas. E
gerou uma crise pela falta de oportunidade de novos mercados para eles seguirem acumulando e ganhando
dinheiro. 

9.  O capitalismo entra em crise num determinado período da história, quando não consegue mais ter a
mesma taxa de lucro e não consegue vender a produção das mercadorias. As fábricas começam a diminuir a
produção, bancos não conseguem mais cobrar juros e receber dívidas. Os consumidores não conseguem mais
pagar suas dívidas e aumentar as compras. E, aí, quebram empresas, cai a produção, aumenta o desemprego e
cai a taxa média de lucro.

10. Essas situações de crise são inerentes á lógica de funcionamento do capitalismo. Desde o surgimento
do capitalismo sempre aconteceram. Na fase do capitalismo industrial ocorreram dois tipos de crise. Primeiro,
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foram as crises cíclicas, de curta duração. Eram crises que aconteciam num só país, ou num só ramo de
produção e em geral  duravam de três a  5 anos,  até  que os capitalistas  se recuperassem,  fizessem novos
investimentos em novas áreas da produção e assim recuperassem sua taxa de lucro. Como exemplo mais
recentes, tivemos crises cíclicas na Década de 1970, nos Estados Unidos; na década de 1980, no Brasil, no
Japão. Depois, na década de 1990, houve a crise na Rússia e a Ásia. 

11.  Segundo, há as crises profundas e de longa duração. Essas crises afetam todo o sistema capitalista,
todos os ramos de produção e todos os países dominados pelo capitalismo. Houve uma grande crise capitalista
no século XIX, por volta de1870, que atingiu toda a Europa. Depois tivemos a grande crise de 1929 até 1945,
que atingiu todo o mundo capitalista. E agora estamos entrando numa nova crise de todo o sistema capitalista,
que certamente será prolongada.

12. A profundidade da crise prolongada é descrita pelos economistas em três fases distintas, que podem
ocorrer de forma complementar ou não:

a) Situação de crise.  É quando cai a produção total  do país (medida pelo PIB);  cai  a taxa de lucro,
quebram empresas de alguns setores e aumenta significativamente o desemprego. Sobram mercadorias porque
a classe trabalhadora não tem dinheiro para comprar.

b) Situação de recessão. É o período em que a produção vai caindo sucessivamente. A cada ano diminui o
nível de produção. Por exemplo, a sociedade tem a capacidade instalada na indústria e na agricultura para
produzir  100; com o passar dos anos de crise,  cai para 90, depois para 80, e depois para 70. Ou seja, a
recessão representa um aprofundamento paulatino e seqüencial da queda da produção.

c) Situação de depressão. É quando há uma queda brusca de toda a produção, por exemplo de 100 para
70. E por outro lado a renda e a capacidade de compra da população cai ainda mais. Por exemplo, para apenas
50. Isso leva à falência rápida de muitos setores produtivos. E a destruição do capital instalado. 
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EDUCAÇÃO POPULAR - CEPIS

“Ficar longe do povo é uma forma de ficar contra ele” - P. Freire

Porque Educação Popular

1. O Cepis se define como assessoria junto a legítimos processos de luta e rganização da classe oprimida:
estimula o protagonismo dos movimentos numa cumplicidade de serviço à classe oprimida que luta para
alterar, pela raiz, a estrutura da sociedade.

2. Para o Cepis Educação Popular é bem mais que o uso de metodologias atrativas e a aplicação de
recursos pedagógicos no processo de aprendizagem. É a opção por uma estratégia política de incorporação
das massas, enquanto protagonista,  dentro de um processo de transformação que seja capaz de unir  o
cotidiano da classe oprimida com o sonho da sociedade socialista.

3.  A  Educação  Popular,  no  Cepis,  representa  a  autocrítica  a  um  equívoco  histórico  -  não  de  ter
confrontado a ditadura, mas tê-lo feito sem o povo. Ironicamente, ao sairmos do cárcere, o povo, mesmo sem
direção, estava nas ruas. Esse processo político – pedagógico quer superar certa impaciência histórica, certa
postura elitista arrogante, a prática ortodoxa, mecanicista e burocrática que nos levou ao distanciamento das
massas.

4. Mesmo sabendo que todo poder emana do povo e que pelo povo deve ser exercido, a relação prática foi
de  utilitarismo  que  vê  no  povo  uma  correia  de  transmissão  e  que  adota  receitas  de  outros  contextos  e
conjunturas. Junto com o isolamento que nos impôs a repressão e, numa errônea defesa do marxismo, nos
fechamos às novas experiências e respostas e não incorporamos as novas dimensões da realidade e do ser
humano.

Nossa concepção de Educação Popular

1. Educação e recursos pedagógicos

Educação popular não se confunde com dinâmicas de grupo, enquanto instrumentos táticos para animar

pessoas e grupos, ainda que esses recursos sejam necessários para estimular a participação e a cooperação.
Também não é um método fácil que populariza a complexidade, embora faça o esforço criativo para traduzir
conceitos abstratos em linguagem cotidiana, em metáforas e símbolos.

2. Educação Popular

Educação  por  ser  um caminho  pedagógico  que  exige  o  envolvimento  coresponsável  das  partes  na
construção e apropriação do conhecimento. 

Popular porque faz a opção por um dos pólos da luta de classes. A educação popular reconhece o saber
do povo, que é parcial e fragmentado e estimula a superar o que sabe e a incorporar o acúmulo teórico da
prática social. Por isso, a educação popular torna-se um instrumento da luta política que ajuda a despertar,
qualificar  e  reforçar  o  potencial  popular  em  sua  luta  para  romper  a  lógica  do  capital  e  construir  uma
alternativa solidária.

3. Processo crítico

Educação como processo coletivo e permanente de transmissão e elaboração do

conhecimento capacita, educadores e educandos, a ler criticamente a realidade sócio/ econômica/ política/
cultural com a intenção de transformá-la. Essa apropriação crítica dos fenômenos e suas raízes permite o
entendimento,  tanto  dos  momentos,  como de  todo  o processo  da  luta  de classes.  Torna-se  um nível  de
consciência que contribui para quebrar alienação e permitir a descoberta do real, assim como sua superação e
a criação de uma estratégia, do novo, do futuro, da vida, sempre.
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4. Postura de intercâmbio

A educação popular assume a postura e a prática do intercâmbio entre pessoas que têm a mesma causa.
As  partes  envolvidas  são  todas  protagonistas,  mesmo  exercendo  papéis  específicos  de  parturiente  e/ou

parteira, sem utilitarismos. Por causa disso, leva em conta:

O querer do(a) educador(a) como um pólo do diálogo - seu querer, sonhos, opções, limites e o acúmulo
de conhecimento da prática social que carrega (teoria). Em geral, é quem toma a iniciativa do processo. Não é
o guia genial que faz a cabeça, presente no discurso autoritário e vanguardista, nem também um acessório.
Sua tarefa específica é educar (ex-ducere), assessorar (facilitar o acesso a), ajudar a sistematizar, re-construir
os conceitos do saber acumulado como condição para desmontá-los e recriá-los.

