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Resumo: esse artigo tem como objetivo discutir o surgimento de uma pedagogia alternativa
no sul da Bahia realizada por um sujeito coletivo denominado de teia dos povos, surgido em
2012, na i jornada de agroecologia que aconteceu no assentamento terra vista, no município
de arataca - Ba. trata-se de uma articulação dos movimentos sociais do campo,
reorganizados em torno de objetivos comuns com o intuito de superar a fragmentação
identitária e buscar uma totalidade no contexto da luta de classes. os dados aqui
apresentados fazem parte de uma pesquisa de campo, com metodologia qualitativa, cujos
instrumentos de coleta constam de análise documental e consultas em sites e blogs, dentre
outros. os resultados demonstraram que a perspectiva da agroecologia trabalhada pela teia
dos povos, e presente nos documentos internos, nas mídias sociais, nas falas dos mestres e
mestras durantes os momentos das reuniões, faz parte do uso social de processos educativos
alternativos que se constituem como ferramenta de desdobramentos das mediações entre o
homem e a natureza como parte integrante e integrada que valoriza os saberes e cultura
tradicional.
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1. INTRODUÇÃO

Esse artigo tem como objetivo discutir o surgimento de uma pedagogia alternativa no Sul da
Bahia3, denominada de Teia dos Povos. Trata-se de uma articulação de movimento sociais do
campo que se organizaram para unificar as lutas, e para isso, realizam todos os anos, desde o
seu surgimento em 2012, um espaço de debates denominado de “Jornada de Agroecologia”,
no qual tem como principal objetivo pensar em questões preponderantes sobre a luta de
classes na atualidade. Porém, recortaremos nesse texto apenas os aspectos educacionais, os
quais, na Teia dos Povos acontecem como práticas vinculadas à Educação Não Formal,
compreendida como aquela desenvolvida fora do contexto escolar e que não obedece a um
currículo formal (SANTOS, 2017).
As informações analisadas nesta pesquisa foram coletadas mediante pesquisa de campo, onde
foram coletadas de fontes primárias, por meio da participação em reuniões realizadas no
assentamento Terra Vista que fica localizado no município de Arataca-Bahia, e em outros
espaços como a Casa do Boneco, no Município de Itacaré-Bahia, a Aldeia Catarina Paraguaçu
no Município de Pau Brasil-Bahia, e na Aldeia Serra do Padeiro no Município de BueraremaBahia. Foram analisados os documentos internos da Teia dos Povos, na sua secretaria
executiva localizada no Assentamento Terra Vista, a saber: os projetos das jornadas de
agroecologia, as propostas dos trechos, os princípios orientadores, as cartas políticas e os
folders. Para analisar e pesquisar as informações, foram realizadas visitas na secretaria
executiva da Teia dos Povos, sempre com a presença de um representante dos elos,
responsável pela guarda de tais documentos no acervo. Além disso, utilizamos as mídias
sociais como: os blogs, o Facebook e sites (ferramentas de livre acesso). O material
fotográfico foi encontrado nos arquivos e bancos de dados internos, nas mídias sociais, e nos
bancos de dados dos elos responsáveis pela cobertura das ações e eventos da Teia dos Povos.
Importante salientar que a Teia dos Povos é conhecida como uma forma de Educação Popular,
cujos princípios estão solidificados nos saberes tradicionais. A Educação Popular (EP) ganha
ressonância num contexto de diversas pressões sociais durante o período de ditadura militar
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na América Latina, no qual as pressões populares passam a dialogar sobre um modelo de
educação alternativo ao modelo formal que alijava aspectos culturais e sociais da população.
Nesse sentido, segundo Gadotti,
A educação popular, como prática pedagógica e educacional pode ser encontrada em
todos os continentes, manifestadas em concepções e práticas muito diferentes e até
antagônicas. A educação popular passou por diversos momentos epistemológicos –
educacionais e organizativas, desde a busca pela conscientização, nos anos 50 e 60,
e a defesa da escola pública popular comunitária, nos anos 70 e 80, até a escola
cidadã, nos últimos anos, num mosaico de interpretações, convergências e
divergências (GADOTTI, 1999, p. 06).

