
Taller de Metodologies Participatives

DOSSIER DE SUPORT

Educació Popular

¿Què és l’ Educació Popular?

Els seus antecedents s’han de buscar a les aportacions de Pablo Freire, entre altres, i a 
l’experiència de centenars de grups que han anat construint, amb les seves pràctiques, 
eines educatives per a la participació i la organització dels i des dels sectors populars, per  
a que puguin transformar la seva realitat concreta i millorar la seva vida.

L'interès de l’Educació Popular llatinoamericana resideix en un conjunt d’aspectes, entre 
altres:

- La  pluralitat  de  les  corrents  de  pensament  que  conflueixen  en  ella,  com 
l’humanisme, el cristianisme de base i la Teologia de l'Alliberació, o el marxisme, 
reinterpretat des de la realitat llatinoamericana, etc. L’Educació Popular és un espai 
de trobades i de consens.

- La  seva  concentració  pràctica  a  un  conjunt,  ampli  i  divers,  d’experiències 
disseminades per tot el continent i, el que resulta més peculiar, l’esforç constant de 
conceptualització  i  aprofundiment  dels  seus  fonaments  teòrics,  rescatats 
precisament  a  partir  de  les  pràctiques  i  alimentant  contínuament  aquestes. 
L’Educació Popular tracta de formular noves síntesis entre teoria i pràctica.

- La producció de nous instruments metodològics i didàctics adequats als objectius, 
als codis culturals i a les condicions moltes vegades extremes de la realitat dels 
sectors  populars  llatinoamericans,  superant  l’escassetat  de  recursos  amb 
imaginació  i  activitat.  L’Educació  Popular  redimensiona  el  concepte  d’”acció 
educativa” transgredint bona part dels seus tradicionals límits.

- El  desenvolupament  de  noves  formes  organitzatives,  als  propis  “centres”  o 
organitzacions no governamentals que promouen moltes de les iniciatives i a la 
seva  coordinació  mútua,  basades  en  la  cooperació  horitzontal  i  solidària. 
L’Educació Popular tracta d’estendre’s i consolidar-se mitjançant la construcció de 
“xarxes”.

- L’opció  conscient  per  un  determinat  tipus  de  subjectes-destinataris,  els  sectors 
populars, i l’aposta pel seu “protagonisme històric” als processos de canvi social  
per  fer  possible  un  nou  model  de  desenvolupament  i  la  construcció  d’una 



democràcia  participativa.  L’Educació  Popular  recupera  i  re  elabora el  “sentit  de 
classe”.

- L’orientació conscient permanent de la seva pràctica “educativa” cap al reforçament 
dels  processos  organitzatius  d’aquells  sectors  populars.  L’Educació  Popular  es 
concep com un important  i  potent  recurs  per  a  la  potenciació  i  articulació  dels 
Moviments Populars.

- L’afirmació, com a conseqüència de tot l’anterior, de la dimensió “política” de la 
seva  intervenció  “educativa”.  En  Educació  Popular,  els  grups,  els  centres, 
participen activament en els processos de construcció de noves formes d’expressió 
i acció política a diferents  països  d’Amèrica Llatina.

Per alguns, l’Educació Popular així entesa, les seves propostes i els seus llenguatges 
resulta  un  anacronisme,  comprensible  potser  al  “Tercer  Món”  però  absolutament 
inadequat per a les “societats avançades” com la nostra que precisen de “tecnologies 
de gestió social i cultural” més modernes.

Per  altres,  resulta  evident  la  necessitat  i  la  urgència  de  transformació  profunda al 
nostre  “Primer Món” i  en tot  el   Món que doni  resposta  als  greus problemes que 
enfrontem i  als previsibles desafiaments que ens esperen.  Per  aquests,  l’Educació 
Popular constitueix una referència importantíssima, les propostes de les quals serà 
necessàriament  precís  adequar  a  cada  context  sociocultural,  socioeconòmic, 
sociopolític concret, però que són fonamentalment vàlides també per a la nostra pròpia 
realitat.

En qualsevol cas, les propostes de l’Educació Popular ens sorprenen, especialment 
des de l’òptica “europea”, perquè suposen, en el seu conjunt, una aportació valenta i  
innovadora en l’avorrit i “tecnocràtic” panorama de la intervenció social en ús.