A necessidade da classe oprimida que, sendo vítima e potencial, é o outro pólo do processo educativo:
suas necessidades, anseios, sentimentos, fantasias, limites, saberes, origens, valores, experiências, ritmos... Da
mesma forma, não é depósito, cliente, platéia, objeto de manipulação; nem o sabe-tudo do discurso basista - o
povo  sabe  o  que  quer,  mas  às  vezes,  quer  o  que  não  sabe.  Em geral,  suas  demandas  aparecem como
reivindicações do cotidiano.

O contexto do processo porque a formação acontece com pessoas  situadas, mergulhadas numa teia de
relações econômicas, históricas, culturais, religiosas,

interpessoais,  políticas  e  sociais.  O diálogo,  então,  se  realiza  nesse  contexto estrutural  e  conjuntural
conflitivo que lhe facilita ou coloca obstáculos. A vontade joga um grande papel, mas se não leva em conta as
condições objetivas não pode e nem faz a hora. Por outro lado, só agir dentro do possível, sempre pedindo

licença e sem ousadia não produz ruptura, nem mudança.

O processo de formação acontece numa intensa  ��interação e tensão, com as partes influenciando-se
(educador/educando/con-texto),  de  forma  participativa:  nem  para,  nem  sobre,  mas  com  e  superando  o
enquadramento e o endoutrinamento.

5. Educação e luta popular

A Ed.  Pop.  se realiza  através  de atividades formativas,  a  partir  das necessidades sentidas,  das  ações
praticadas e em sintonia com as diversas dimensões das pessoas envolvidas. Não existe educação popular
fora dos processos de luta popular. Sua tarefa é relacionar o fazer das pessoas com a reflexão teórica (saber
científico) integrando a dimensão imediata (micro) com a dimensão estratégica (macro). Por isso, a educação
popular é um instrumento  que ajuda o movimento  a concretizar  suas  convicções,  princípios,  valores  e
propostas, em cada conjuntura.

6. Eficiência e eficácia

Tomar  conhecimento não significa tomar  consciência, tomar posição na luta de classes. A consciência
está aliada à capacidade de fazer propostas, pois, o conhecimento científico deve estar colado a processos
concretos da luta social.  Uma atividade formativa pode  ser eficiente  – bem realizada – e apenas gerar a
euforia do participativo, da parceria, do diálogo e revelar uma postura tão autoritária quanto à imposição. A
formação popular torna-se eficaz - útil – quando aplicada a processos de luta junto a grupos que se dispõem a
contribuir na transformação da realidade. Alguns resultados da experiência educativa podem revelar se ela é
eficaz, além de ser eficiente:

Quando o processo anima e apaixona porque resgata o elemento da identidade e da dignidade (auto-
estima) com as pessoas agindo como protagonistas, capazes de andar com seus próprios pés. 

Quando�mobiliza  rompendo com a  situação de  dormência,  de fatalismo  e a  sensação de  impotência
gerada pela dominação. 

Quando eleva o grau de consciência porque houve uma�apropriação dos conteúdos e do método.

Quanto  �capacita, política e tecnicamente a militância para o trabalho de base como atuação direta na
realidade cotidiana.

Quando leva militantes, direções, educadore(a)s à��multiplicação criativa como parte que se compromete
com a massividade.

Quando  canaliza  as  legítimas  resistências  de  emancipação  para�um  projeto  alternativo  à  inclusão

capitalista, pois, nessa lógica não há lugar para classe oprimida.
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7. Educação Popular e Formação Política

A educação popular Entende como Formação Política: a) os processos para elevar o nível de consciência
da militância e da massa; b) os esforços para tornar comum a idéia, a estratégia, o programa, a metodologia e
a organicidade de um movimento, construídos coletivamente; c) a informação tornada conhecimento, força
material para transformar a natureza e a sociedade (não a erudição ou o academicismo); d) o ato de conhecer
(com+tato, cara a cara), acompanhar (na alegria e na tristeza...) e contribuir na qualificação da militância; e)
exige a apropriação dos conteúdos e da metodologia e o compromisso com a multiplicação criativa e contrária
a reprodução de obedientes soldadinhos de chumbo.

8. Pedagogia e Política

Educação popular é ao mesmo tempo pedagógico e também político, é um processo político-pedagógico
porque representa uma concepção que inclui: 

a)  Um  Caminho  -  postura  humilde  e  respeitosa,  com  procedimentos  e  dinâmicas  que  facilitem  a
participação e o envolvimento integral das pessoas, com apropriação dos conteúdos e da metodologia; b) Um
Ponto de partida  - toda pessoa é capaz; deve ser tratada como  parte  e não  platéia; pode somar-se numa
parceria; só a classe oprimida pode querer a emancipação, um trabalho popular começa com quem se dispõe a
entrar  em um processo  de  luta  pela  transformação;  c)  Um Ponto  de  chegada  -  a  animação das  partes
envolvidas; o resgate de sua autoestima; a mobilização para romper a dormência e a impotência geradas pela
dominação;  o  compromisso  com  processos  de  enfrentamento  pela  vida  e  emancipação  das  pessoas;  a
qualificação da militância; a multiplicação criativa que gera fermentação social e conquistas; a articulação de
práticas no rumo da transformação social. d) o Caminho, a convicção e o objetivo, ainda que sejam espaços
diferentes, são começo, meio e fim, pois carecem um do outro, numa relação de interdependência.
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A  CONCEPÇÃO  «BANCÁRIA»  DA  EDUCAÇÃO  COMO  INSTRUMENTO  DA  OPRESSÃO.  SEUS
PRESSUPOSTOS, SUA CRÍTICA

Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer de seus níveis, (ou fora
dela),  parece  que  mais  nos podemos  convencer  de  que  estas  relações  apresentam um caráter  especial  e
marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras.

Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam
valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica num sujeito – o narrador –
e em objetos pacientes, ouvintes – os educandos.

Há uma quase enfermidade  da  narração.  A tônica  da educação  é  preponderantemente esta  –  narrar,
sempre narrar.

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou
dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a
suprema inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como seu indiscutível
agente,  como o seu real  sujeito,  cuja tarefa indeclinável  é  "encher” os  educandos dos conteúdos de sua
narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em
cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia
ter  ou  se  transforma em palavra  oca,  em verbosidade  alienada  e  alienante.  Dai  que  seja  mais  som que
significação e, assim, melhor seria não dizê-la.

Por isto mesmo é que uma das características desta educação dissertadora é a “sonoridade” da palavra e
não sua força transformadora. Quatro vezes  quatro, dezesseis;  Pará, capital Belém,  que o educando fixa,
memoriza,  repete,  sem perceber  o  que  realmente  significa  quatro  vezes  quatro.  O  que  verdadeiramente
significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém. Belém para o Pará e Pará para o Brasil.

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo
narrado.  Mais  ainda,  a  narração  os  transforma  em “vasilhas”,  em  recipientes  a  serem “enchidos”  pelo
educador.  Quanto mais  vá “enchendo” os recipientes  com seus “depósitos”,  tanto melhor  educador  será.
Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão.

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o
educador o depositante.

Em  lugar  de  comunicar-se,  o  educador  faz  “comunicados”  e  depósitos  que  os  educandos,  meras
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em
que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos,  guardá-los e
arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fic hadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os
grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da
educação.  Arquivados,  porque,  fora  da  busca,  fora  da  práxis,  os  homens  não  podem  ser.  Educador  e
educandos se arquivam na medida em que, nesta destorcida visão da educação, não há criatividade, não há
transformação,  não há saber.  Só existe  saber  na invenção,  na reinvenção, na busca inquieta,  impaciente,
permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também.