Desta forma, deve-se frisar que a EP se apresenta como produto do meio e dos anseios
populares postos em determinado momento histórico, e como contravenção ao posto pelo
sistema, carece de uma prática ligada a um projeto social específico (ligado a cultura e as
tradições) e não apenas de dispositivos ideológicos, os quais podem simplesmente se desfazer
aleatoriamente.
Assim, na busca por sua legitimidade a EP deve se situar na ação. Ação esta que conforme
Paulo Freire (1971, p. 13) “é matriz que atribui sentido a uma prática educativa que só pode
alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e critica dos educados”. As
práticas de EP contribuíram para consolidar o debate sobre a Educação do Campo, forjada a
partir das lutas dos movimentos sociais do campo, e que legalmente passou a ser garantida
com as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo aprovadas pela Resolução
CNE/CEB nº 1/2002, onde se encontram detalhes importantes sobre os sujeitos atendidos no
espaço campesino, e também na Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que
agrega dois aspectos para conceituar a “educação do campo”, a saber: aquela da área de
localização da população (“populações rurais”) e aquela dos grupos, povos ou comunidades
que se demarcam identitariamente, ou seja, percebe-se que há uma demarcação desse termo
para destacar aspectos de territórios e identidades. De acordo com a legislação atual, são
reconhecidos como povos do campo populações do campo: os agricultores familiares, os
extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma
agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta,
os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho
no meio rural (BRASIL, 2010).
Apesar de a legislação sobre a Educação do Campo conter todos estes povos, coletivamente,
observa-se que as mobilizações destes sujeitos em torno da diversidade, culminaram na

aprovação de outros documentos oficiais como o Parecer CNE/CEB nº 13/2012, aprovado em
10 de maio de 2012, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Indígena, e também a Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, que define
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica,
de maneira que a luta desses sujeitos tem se fragmentado cotidianamente. Porém, no intuito
de encontrar pontos comuns e fortalecer o coletivo dos povos campesinos, de maneira a
reunificá-los em torno da luta de classes, surgiu a Teia dos Povos a qual discutiremos a seguir.

2. TEIA DOS POVOS: COLETIVIZANDO A LUTA

A Teia dos Povos da Cabruca e da Mata Atlântica surgiu após intensos debates ao final da 1º
Jornada de Agroecologia em 2012, cuja finalidade no primeiro momento era um espaço
permanente de organização, articulação das lutas dos povos da Cabruca e Mata Altântica.
Com a expansão da sua atuação essencialmente para além da Mata Atlântica, da Bahia e do
Brasil, passou a ser chamada de Teia dos Povos a partir do ano de 2014. Nesse contexto,
conforme a Teia dos Povos (2013):
A Teia Agroecológica dos Povos da Cabruca e da Mata Atlântica foi criada a partir
dos diálogos continuados da I Jornada de Agroecologia da Bahia, realizada em 2012,
no Assentamento Terra Vista. Em formato de rede, ela tem o papel de traçar a
agenda de ações anuais que auxiliam no desenvolvimento, empoderamento e
emancipação das comunidades e elos que a integram (TEIA DOS POVOS, 2013,
p.1).

A partir das reuniões, vídeos, atas, blogs, documentos internos podemos entender a Teia dos
Povos como uma articulação de forças, constituídas pela necessidade e motivação de construir
a unidade entre os povos: indígenas, quilombolas, movimentos populares e entidades que
lutam pela soberania humana, da terra, do território e do poder em vistas de construir um
projeto de sociedade justa, igualitária e solidária, com participação efetiva das crianças,
jovens mulheres, homens que, sensíveis aos dilemas mundiais do tempo presente, encaram o
socialismo como a única alternativa para o planeta da destruição e a sociedade da barbárie
(SANTOS, 2017).
A Teia dos Povos possui a sua estrutura organizacional que varia de acordo o contexto.
Importante ressaltar que tem o papel de traçar a agenda de ações anuais que auxiliam no
desenvolvimento, empoderamento e emancipação das comunidades envolvidas, embora a