Els objectius de l’Educació Popular

Podríem dir, en un esforç de síntesi, més enllà de les peculiaritats que determina cada 
context  concret,  que  l’objectiu  últim  de  l’Educació  Popular  és  “contribuir  a  la 
construcció  d’una societat  substantivament  democràtica  en la  que la  capacitat  i  la 
possibilitat efectiva d’intervenir i participar en la orientació dels canvis socials i en la 
presa de decisions no sigui, com senyala Pablo Freire, quelcom adjectiu, formal, sinó 
un  element  substantiu,  en  la  que  tots  els  homes i  dones,  tots  els  pobles,  puguin 
aconseguir  el  màxim  grau  possible  de  desenvolupament  i  puguin  contribuir,  en 
condicions d’igualtat, a la construcció d’un món millor, més solidari, més cooperatiu a 
una millor i major harmonia amb la Natura”.



Aquests objectius de l’Educació Popular es poden desglossar de la següent manera:

- Facilitar, als grups i col·lectius socials, el coneixement o reconeixement de la seva 
realitat social i de les seves formes d’actuar i desenvolupar-se en ella.

- Afavorir  el  desenvolupament,  personal  i  col·lectiu,  de  la  capacitat  d’analitzar, 
comprendre, i transformar aquella realitat concreta.

- Impulsar  l’organització  de  grups  i  col·lectius,  la  vertebració  d’un  teixit  social 
capacitat per actuar amb autonomia en la millora de la seva realitat.

El “marc metodològic” de l’Educació Popular

En l’educació popular no hi ha aules, ni cursos específics, ni graus, ni textos... l’escola es 
la vida quotidiana dels grups i sectors populars.

Per això, els seus continguts “temàtics”, com a mínim com “punt d’entrada” del procés 
educatiu, seran sempre els temes i  qüestions més propers, els que més interessen a 
aquells grups i col·lectius concrets.

El  caràcter  obert  i  flexible,  participatiu,  grupal,  pràctic  i  vivencial  és  quelcom 
consubstancial,  definitori  de l’Educació Popular,  perquè els seus objectius i  fonaments 
responen  a aquells principis i  valors:  la participació democràtica, el  desenvolupament 
organitzatiu, la formació per a l’acció, la transformació  i el canvi de la vida concreta, etc.

De la mateixa manera, l’Educació Popular només es pot entendre i desenvolupar en una 
dinàmica de “procés” en el temps, en una acció gradual i sistemàtica que es retroalimenta 
i redefineix contínuament.

Reconèixer críticament la realitat i la pròpia pràctica

El “punt de partida” del procés metodològic que proposa l’Educació Popular és que els 
grups i col·lectius recuperin i analitzin la seva experiència col·lectiva per reconèixer, amb 
un sentit crític, els encerts i errors, els obstacles i potencialitats que existeixen per poder 
transformar i millorar la seva realitat.

Tot allò implica, fonamentalment:

- El coneixement del medi, de l’entorn, del context social on viu i es desenvolupa el  
grup.

- El reconeixement dels valors culturals, ideològics que determinen, en aquell grup o 
col·lectiu,  la  seva visió  i  comprensió  subjectiva  de la  realitat  i  orienten la  seva 
actuació.

- La identificació de la pròpia pràctica.



En  la  contrastació  entre  les  dades  objectives  de  la  realitat,  el  que  fem  i  les  raons 
subjectives per les que ho fem, es produeix una oportunitat de reconeixement crític de la  
nostra “pràctica social”. Així s’aniran fent evidents les disfuncions, les contradiccions, les 
carències i el nostre desconeixement o coneixement parcial de la realitat, la inadequació o 
indefinició dels nostres objectius, la insuficiència o desorientació de la nostra acció...

Però  també  descobrirem  les  nostres  capacitats  i  potencialitats,  els  nostres  valors 
compartits, les nostres formes culturals de coneixement i expressió de la realitat, etc, i tot 
això reforçarà la nostra cohesió i identitat col·lectiva i la nostra motivació per actuar tots 
plegats.

Comprendre i construir noves formes d’actuar

El reconeixement crític de la pròpia realitat no resol, per si sol, el procés “educatiu”.