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada
saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização
da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra
sempre no outro.

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe,
enquanto os educandos serão sempre os que não sabem.  A rigidez destas  posições nega a educação e o
conhecimento como processos de busca.

O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. Reconhece, na absolutização da
ignorância daqueles a razão de sua existência. Os educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na
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dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da existência do educador, mas não chegam, nem
sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador.

Na verdade, como mais adiante discutiremos, a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso
inicial conciliador. Daí que tal forma de educação implique na superação da contradição educadoreducandos,
de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos.

Na  concepção  “bancária”  que  estamos  criticando,  para  a  qual  a  educação  é  o  ato  de  depositar,  de
transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo
contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” “bancária”
mantém e estimula a contradição.

Dai, então, que nela:

a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados;

b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;

c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;

d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente;

e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que seguem a prescrição;

g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador;

h)  o  educador  escolhe  o  conteúdo  programático;  os  educandos,  jamais  ouvidos  nesta  escolha,  se
acomodam a ele;

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à
liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele;

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, me ros objetos.

Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar,
transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser de “experiência feito” para ser de experiência
narrada ou transmitida.

Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os homens sejam vistos como seres da
adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes
são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência critica de que resultaria a sua inserção no mundo,
como transformadores dele. Como sujeitos.

Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a
adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos.

Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando
sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o fundamental não é o
desnudamento do mundo, a sua transformação. O seu “humanitarismo”, e não humanismo, está em preservar
a situação de que são beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa generosidade a que nos
referimos no capítulo anterior. Por isto mesmo é que reagem, até instintivamente, contra qualquer tentativa de
uma educação estimulante do pensar autêntico, que não se deixa emaranhar pelas voes parciais da realidade,
buscando sempre os nexos que prendem um ponto a outro, ou um problema a outra.

Na verdade, o que pretendem os opressores “é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação
que os oprime”, e isto para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os domine.

Para isto se servem da concepção e da prática “bancárias” da educação, a que juntam toda uma ação
social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome simpático de “assistidos”. São casos
individuais,  meros  "marginalizados”,  que  discrepam  da  fisionomia  geral  da  sociedade.  “Esta  é  boa,
organizada e justa. Os oprimidos, como casos individuais, sãos patologia da sociedade sã, que precisa, por
isto mesmo, ajustá-los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos”.

Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a solução para eles estaria em que fossem
"integrados”, “incorporados” à sociedade sadia de onde um dia “partiram”, renunciando, como trânsfugas, a
uma vida feliz...

Sua solução estaria em deixarem a condição de ser “seres fora de” e assumirem a de “seres dentro de”.
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Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora de. Sempre
estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não está
em “integrar-se", em “incorporar-se” a esta estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam
fazer-se “seres para si”.

Este não pode ser, obviamente, o objetivo dos opressores. Dai que a “educação bancária”, que a eles
serve, jamais possa orientar-se no sentido da conscientização dos educandos.

Na educação de adultos,  por  exemplo,  não interessa a esta  visão “bancária” propor aos educandos o
desvelamento do mundo, mas, pelo contrário, perguntar-lhes se “Ada deu o dedo ao urubu”, para depois
dizer-lhes enfaticamente, que não, que “Ada deu o dedo à arara”.

A questão  está  em que,  pensar  autenticamente,  é  perigoso.  O estranho humanismo  desta  concepção
“bancária” se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autômato, que é a negação de sua
ontológica vocação de Ser Mais.

O que não percebem os que executam a educação “bancária”, deliberadamente ou não (porque há um
sem-número  de  educadores  de  boa  vontade,  que  apenas  não  se  sabem a  serviço  da  desumanização  ao
praticarem o "bancarismo”) é que nos próprios “depósitos”, se encontram as contradições, apenas revestidas
por uma exterioridade que as oculta.  E que,  cedo ou tarde, os próprios “depósitos” podem provocar um
confronto com a realidade em devenir e despertar os educandos, até então passivos, contra

a sua “domesticação”.

A sua “domesticação” e a da realidade, da qual se lhes fala como algo estático, pode despertá-los como
contradição de si mesmos e da realidade. De si mesmos, ao se descobrirem, por experiência existencial, em
um modo de ser inconciliável com a sua vocação de humanizar-se. Da realidade, ao perceberem-na em suas
relações com ela, como devenir constante.

A  CONTRADIÇÃO  PROBLEMATIZADORA  E  LIBERTADORA  DA  EDUCAÇÃO.  SEUS
PRESSUPOSTOS

É que, se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem, cedo ou
tarde, perceber a contradição em que a “educação bancária” pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua
libertação.

Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta possibilidade. Sua ação, identificando-se,
desde logo, com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do pensar autêntico
e não no sentido da doação, da entrega do saber.  Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos
homens. Crença no seu poder criador.

Isto tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos, em suas relações com estes.

A  educação  “bancária”,  em  cuja  prática  se  dá  a  inconciliação  educador-educandos,  rechaça  este
companheirismo. E é lógico que seja assim. No momento em que o educador “bancário” vivesse a superação
da contradição já não seria “bancário”. Já não faria depósitos. Já não tentaria domesticar. Já não prescreveria.
Saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da
desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da libertação.

A CONCEPÇÃO “BANCÁRIA” E A CONTRADIÇÃO EDUCADOR-EDUCANDO

Esta concepção “bancária” implica, além dos interesses já referidos, em outros aspectos que envolvem
sua falsa visão dos homens. Aspectos ora explicitado, ora não, em sua prática.

Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo
e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo. Concebe a sua consciência como algo
especializado neles e não aos homens como “corpos conscientes”. A consciência como se fosse alguma seção
“dentro”  dos  homens,  mecanicistamente  compartimentada,  passivamente  aberta  ao  mundo  que  a  irá
“enchendo” de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o mundo
lhe faz, e que se vão transformando em seus conteúdos. Como se os homem fossem uma presa do mundo e
este um eterno caça,dor daqueles, que tivesse por distração “enchê-los” de pedaços seus.

Para esta equivocada concepção dos homens, no momento mesmo em que escrevo, estariam “dentro” de
mim, como pedaços do mundo que me circunda, a mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos
todos que aqui estão, exatamente como dentro deste quarto estou agora.
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Desta forma,  não distingue presentificação à consciência de entrada, na consciência.  A mesa em que
escrevo,  os  livros,  a  xícara  de  café,  os  objetos  que  me  cercam estão  simplesmente  presentes  à  minha
consciência e não dentro dela. Tenho a consciência deles mas não os tenho dentro de mim.

Mas,  se  para  a  concepção  “bancária”,  a  consciência  é,  em sua  relação  com o  mundo,  esta  “peça”
passivamente escancarada a ele, a espera de que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não
cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será,
também, o de imitar o mundo. O de ordenar o que já se faz espontaneamente. O de “encher” os educandos de
conteúdos. É o de fazer depósitos de “comunicados” – falso saber – que ele considera como verdadeiro saber.

E porque os homens, nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe à
educação  apassivá-los  mais  ainda  e  adaptá-los  ao  mundo.  Quanto  mais  adaptados,  para  a  concepção
“bancária”, tanto mais "educados”, porque adequados ao mundo.