mesma não possua personalidade jurídica. Nesse contexto, a composição da Teia dos Povos,
busca fortalecer as revoltas, o fortalecimento das consciências e alcançar os seus objetivos
revolucionários, subdivide-se internamente em níveis de participação e responsabilidades de
acordo a natureza e representatividade de cada “Núcleo de Base” e “Elos”. A Teia dos Povos
entende como “núcleo de base” os povos quilombolas, os povos indígenas, os movimentos
populares e afins. Estes têm o papel de dar o direcionamento nos posicionamentos e decisões
estratégicas do coletivo, e por conta disso compõe a “Diretoria Executiva”. Enquanto os
“Elos” podem ser descritos como as entidades de apoio (associações, cooperativas, ONGs,
sindicatos, assentamentos, acampamentos, dentre outros), grupos de estudos e ações, e
compõe a “Coordenação Ampliada” sendo responsáveis pela direção e a coordenação das
decisões táticas da Teia dos Povos.
Baseados nos documentos internos, para a Teia dos Povos, há o entendimento que as decisões
estratégicas estão ligadas as ações e planejamentos de longo alcance, enquanto as decisões
táticas estão ligadas as ações e intervenções imediatas e por conta disso de curto prazo. Por
sua vez, a Teia dos Povos vai se consolidando, caracterizando e se concebendo como um
espaço político de encontros dos povos; fortalecimento dos territórios; das organizações pela
agroecologia; da soberania alimentar e educacional (onde o papel político, cidadão e solidário
de cada integrante está em jogo). Todavia, se configura como uma articulação que busca
através da “organização e atuação em rede” reunir e unir os povos, os movimentos sociais e
afins, norteados pela ciência da agroecologia como ferramenta essencial para a superação
deste atual modelo de exploração dos bens da natureza, do planeta e do homem pelo homem.
A Teia atuará de forma permanente enquanto uma rede que reconstrói a
solidariedade entre as comunidades tradicionais, movimentos do campo e da cidade,
ampliando assim o sentido da agroecologia, tão distorcida pelo excesso acadêmico e
teórico e de tão pouca prática (TEIA DOS POVOS, 2014 p. 2).

Nesse sentindo, um dos conceitos teóricos de agroecologia que mais se aproxima da visão da
Teia dos Povos é o apresentado por Altieri (1989, p. 53-54 apud Feiden), que conceitua da
seguinte forma: “A agroecologia é uma ciência emergente que estuda os agroecossistemas
integrando conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e sociologia”4, reforçando essa
ideia temos que “[...] a Agroecologia é uma ciência integradora de diferentes conhecimentos”
(CAPORAL, 2004, p. 06).
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Devemos desconstruir o tecnicismo perigoso, para defender uma agroecologia que
une os povos e saberes, para garantir saúde dos nossos alimentos, solos e águas, das
nossas relações sociais, da nossa identidade cultural, espiritual e ancestral (TEIA
DOS POVOS, 2014, p. 1).

Contudo, para a Teia dos Povos, a “Agroecologia” nada mais é que um conceito acadêmico
para definir o resgate à forma como nossos ancestrais cultivavam e se relacionavam com a
terra e com o seu modo de vida. De outra maneira, a “Agroecologia” e seus saberes
tradicionais vêm como proposta prática e política ao enfrentamento da imposição capitalista
(TEIA DOS POVOS, 2014, p. 3).
Percebemos a necessidade e nos comprometemos em aperfeiçoar a prática da
agroecologia nos nossos territórios, articulando saberes ancestrais com novos
conhecimentos, usando tecnologias e formação política para o empoderamento
popular [...] (TEIA DOS POVOS, 2014, p. 2).