No n'hi ha prou amb conèixer, és precís comprendre: sistematitzar i analitzar el nostre 
coneixement  de  la  realitat  i  la  pràctica  social,  profunditzar  en  les  seves  relacions, 
incorporar noves visions i interpretacions, altres formes d’entendre i donar resposta a la 
realitat, altres pràctiques socials, etc.

Es tracta de partir d’allò propi i d’allò immediat, de lo grupal i local, per intentar descobrir 
els principis més generals i  globals que configuren la dinàmica social  i  ens permeten, 
quan els coneixem i comprenem, influir en la major mesura sobre les coses. Reorientar la 
nostra pràctica i desenvolupant-nos millor en la realitat.

Replantejar la nostra acció per millorar la realitat

L’Educació Popular no és, només, una metodologia per al coneixement sinó, sobretot una 
educació per a l’acció.

El següent pas d’aquest procés metodològic, que venim descrivint breument i de forma 
general  consisteix  en  re  elaborar  els  objectius de la  nostra  acció  col·lectiva,  revisar  i  
adequar  els  mètodes  i  tècniques  d’actuació,  portar  a  terme  una  nova  pràctica  per  
transformar i millorar la vida col·lectiva i donar resposta a les necessitats i interessos del  
grup social.

I  significa també revisar,  avaluar  permanentment i  de forma col·lectiva la pràctica per 
adequar-la  a  les  noves  situacions  i  necessitats,  als  nous  nivells  de  coneixement  i  
comprensió  de  la  realitat  a  les  noves capacitats  col·lectives  que aniran  sorgint  en  el  
procés.



Les tècniques d’Educació Popular

Les tècniques participatives són un “pretext” per facilitar que el grup participant 
reflexioni, dialogui, compari, analitzi, etc, partint de la seva pròpia realitat i experiència, 
amb els seus propis codis, i de forma amena, motivadora que susciti i mantingui el seu 
interès.

Sovint, una tècnica no servirà, per sí sola, per desenvolupar completament un tema o un 
“pas”del procés grupal, i serà necessari utilitzar altres tècniques o recursos didàctics.

L’educador/a, el coordinador/a o el monitor/a, a l’hora de seleccionar una tècnica, ha de 
tenir en comte, fonamentalment:

- Les característiques del propi grup, la seva situació, els seus codis i llenguatges, el  
seu grau de cohesió i coneixement interpersonal, la seva disposició, etc.

Els objectius que es volen aconseguir en aquell moment del procés, els temes que 
es pretenen abordar, les preguntes que es volen suscitar, etc.

- Les condicions de temps, espai, mida del grup, recursos disponibles, etc.

D’acord amb aquests criteris bàsics escollirà aquelles tècniques que siguin més idònies.

L’educador/a,  l’animador/a,  no és el  “savi” que aporta totes les respostes, sinó el  que 
ajuda a que el grup es formuli les preguntes necessàries i construeixi les seves pròpies 
respostes. L’Educació Popular no és “adoctrinament” sinó recerca. De totes maneres, és 
molt  important  que  conegui  el  tema  que  s’està  tractant,  per  saber  quines  són  les 
preguntes fonamentals i per orientar adequadament el procés de reflexió col·lectiva.

Bibliografia: VV AA, Técnicas Participativas para la Educación popular, Ed. Popular, 2003. 



Teatre imatge

És una de les tècniques utilitzades per Augusto Boal al seu Teatro del Oprimido, amb la 
intenció de ser una eina d' intervenció social. Boal deia que tothom pot fer teatre i des 
d’aquesta  perspectiva  buscar  procediments  que  permetin  a  tothom accedir  i  dominar 
aquest codi d’expressió i comunicació. A més, segons ell, I'espai teatral serveix com a 
assaig pel canvi social, per tal d’intentar transportar allò assajat a la vida
quotidiana. 

Per posar un exemple, imaginem que som un periodista que vol fer una fotografia sobre 
un problema social, però volem anar més enllà que la simple il ·lustració d 'un text, volem 
que reculli tot el problema, que reflecteixi i transmeti el màxim d' informació possible, el  
màxim de detalls: això és Teatre Imatge.
Després  cadascun  dels  elements  que  hi  intervé  es  recol·loca.  El  periodista  és  el 
destinatari de la intervenció, és qui té el problema i a qui es demana que faci la fotografia  
que ha de reflectir la problemàtica on es troba immers; la càmera de fotos és el teatre, en 
concret l' expressió corporal, ja que es reconstrueix la imatge del problema amb persones 
que composaran un quadre estàtic que el representi . La funció de l’educador que utilitza  
l’eina és la del cap de redacció, que demana una mica
més, que analitza els detalls, els matisos.