Esta é uma concepção que, implicando numa prática, somente pode interessar aos opressores que estarão
tão mais em paz, quanto mais adequados estejam os homens ao mundo. E tão mais preocupados, quanto mais
questionando o mundo estejam os homens.

Quanto mais se adaptam as grandes maiorias às finalidades que lhes  sejam prescritas pelas minorias
dominadoras, de tal modo que careçam aquelas do direito de ter finalidades próprias,  mais poderão estas
minorias prescrever.

A concepção e a prática da educação que vimos criticando se instauram como eficientes instrumentos
para este fim. Dai que um dos seus objetivos fundamentais, mesmo que dele não estejam advertidos muitos do
que a realizam, seja dificultar, em tudo, o pensar autêntico. Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação
dos “conhecimentos”, no chamado “controle de leitura”, na distância entre o educador e os educandos, nos
critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há, sempre a conotação “digestiva” e a proibição
ao pensar verdadeiro.

 Entre  permanecer  porque  desaparece,  numa  espécie  de  morrer  para  viver,  e  desaparecer  pela  e  na
imposição de sua presença, o educador “bancário” escolhe a segunda hipótese. 

Não pode entender que permanecer é buscar ser, com os outros. É conviver, simpatizar. Nunca sobrepor-
se, nem sequer justapor-se aos educandos, dês-simpatizar. Não há, permanência na hipertrofia.

Mas, em nada disto pode o educador “bancário" crer. Conviver, simpatizar implicam em comunicar-se, o
que a concepção que informa sua prática rechaça e teme.

Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar do educador
somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade,
portanto, na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para estes nem a estes
imposto. Dai que não deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela comunicação, em
torno, repitamos de uma realidade.

E, se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora na ação sobre o mundo, o qual mediatiza as
consciências em comunicação, não será possível a superposição dos homens aos homens.

Esta superposição, que é uma das notas fundamentais da concepção “educativa” que estamos criticando,
mais uma vez a situa como prática da dominação.

Dela, que parte de uma compreensão falsa dos homens, – reduzidos a meras coisas – não se pode esperar
que provoque o desenvolvimento do que Fromm chama de biofilia, mas o desenvolvimento de seu contrário, a
necrofilia.

“Mientras la vida (diz Fromm) se caracteriza por el crecimiento de una manera estructurada, funcional, el
indivíduo necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico. La persona necrófila es movida por un
deseo de convertir lo orgánico en inorgánico, de mirar la vida mecanicamente, como si todas lãs personas
vivientes fuezen cosas. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de vida se transforman en cosas. La
memoria y no la experiencia; tener y no ser es lo que cuenta. El invididuo necrófilo puede realizar-se con un
objeto – una flor o una persona – únicamente si lo posee; en consecuencia uma amenaza a su posesión es una
amenaza a él mismo, si pierde la posesión, pierde el contacto con el mundo”. E, mais adiante: “Ama el control
y en el acto de controlar, mata la vida”.

A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida. 

A concepção “bancária”,  que a  ela  serve,  também o é.  No momento  mesmo em que  se  funda num
conceito mecânico, estático, especializado da consciência e em que transforma por isto mesmo, os educandos
em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de
libertar tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-la mais e mais humano.
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Seu ânimo é justamente o contrário – o de controlar o pensar e a ação, levando os homens ao ajustamento
ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar. Mas, ao fazer isto, ao obstaculizar a atuação dos homens, como
sujeitos de sua ação, como seres de opção, frustra-os.

Quando, porém, por um motivo qualquer, os homens se sentem proibidos de atuar, quando se descobrem
incapazes de usar suas faculdades, sofrem.

Este sofrimento provém “do fato de se haver perturbado o equilíbrio humano” (Fromm).  Mas, o não
poder atuar, que provoca o sofrimento, provoca também aos homens o sentimento de recusa à sua impotência.
Tentam, então, “restabelecer a sua capacidade de atuar” (Fromm).

“Pode, porém, fazê-lo? E como?”, pergunta Fromm. “Um modo, responde, é submeter-se a uma pessoa
ou a um grupo que tenha poder e identificar-se com eles. Por esta participação simbólica na vida de outra
pessoa, o homem tem a ilusão de que atua, quando, em realidade, não faz mais que submeter-se aos que
atuam e converter-se em parte deles”.

Talvez  possamos  encontrar  nos  oprimidos  este  tipo  de  reação  nas  manifestações  populistas.  Sua
identificação com lideres carismáticos, através de quem se possam sentir atuantes e, portanto, no uso de sua
potência, bem como a sua rebeldia, quando de sua emersão ao processo histórico, estão envolvidas por este
ímpeto de busca de atuação de sua potência.

Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que é ameaça a elas, tem o seu remédio em mais dominação –
na repressão feita em nome, inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. Paz social
que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos dominadores.

Por isto mesmo é que podem considerar – logicamente, do seu ponto de vista – um absurdo “the violence
of a strike by workers and (can) call upon the state in the same breath to use violence in putting down the
strike”.

A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta critica, mantendo a ingenuidade dos
educandos, o que pretende, em seu marco ideológico, (nem sempre percebido por muitos dos que a realizam)
é indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão.

Ao denunciá-la,  não esperamos  que as  elites dominadoras  renunciem à sua prática.  Seria  demasiado
ingênuo esperá -lo. Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros humanistas para o fato de que eles não
podem, na busca da libertação, servir-se da concepção “bancária”, sob pena de se contradizerem em sua
busca. Assim como também não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade opressora à sociedade
revolucionária.

A  sociedade  revolucionária  que  mantenha  a  prática  da  educação  "bancária”  ou  se  equivocou  nesta
manutenção  ou  se  deixou  "morder”  pela  desconfiança  e  pela  descrença  nos  homens.  Em qualquer  das
hipóteses, estará ameaçada pelo espectro da reação.

Disto,  infelizmente,  parece  que  nem sempre  estão  convencidos  os  que  se  inquietam pela  causa  da
libertação. É que, envolvidos pelo clima gerador da concepção “bancária" e sofrendo sua influência,  não
chegam a perceber o seu significado ou a sua força desumanizadora. Paradoxalmente, então, usam o mesmo
instrumento alienador, num esforço que pretendem libertador. E há até os que, usando o mesmo instrumento
alienador, chamam aos que divergem desta prática de ingênuos ou sonhadores, quando – não de reacionários.

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, não. podemos começar por
aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa
que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica na ação e na
reflexão dos homens sobre o mundo para transformá -lo.

Exatamente porque não podemos aceitar a concepção mecânica da consciência, que a vê como algo vazio
a ser enchido, um dos fundamentos implícitos na visão “bancária” criticada, é que não podemos aceitar,
também, que a ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação, isto é, da propaganda, dos slogans,
dos “depósitos”.

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se
numa compreensão dos homens como seres  “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos;  não pode
basear-se  numa  consciência  especializada,  mecanicistamente  compartimentada,  mas  nos  homens  como
“corpos conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito
de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo.

Ao contrário da “bancária”, a educação problematizadora, respondendo à essência do ser da consciência,
que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existência à comunicação. Identifica-se com o próprio da
consciência que é sempre ser consciência de, não apenas quando se intenciona a objetos mas também quando
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se volta sobre si mesma, no que Jaspers 9 chama de “cisão”. Cisão em que a consciência é consciência de
consciência.