A partir dos dados extraídos das fontes citadas anteriormente nesta pesquisa, os princípios
revolucionários da Teia dos Povos fundamentam-se na ancestralidade, histórica, cultural,
religiosa, ética, filosófica, científica e política que apontam para uma sociedade sem
exploradores nem explorados. Como referência de princípios tem-se: a direção coletiva; a
divisão de tarefas; a participação e disciplina consciente; a diversificação das formas de lutas;
o estudo e conhecimento da realidade, o respeito ao coletivo, a valorização humana, a defesa
da natureza, dos territórios tradicionais, das águas, das culturas, da agroecologia e de todas as
espécies de vida do planeta.
Recorrendo aos documentos internos e os dados colhidos desta pesquisa, podemos denominar
que ao conjunto de ações de integração dos povos, a Teia dos Povos, denomina de
“Trechos”5, que é uma espécie de ação prática (baseada nos mutirões coletivos e solidários)
ou ação de oralidade onde os ensinamentos milenares, as tecnologias, as pesquisas práticas, as
observações, as táticas de luta, de organização dentre outras são socializadas entre as
comunidades a fim de que todas tenham acesso e aplique em cada realidade a partir da
observação e respeito aos seus contextos.
Além da organização da Jornada de Agroecologia da Bahia a Teia realiza trechos
com mutirões e atividades de formação durante todo o ano, percorrendo os
territórios de seus elos. Nesses três anos, a Teia agregou experiências e aprendizados
ancestrais e atuais, de forma individual e coletiva, criando uma rede solidificada de
união e militância sociopolítica e cultural pelo direito à terra e às sementes crioulas,
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através da Agroecologia e outras frentes de luta, como a comunicação livre e a
educação popular (TEIA DOS POVOS, 2014. p. 3-4).

Dessa maneira, essas ações denominadas de “Trechos” provocam o amadurecimento político
dos sujeitos a partir da interação com o outro e com a identificação dos problemas comuns, e,
aos poucos cada um vai se tornando parte do processo. Com isso, procuram assumir alguma
responsabilidade de organizar as demandas e tarefas da sua ou de outras comunidades,
visando a união das forças entre outros povos, sem perder suas particularidades e nem a sua
identidade.
Contudo, a teoria do conhecimento e da organização política defendida pela Teia dos Povos
baseia-se no saber das ancestralidades, religiosas, filosóficas, políticas, científicas etc., que
pensaram o bem viver, a igualdade e a superação da exploração das forças humanas, dos
preconceitos e violências raciais, de gênero, e contra a natureza, para alcançar a emancipação
social e humana.
2.1 Proposta de Educação do Campo da Teia
Para Paulo Freire a educação é um processo de diálogo, comunicação entre pessoas que
buscam o entendimento sobre determinado fenômeno/acontecimentos (FREIRE, 1997).
Assim, para ele, a prática de detenção do conhecimento, num formato onde apenas um fala e o
outro ouve não é educação, pois em sua visão a educação é fruto do diálogo.
Dialogando conceitualmente com Paulo Freire, Gramsci, Pistrak, Camacho, Boaventura de
Sousa e Santos e com as oralidades e ensinamentos dos mestres e mestras da educação
popular nessa pesquisa é que o projeto de Educação do Campo da Teia dos Povos se funda em
alguns conceitos aqui trabalhados, onde os seus pressupostos estão baseados na ciência da
agroecologia e na possibilidade de pensar a educação do/no campo sobre égide da
agroecologia que trabalha a relação homem/natureza em todas as suas dimensões, de forma
integrante e integrada e não dissociada do seu espaço de sobrevivência e do seu espaço de
prática enquanto território (TEIA DOS POVOS, 2015).
A proposta de educação do campo dialoga com a proposta trazida por Paulo Freire, quando
identifica o curso histórico das alterações e modificações na educação desde a antiguidade até
a contemporaneidade, ou seja, identifica o caráter dialético do processo de educação, pois
Freire (1997) acreditava que não existe nenhuma estrutura exclusivamente paralisada, imóvel,

inflexível, assim como, não há uma, absolutamente dinâmica, ou seja, uma única forma de
construção.
Por outro lado, a contribuição para educação no campo na visão de Santos (2013), traz para a
discussão o papel da hegemonia na Educação à luz da teoria gramsciana; bem como a
utilizada por Mészáros (2008), o qual contribui com a perspectiva de Gramsci, ao analisar a
educação por meio de uma abordagem marxista, que fala de uma educação para além do que
traz o capital, em que a educação escolar somente pode se tornar significativa na constituição
de outra sociedade, caso seja associada à educação em sentido amplo, ou seja, à vida.
Após averiguar alguns documentos internos, relatórios, vídeos das reuniões percebemos que a
proposta de Educação da Teia dos Povos está fundamentada também com a teoria socialista,
com base em Pistrak, Marx e Engles, a partir da prática do trabalho como formação humana
integral a fim de superar a distinção do trabalho intelectual e do braçal, a qual divide a partir
da apropriação do conhecimento por uma classe dominante que explora a outra, dominada,
que não teve acesso a esse conhecimento.
Para Pristak (2000),
O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado ao trabalho
social, à produção real, a uma atividade concreta socialmente útil, sem o que
perderia seu valor essencial, seu aspecto social, reduzindo-se, de um lado, à
aquisição de algumas normas técnicas, e, de outro a procedimentos metodológicos
capazes de ilustrar este ou aquele detalhe de um curso sistemático. Assim, o trabalho
se tornaria anêmico, perderia sua base ideológica (PRISTAK, 2000 p. 38).