És molt difícil assajar respostes de qüestions que ens són alienes, que no ens impliquen,  
o que seran menys enriquidores, i estarem lluny de poder- les portar a la pràctica en la 
nostra vida quotidiana ja que no hi formen part. Amb aquesta eina no es tracta de posar-
se en enlloc d 'altres sinó en el d 'un mateix: enfrontar-nos al
problema per assajar les respostes.

Procés de creació d’una imatge individual:
Tots en cercle, d’esquena.  Es diu una paraula, es donen uns segons per pensar una 
imatge i a la de 3, tothom es gira amb la imatge construïda.

1. Observar la resta d’imatges, tractant de no deconstruir la pròpia.
2. Agrupar-se en càmera lenta en famílies d’imatges semblants. Una altre agrupació 

pot ser per imatges complementàries, que aporten un significat addicional
3. Cada família mostra la imatge a la resta i els observadors comenten què veuen.

Procés de creació d’una imatge en grup: 
L' ideal és treballar amb un petit grup (4-5 persones) i tenir un tema o problemàtica per  
expressar.  Consignes:  és important  que sigui  un procés que parteixi  principalment  de 
l’expressió corporal, que sigui a partir d’aquesta que definim què volem expressar i com i  
que sigui un mètode d’assaig i error, on anar provant diferents imatges fins trobar una que  
ens identifiqui amb allò que volem expressar.
Hi ha diferents maneres de dinamitzar-ho:



Pas 1:
a) Demanar que una persona assumeixi el rol d’escultor i faci una fotografia amb 

els companys com a cossos per expressar imatges. Quan I'ha feta també s' hi 
inclou, forma part de la imatge.

b) Un comença fent una imatge amb el seu cos i la resta del grup es van sumant 
un a un fins completar-la.

Pas 2: 
Un cop feta la imatge, una persona surt del quadre i canvia els detalls que no Ii  
semblin oportuns i després s'  hi inclou. Així fins que passi tothom i es creï una 
imatge en la que tothom si sent representat i hi està d’acord. Quan s’arriba a la  
Imatge es retè a la memòria: visual, corporal, emotiva i intel·lectual. 

Pas 3:
Mostrar la imatge. 

a) Què veiem? (Pluja d’idees)
b) Algunes dinamitzacions:

a. Cada persona del grup que representa la imatge, una per una, diu 
una paraula que es relacioni amb la seva posició en la imatge global 
(sentiment, idea...). També pot ser una frase.

b. Monòleg interior: tots alhora. Després algú dels que observa s’apropa 
a  la  imatge  i  quan  toca  algú  al  cap  diu  el  seu  monòleg  interior 
(pensaments, idees, tot allò que et ve al cap i té a veure amb el teu 
personatge)

c. Cadascú pensa un so i un moviment repetitiu que completi el significat 
de la imatge. A la de 3, tots ho fan alhora. STOP. (Màquina)

d. A la de 3 donar acció a la imatge, sense moure’s del lloc, començar a 
establir  un diàleg entre les persones que la conformen. Pot ser un 
diàleg de sords (sense que s’entengui el que es diu) i després posar-
hi paraules. 

Bibliografia:
Boal, A. (1980) Teatro del oprimido 1:
Teoría y práctica i Teatro del oprimido 2:
Ejercicios para actores y no  actores. Ed.
Nueva Imagen.



Escala de participació

Autogestió  Autodesenvolupa-
ment 

 Ex.  cooperativa 
de consum

Participació 
directa

 Retroalimentació, gestió 
compartida

 Ex. Taller participatiu

Control 
indirecte

 Invitació a participar
 Ex. Assemblees de la CUP

Consulta  Formalització
 Ex. Referèndum

Informació  Passivitat
 Ex. Campanyes municipals per afavorir la participació en un barri 

Manipulació

L'aprenentatge

“Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo se. 
Lo que descubro, es mío para siempre.”
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