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar,
ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da
educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em
lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador,
de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação
da  contradição  educador-educandos.  Sem  esta,  não  é  possível  a  relação  dialógica,  indispensável  à
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível.

O  antagonismo  entre  as  duas  concepções,  uma,  a  “bancária”,  que  serve  à  dominação;  outra,  a
problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente,
mantém a contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação.

Para manter a contradição, a concepção “bancária” nega a dialogicidade como essência da educação e se
faz antidialógica; para realizar a superação, a educação problematizadora – situação gnosiológica – afirma a
dialogicidade e se faz dialógica.

NINGUÉM EDUCA NINGUÉM, NINGUÉM EDUCA A SI MESMO, OS HOMENS SE EDUCAM
ENTRE SI, MEDIATIZADOS PELO MUNDO

Em verdade, não seria possível  à educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais
característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o
educador e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo.

 É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: não mais educador do educando
do educador, mas educador-educando com educando-educador.

Desta maneira,  o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo
em que  crescem juntos  e  em  que  os  “argumentos  de  autoridade”  já,  não  valem.  Em que,  para  ser-se,
funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas.

 Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam
em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária”,
são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos.

Esta prática, que a tudo dicotomiza, distingue, na ação do educador, dois momentos. O primeiro, em que
ele, na sua biblioteca ou no seu laboratório, exerce um ato cognoscente frente ao objeto cognoscível, enquanto
se prepara para suas aulas. O segundo, em que, frente aos educandos, narra ou disserta a respeito do objeto
sobre o qual exerceu o seu ato cognoscente.

O papel que cabe a estes, como salientamos nas páginas precedentes, é apenas o de arquivarem a narração
ou  os  depósitos  que  lhes  faz  o  educador.  Desta  forma,  em  nome  da  “preservação  da  cultura  e  do
conhecimento”, não há conhecimento, nem cultura verdadeiros.

Não pode haver conhecimento pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o
conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria
ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da reflexão critica
de ambos.

A  prática  problematizadora,  pelo  contrário,  não  distingue  estes  momentos  no  quefazer  do
educadoreducando.

Não é sujeito cognoscente em um, e sujeito narrador do conteúdo conhecido em outro. É sempre um
sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogicamente com os educandos. O
objeto cognoscível, de que o educador bancário se apropria, deixa de ser, para ele, uma propriedade sua, para
ser a incidência da reflexão sua e dos educandos.

Deste  modo,  o  educador  problematizador  re-faz,  constantemente,  seu  ato  cognoscente,  na
cognoscibilidade  dos  educandos.  Estes,  em  lugar  de  serem  recipientes  dóceis  de  depósitos,  são  agora
investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico, também.

 Na medida em que o educador apresenta aos educandos, como objeto de sua “admiração”, o conteúdo,
qualquer que ele seja, do estudo a ser feito, “re-admira” a “ad-miração” que antes fez, na “ad-miração” que
fazem os educandos.
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Pelo  fato  mesmo  de  esta  prática  educativa  constituir-se  em uma  situação  gnosiológica,  o  papel  do
educador problematizador é proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê a superação do
conhecimento no nível da “doxa” pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá, no nível do “logos”.

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica numa espécie de anestesia, inibindo
o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica
num constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo
contrário, busca a emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade.

Quanto mais  se  problematizam os educandos,  como seres  no mundo e com o mundo,  tanto mais  se
sentirão  desafiados.  Tão  mais  desafiados,  quanto  mais  obrigados  a  responder  ao  desafio.  Desafiados,
compreendem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um
problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão
resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada.

Através  dela,  que provoca novas compreensões de novos desafios,  que vão surgindo no processo da
resposta, se vão reconhecendo, mais e mais, como compromisso. Assim é que se dá, o reconhecimento que
engaja.

A educação como prática da liberdade, ao contrário naquela que é prática da dominação, implica na
negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do mundo como
uma realidade ausente dos homens.

A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem abstração nem sobre este mundo sem
homem, mas sobre os homens em suas relações com o mundo. Relações em que consciência e mundo se dão
simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-versa.

“A consciência e o mundo, diz Sartre, se dão ao mesmo tempo: exterior por essência à consciência, o
mundo é, por essência, relativo a ela”.

Por isto é que, certa vez, num dos “círculos de cultura”. do trabalho que se realiza no Chile, um camponês
a quem a concepção bancária classificaria de “ignorante absoluto”, declarou, enquanto discutia, através de
uma “codificação”, o conceito antropológico de cultura: “Descubro agora que não há mundo sem homem”.

E  quando  o  educador  lhe  disse:  –  “Admitamos,  absurdamente,  que  todos  os  homens  do  mundo
morressem, mas ficasse a terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os rios, o mar, as estrelas, não
seria tudo isto mundo?”

“Não! respondeu enfático, faltaria quem dissesse: Isto é mundo”. O camponês quis dizer, exatamente, que
faltaria a consciência do mundo que, necessariamente, imp lica no mundo da consciência.

Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez,  o não-eu constituinte do eu se
constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo
da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona. Daí, a afirmação de Sartre, anteriormente
citada: “consciência e mundo se dão ao mesmo tempo”.

Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o mundo, vão aumentando o
campo  de  sua  percepção,  vão  também dirigindo sua  “mirada”  a  “percebidos”  que,  até  então,  ainda  que
presentes ao que Husserl chama de “visões de fundo”, não se destacavam, “não estavam postos por si”.

Desta forma, nas suas “visões de fundo”, vão destacando percebidos e voltando sua reflexão sobre eles.

O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em suas implicações mais profundas e,
às vezes, nem sequer era percebido, se “destaca” e assume o caráter de problema, portanto, de desafio.

A partir deste momento, o “percebido destacado” já é objeto da “admiração” dos homens, e, como tal, de
sua ação e de seu conhecimento.

Enquanto, na concepção “bancária” – permita-se-nos a repetição insistente – o educador vai “enchendo”
os educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática problematizadora, vão os educandes
desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com
ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo.

A tendência, então, do educador-educando como dos educandos-educadores é estabelecerem uma forma
autêntica de pensar e atuar. Pensar-se a si mesmos e ao mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensar
da ação.

A educação problematizadora se faz, assim,  um esforço permanente através do qual os homens  vão
percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham.
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Se, de fato, não é possível entendê-los fora de suas relações dialéticas com o mundo, se estas existem
independentemente de se eles as percebem ou não, e independentemente de como as percebem, é verdade
também que a sua forma de atuar, sendo esta ou aquela, é função, em grande parte, de como se percebam no
mundo.

Mais  uma  vez  se  antagonizam  as  duas  concepções  e  as  duas  práticas  que  estamos  analisando.  A
“bancária”, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão
sendo os homens no mundo e, para isto,  mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a
libertação, se empenha na desmitificação. Por isto, a primeira nega o diálogo, enquanto a segunda tem nele a
indispensával relação ao ato cognoscente, desvelador da realidade.

A primeira “assistencializa”; a segunda, criticiza. A primeira, na medida em que, servindo à dominação,
inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a intencionalidade da consciência como um desprender-se
ao mundo, a “domestica”, nega os homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda,
na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras
dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca
e ria transformação criadora.

O HOMEM COMO UM SER INCONCLUSO,  CONSCIENTE  DE SUA INCONCLUSÃO,  E SEU
PERMANENTE MOVIMENTO DE BUSCA DO SER MAIS

A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por desconhecer os homens como
seres históricos, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos
homens. Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos,
em e com uma realidade, que sendo histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente
dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm
a  consciência  de  sua  inconclusão.  Aí  se  encontram as  raízes  da  educação  mesma,  como  manifestação
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a
educação  um que-fazer  permanente.  Permanente,  na  razão  da  inconclusão  dos  homens  e  do  devenir  da
realidade.

Desta maneira, a educação se re-faz constantemente na práxis. Para ser tem que estar sendo.

Sua  “duração”  –  no  sentido  bergsoniano  do  termo  –  como  processo,  está  no  jogo  dos  contrários
permanência-mudança.

Enquanto a  concepção  “bancária”  dá ênfase  à  permanência,  a  concepção  problematizadora  reforça  a
mudança.

Deste modo, a prática “bancária", implicando no imobilismo a que fizemos referência, se faz reacionária,
enquanto  a  concepção  problematizadora  que,  não  aceitando  um presente  “bem comportado”,  não  aceita
igualmente um futuro pré -dado, enraizando-se no presente dinâmico, se faz revolucionária.

A educação problematizadora, que não é fixismo reacionária, é futuridade revolucionária. Daí que seja
profética e, como tal, esperançosa12. Daí que corresponda à condição dos homens como seres históricos e à
sua historicidade. Daí que se identifique com eles como seres mais além de si mesmos – como “projetos” –
como seres que caminham para frente, que olham para frente; como seres a quem o imobilismo ameaça de
morte; para quem o olhar para traz não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de me
lhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Dai que se identifique com o movimento
permanente em que se acham inscritos os homens, como seres que se sabem inconclusos; movimento que é
histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo.

O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos. Mas, como não há homens sem mundo,
sem realidade, o movimento parte das relações homens-mundo. Dai que este ponto de partida esteja sempre
nos homens no seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora
emersos, ora insertados.

Somente a partir desta situação, que lhes deter-mina a própria percepção que dela estão tendo, é que
podem mover-se.

E, para fazê-lo, autenticamente, é necessário, inclusive, que a situação em que estão não lhes apareça
como algo fatal e intransponível, mas como uma situação desafiadora, que apenas os limita.

Enquanto  a  prática  “bancária”,  por  tudo  o  que  dela  dissemos,  enfatiza,  direta  ou  indiretamente,  a
percepção fatalista que estejam tendo os homens de sua situação, a prática problematizadora, ao contrário,
propõe aos homens sua situação como problema. Propõe a eles sua situação como incidência de seu ato
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cognoscente, através do qual será possível a superação da percepção mágica ou ingênua que dela 12 Em Ação
Cultural para a libertação, discutimos mais amplamente este sentido profético e esperançoso da educação (ou
ação cultural) problematizadora. Profetismo e esperança que resultam do caráter utópico de tal forma de ação,
tomando-se a utopia como a unidade, inquebrantável entre a denúncia e o anúncio.

Denúncia de uma realidade desumanizante e anúncio de uma realidade em que os homens possam ser
mais. Anúncio e denúncia não são, porém, palavras vazias, mas compromisso histórico, tenham. A percepção
ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a postura fatalista cede seu lugar a uma percepção que é
capaz de perceber-se. E porque é capaz de perceber-se enquanto percebe a realidade que lhe parecia em si
inexorável, é capaz de objetivá-la.

Desta forma, aprofundando a tomada de consciência da situação, os homens se “apropriam” dela como
realidade histórica, por isto mesmo, capaz de ser trans-formada por eles.

O fatalismo cede, então, seu lugar ao ímpeto de transformação e de busca, de que os homens se sentem
sujeitos.

Seria,  realmente,  uma  violência,  como de  fato é,  que os  homens,  seres  históricos  e  necessariamente
inseridos num movimento de busca, com outros homens, não fossem o sujeito de seu próprio movimento.

Por isto mesmo é que, qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros que sejam
sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Não importa os meios usados para esta proibição.
Fazê-los objetos é aliená-los de suas decisões, que são transferidas a outro ou a outros.

Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização
dos  homens.  E  esta,  como  afirmamos  no  primeiro  capítulo,  é  sua  vocação  histórica,  contraditada  pela
desumanização que, não sendo vocação, é viabilidade, constatável na história. E, enquanto viabilidade, deve
aparecer aos homens como desafio e não como freio ao sto de buscar.

Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se ao isolamento, no individualismo, mas na comunhão,
na solidariedade dos existires,  dai  que seja impossível  dar-se nas relações antagônicas  entre opressores e
oprimidos.

Ninguém pode ser, autenticamente, proibido que os outros sejam. Esta é uma exigência radical. O ser
mais que se busque no individualismo conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos. De desumanização.
Não que não seja fundamental – repitamos – ter para ser. Precisamente porque é, não pode o ter de alguns
converter-se na obstaculização ao ter dos demais, robustecendo o poder dos primeiros, com o qual esmagam
os segundos, na sua escassez de poder.

Para a prática "bancária”, o fundamental é,  no máximo,  amenizar esta situação, mantendo, porém, as
consciências imersas nela. Para a educação problematizadora, enquanto um quefazer humanista e libertador, o
importante está, em que os homens submetidos à dominação, lutem por sua emancipação.

Por  isto  é  que  esta  educação,  em que  educadores  e  educandos  se  fazem sujeitos  do  seu  processo,
superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador “bancário”, supera também a
falsa consciência do mundo.

O mundo, agora, já não é algo sare que se fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos da
educação, a incidência da ação transformadora dos homens, de que resulte a sua humanização.

Esta é a razão por que a concepção problematizadora da educação não pode servir ao opressor.

Nenhuma “ordem” opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer: “Por quê?” Se esta
educação somente pode ser realizada, em termos sistemáticos, pela sociedade que fez a revolução, isto não
significa que a liderança revolucionária espere a chegada ao poder para aplicá-la.

No processo revolucionário, a liderança não pode ser “bancária”, para depois deixa r de sê-lo.
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A DIALOGICIDADE – ESSÊNCIA DA EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE

Pedagogia do Oprimido – Paulo Freire

Ao iniciar este capítulo sobre a dialogicidade da educação, com o qual estaremos continuando as análises
feitas  nos anteriores,  a  propósito da educação problematizadora,  parece-nos indispensável  tentar  algumas
considerações em torno da essência do diálogo. Considerações com as quais aprofundemos afirmações que
fizemos a respeito do mesmo tema em Educação como Prática da Liberdade3.

Quando tentamos  um adentramento  no  diálogo,  como fenômeno  humano,  se  nos  revela  algo  que  já
poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo
mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também, seus elementos constitutivos. 

Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões; ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma
interação tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não
há palavra verdadeira que não seja práxis.4 Daí, que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo.5

A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode transformar a realidade, resulta da dicotomia
que se estabelece entre seus elementos constituintes. Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de
ação, sacrificada, automaticamente, a reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, blablablá.
Por tudo isto, alienada e alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois
que não há denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem ação.

Se, pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão, a palavra se converte
em  ativismo.  Este,  que é  ação pela  ação,  ao minimizar  a  reflexão,  nega  tamb ém a práxis  verdadeira  e
impossibilita o diálogo.

Qualquer destas dicotomias, ao gerar-se em formas inautênticas de existir, gera formas inautênticas de
pensar, que reforçam a matriz em que se constituem.

A existência,  porque humana, não pode ser muda,  silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas
palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.

Não e no silêncio6 que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra
não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode
dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la  para  os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a
palavra aos demais.

 O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando,
portanto, na relação eu-tu.

3 Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967.

4
 (ação)

Palavra --------------------------- = Práxis
(reflexão)
(da ação) = palavreria, vebalismo, blablablá
Sacrifício ----------------------------------------------------------
(de reflexão) = ativismo.

5 Algumas destas reflexões nos foram motivadas em nossos diálogos com o prof. Ernani Maria Fiori.

6 Não nos referimos, obviamente, ao silêncio das meditações profundas em que os homens, numa forma só aparente de sair do mundo, dele “afastando-
se" para “admirá-lo” em sua globalidade, com ele, por isto, continuam. Daí que estas formas de recolhimento só sejam verdadeiras quando os homens
nela se encontrem "molhados” de realidade e não quando, significando um desprezo ao mundo, sejam maneiras de fugir dele,  numa espécie de
“esquizofrenia histórica”.
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Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a
querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito. É
preciso  primeiro  que,  os  que  assim  se  encontram  negados  no  direito  primordial  de  dizer  a  palavra,
reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue.

Se é dizendo a palavra com que,  “pronunciando”  o mundo,  os homens o transformam, o diálogo se
impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens.

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e o
agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato
de  depositar  idéias  de  um sujeito  no  outro,  nem tampouco  tornar-se  simples  troca  da,  idéias  a  serem
consumidas pelos permutantes.

Não é também discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não aspiram a comprometer-se com a
pronúncia do mundo, nem com buscar a verdade, mas com impor a sua.

Porque é encontro de homens que  pronunciam o mundo, não deve ser doação do  pronunciar  de uns a
outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a
conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo
outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens.

EDUCAÇÃO DIALÓGICA E DIÁLOGO

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia

do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há, amor que a infunda7.

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos
e que não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem
domina; masoquismo nos dominados. Amor, não, Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é
compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-
se com sua causa. A causa de sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico.

Como  ato  de  valentia,  não  pode  ser  piegas;  como  ato  de  liberdade,  não  pode  ser  pretexto  para  a
manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser assim, não é amor.

Somente com a supressão da situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido.

Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo.

Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A  pronúncia  do mundo, com que os homens o
recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante.

O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe, se seus pólos (ou um
deles) perdem a humildade.

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim?

Como posso dialogar, se me admito corno um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros,
meros “isto”, em quem não reconheço outros eu?

Como posso dialogar, se me sinto participante de um “gueto” de homens puros, donos da verdade e do
saber, para quem todos os que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”?

7 Cada vez nos convencemos mais da necessidade de que os verdadeiros revolucionários reconheçam na revolução, porque um ato criador e libertador,

um ato de amor.

Para nós a revolução, que não se faz sem teoria da revolução, portanto sem ciência, não tem nesta uma inconciliação com o amor. Pelo contrário, a

revolução, que é feita pelos homens, o é em nome de sua humanização.

Que leva os revolucionários a aderir aos oprimidos, senão a condição desumanizada em que se acham estes?

Não é devido à deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vá deixar de ser amorosa, nem os revolucionários

façam silêncio de ser  caráter  biófilo.  Guevara,  ainda que tivesse salientado o “risco de parecer  ridículo”,  não temeu afirmá-la.  “Dejeme decirle

(declarou dirigindose a Carlos Quijano) a riesgo de parecer ridiculo que el verdadero revolucionario es animado por fuertes sentimientos de amor. Es

imposible pensar un revolucionário autêntico, sin esta cualidad”. Ernesto Guevara: Obra Revolucionária, México, Ediciones Era-S.A., 1967, pp. 637-

38.
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Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença
das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar?

Como posso dialogar,  se  me fecho à  contribuição dos outros,  que jamais  reconheço,  e  até  me sinto
ofendido com ela?

Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, sofro e definho?

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem, não
podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é
capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para
chegar ao lugar de encontro com eles.  Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios
absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais.

Não há também, diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. De
criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens.

A fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Por isto, existe antes mesmo de que ele se instale. O
homem analógico tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, não é uma
ingênua fé. O homem dialógico, que é critico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é um
poder dos homens, sabe também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado.
Esta possibilidade, porém, em lugar de mata no homem dialógico a sua fé nos homens, aparece a ele, pelo
contrário,  como  um desafio  ao  qual  tem de  responder.  Está  convencido  de  que  este  poder  de  fazer  e
transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer. Pode renascer. Pode constituir-se.
São gratuitamente, mas na e pela luta por sua libertação. Com a instalação do trabalho não mais escravo, mas
livre, que dá a alegria de viver.

Sem esta fé nos homens o diálogo é uma farsa. Transformá -se, na melhor das hipóteses, em manipulação
adocicadamente paternalista.

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a
confiança de um pólo no outro é conseqüência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de
fé, o diálogo não provocasse este elimina de confiança entre seus sujeitos. Por isto inexiste esta confiança na
antidialogicidade da concepção “bancária” da educação.

Se a fé nos homens é um dado a  priori  do diálogo, a confiança se instaura com ele. A confiança vai
fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo. Se falha esta confiança, é
que falharam as condições discutidas anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé
nos homens não podem gerar confiança. A confiança implica no testemunho que um sujeito dá aos outros de
suas reais e concretas intenções. Não pode existir, se a palavra, descaracterizada, não coincide com os atos.
Dizer uma coisa e fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança.

Falar,  por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa.  Falar em humanismo e negar os
homens é uma mentira.

Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto
com  esperança,  espero.  Se  o  diálogo  é  o  encontro  dos  homens  para  Ser  Mais,  não  pode  fazer-se  na
desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu quefazer já, não pode haver diálogo. O seu
encontro é vazio e estéril. É burocrático e fastidioso. Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos
seus sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar critico.

Pensar  que,  não  aceitando  a  dicotomia  mundo-homens,  reconhece  entre  eles  uma  inquebrantável
solidariedade. Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em constante devenir e
não  como  algo  está,tico.  Não  se  dicotomiza  a  si  mesmo  na  ação.  “Banha-se”  permanentemente  de
temporalidade cujos riscos não teme.

Opõe-se ao pensar ingênuo,  que vê o “tempo histórico como um peso,  como uma estratificação das
aquisições  e  experiências  do  passado”,8 de  que  resulta  dever  ser  o  presente  algo  normalizado  e  bem
comportado.

Para  o  pensar  ingênuo,  o  importante  é  a  acomodação  a  este  hoje  normalizado.  Para  o  critico,  a
transformação permanente da realidade, para a permanente humanização dos homens. Para o pensar crítico,
diria  Pierre  Furter,  “a  meta  não  será  mais  eliminar  os  riscos  da  temporalidade,  agarrando-se  ao  espaço
garantido, mas temporalizar o espaço. O universo não se revela a mim (diz ainda Furter) no espaço, impondo-

8 Trecho de carta de um amigo do autor.
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me uma presença maciça a que só posso me adaptar, mas com um campo, um domínio, que vai tomando
forma na medida de minha ação”9.

Para  o pensar  ingênuo,  a meta é agarrar-se a este  espaço garantido, ajustando-se a ele e,  negando a
temporalidade, negar-se a si mesmo.

Somente o diálogo, que implica num pensar critico, é capaz, também, de gerá -la.

Sem ele, não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A que, operando a superação da
contradição educador-educandos, se instaura como situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato
cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza.

O DIÁLOGO COMEÇA NA BUSCA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Daí  que, para  esta  concepção como prática  da liberdade,  a  sua dialogicidade comece,  não quando o
educador-educando  se  encontra  com os  educandos-educadores  em uma  situação  pedagógica,  mas  antes,
quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo do
diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático da educação.

Para  o “educador-bancário”,  na sua  antidialogicidade,  a  pergunta,  obviamente,  não é  a  propósito do
conteúdo do diálogo, que para ele não existe, mas a respeito do programa sobre o qual dissertará a seus
alunos. E a esta pergunta responderá ele mesmo, organizando seu programa.

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma
doação ou uma imposição – um conjunto de informes  a ser  depositado nos educandos, mas a revolução
organizada,  sistematizada  e  acre  scentada  ao  povo,  daqueles  elementos  que  este  lhe  entregou  de  forma
desestruturada.10

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A” com “B”,
mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de
vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam
temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. Um dos equívocos
de uma concepção ingênua do humanismo, está em que, na ânsia de corporificar um modelo ideal de “bom
homem”,  se  esquece  da  situação  concreta,  existencial,  presente,  dos  homens  mesmos.  “O  humanismo
consiste, (diz Furter) em permitir a tomada de consciência de nossa plena humanidade, como condição e
obrigação: como situação e projeto.”11

Simplesmente, não podemos chegar aos operários, urbanos ou camponeses, estes, de modo geral, imersos
num contexto colonial, quase umbilicalmente ligados ao mundo da natureza de que se sentem mais partes que
transformadores, para, à maneira da concepção “bancária”, entregar-lhes “conhecimento” ou impor-lhes um
modelo de bom homem, contido no programa cujo conteúdo nós mesmos organizamos.

Não  seriam  poucos  os  exemplos,  que  poderiam  ser  citados,  de  planos,  de  natureza  política  ou
simplesmente docente, que falharam porque os seus realizadores partiram de sua visão pessoal da realidade.
Porque não levaram em conta, num mínimo instante, os homens em situação a quem se dirigia seu programa,
a não ser como puras incidências de sua ação.

Para  o  educador  humanista  ou  o  revolucionário  autêntico  a  incidência  da  ação  é  a  realidade  a  ser
transformada por eles com os outros homens e não estes.

Quem  atua  sobre  os  homens  para,  doutrinando-os,  adaptá-los  cada  vez  mais  à  realidade  que  deve
permanecer intocada, são os dominadores.

Lamentavelmente,  porém,  neste  “conto”  da  verticalidade  da  programação,  “conto”  da  concepção
“bancária”, caem muitas vezes lideranças revolucionárias, no seu empenho de obter a adesão do povo à ação
revolucionária.

9 Pierre Furter. Educação e Vida. Petrópolis, Vozes, 1966, pp. 26-7.

10
 Em uma longa conversação com Malraux, declarou Mao: “Vous savez que je proclame depuis longtemps: Nous devons enseigner aux masses avec

précision ce que nous avons reçu d’elles avec confusion”. André Malraux, – Antimemoires. Paris, Gallimard, 1967. p. 531. Nesta afirmação de Mao

está toda uma teoria dialógica de constituição do conteúdo programático da educação, que não pode ser elaborado a partir das finalidades do educador,

do que lhe pareça ser o melhor para seus educandos.

11 Pierre Furter, op. cit., p. 165. 
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Acercam-se das massas camponesas ou urbanas com projetos que podem corresponder à sua visão do
mundo, mas não necessariamente à do povo.1012

Esquecem-se de que o seu objetivo fundamental é lutar com o povo pela recuperação da humanidade
roubada e não  conquistar  o povo. Este verbo não deve caber a sua linguagem, mas na do dominador. Ao
revolucionário cabe libertar e libertar-se com o povo, não conquistá-lo.

As elites dominadoras, na sua atuação política, são eficientes no uso da concepção “bancária” (em que a
conquista  é  um dos  instrumentos)  porque,  na  medida  em que  esta  desenvolve  uma  ação  apassivadora,
coincide com o estado de “imersão” da consciência oprimida. Aproveitando esta “imersão” da consciência
oprimida, estas elites vão transformando-a naquela “vasilha” de que falamos, e pondo nela  slogans  que a
fazem mais temerosa ainda da liberdade.

Um trabalho verdadeiramente libertador é incompatível com esta prática. Através dele, o que se há de
fazer é propor aos oprimidos os  slogans  dos opressores, como problema, proporcionando-se, assim, a sua
expulsão de “dentro” dos oprimidos.

Afinal, o empenho dos humanistas não pode ser o da luta de seus  slogans  dos opressores, tendo como
intermediários os oprimidos, como se fossem “hospedeiros” dos slogans de uns e de outros. O empenho dos
humanistas, pelo contrário, está em que os oprimidos tornem consciência de que, pelo fato mesmo de que
estão sendo “hospedeiros” aos opressores, como seres duais, não estão podendo ser.

Esta  prática  implica,  por  isto mesmo,  em que o acercamento às  massas  populares  se  faça,  não para
levarlhes uma mensagem “salvadora”, em forma de conteúdo a ser depositado, mas, para, em diálogo com
elas, conhecer, não só a  objetividade  em que estão, mas a consciência que tenham desta objetividade; os
vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que e com que estão.

Por isto é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar resultados positivos de um programa, seja
educativo num sentido mais técnico ou de ação política, se, desrespeitando a particular visão do mundo que
tenha ou esteja tendo o povo, se constitui numa espécie de “invasão cultural”, ainda que feita com a melhor
das intenções. Mas “invasão cultural” sempre.

12 “Pour établir une liaison avec les masses, nous devotns nous conformer a leurs désirs. Dans tout travail pour les masses, nous devons partir de leurs 
besoins, et non de nos propres désirs, si louables soient-ils. Il arrive souvent que les masses aient objetivement besoin de telles ou telles 
transformations, mais que subjetivement elles ne soient conscientes de ce besoin, que'elles n’aient ni la valonté ni le désir de les réaliser; dans ce cas, 
nous devons attendre avec patience; c'est seulement lorsque, à la suite de notre travail, les masses seront, dans leurs majorité conscientes de la nécessité
de ces transformations, lorsqu’elles auront la volonté et le desir de les faire aboutir ou’on pourra les realiser; sinon, l'on risque de se couper des masses.
(...) Deux principes doivent nous guider: premièrement, les besoins réels dês masses et non les besoins nés de notre imagination; deuxiement, le désir 
librement exprimé par les masses, les resolutions qu'elles ont prises elles memes et non celles que nous prenons à leur place”. Mao Tsé-Tung, Le Front

Uni dans le Travail Culturel, 1944.
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