Para isso, sinalizam pedagogias alternativas por meio da construção de quatro (04) grandes
escolas para região Sul da Bahia: a) Escola da Floresta do Cacau e do Chocolate; b) Escola do
Arco e da Flecha; c) Escola das Águas, e c) Escola dos Tambores. Estas escolas simbolizam a
união e a difusão dos pensamentos, princípios, da cultura, das ações, das reflexões e do modo
de vida dos povos que compõe a Teia. Para esta, os saberes e conhecimentos oferecidos às
novas gerações terá o papel de preparar as crianças para a construção de uma nova sociedade
superando a ordem dominante exploradora a partir destes novos conhecimentos orientados e
fundamentados pela agroecologia. No presente momento, a Teia convidou professores
universitários6 da Bahia para auxiliar na construção de uma proposta pedagógica para as
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(UNEB), Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

escolas, cujo propósito é respeitar e reconhecer a diferença, observando as especificidades,
porém, priorizando os elementos de ligação entre as mesmas com categorias gerais que as
unifiquem para fazer os enfrentamentos às contradições do sistema capitalista. Ou seja, devese levar em consideração o universal e o singular, o geral e o específico. E para isso, a
categoria geral tem sido pensada a partir do Trabalho.
Segundo Lucena (2011):
A articulação entre o trabalho e a educação é condição fundamental para os
processos de formação humana. Nesse sentido, a relação entre a teoria e a prática
são pressupostos entendidos como pilares para a formação do homem integral. O
que se problematiza aqui é a importância da práxis humana como elemento
formativo (LUCENA, 2011, p. 7).

Buscar essa formação integral é o propósito da Teia, que em suas atividades educativas, busca
superar a dicotomia entre teoria e prática, ou seja, busca a realização da educação pelo
trabalho, fundamentado na práxis.
2.2 As Jornadas de Agroecologia da Bahia (2012 a 2015): algumas considerações
A Jornada de Agroecologia da Bahia é o encontro anual da Teia dos Povos e se constitui
como um espaço de diálogo, formação, articulação política e troca de experiências entre seus
diversos elos. A primeira Jornada de Agroecologia aconteceu no ano de 2012, no Território
Litoral Sul, no Assentamento Terra Vista no Município da Arataca - Bahia.
Os atores que constroem e participam da Jornada são bem diversos e multiculturais, como:
quilombolas, indígenas, assentadas, camponeses(as), militantes, mestres(as) de tradição oral,
mulheres, juventude urbana e rural, educadores populares, professores, pesquisadores,
estudantes e crianças, dentre outros.
A cada ano o evento apresenta um novo tema cujo objetivo é pensar a agroecologia em seus
múltiplos aspectos, pautado na realidade e necessidade dos povos/comunidade, elos que a
compõe, sem perder de vista os saberes ancestrais dos camponeses, das periferias e dos
coletivos que lutam pelo direito a terra, pela Agroecologia e por uma Educação Popular do e
no Campo. Nesse sentido, a 2º edição da Jornada de Agroecologia da Bahia ocorrida em
2013, trouxe como tema: Agroecologia: Unindo Povos e Saberes. Na 3º edição ocorrida em
2014, trouxe o tema: Sementes, Ciência e Tecnologia Agroecologia, Para Mudar a Realidade
das Comunidades do Campo e da Cidade. Na 4º edição ocorrida em 2015, o tema foi: Terra,
Território e Poder.

Por sua vez as Jornadas foram estruturadas da seguinte forma:
Plenárias: foram espaços criados para debaterem e aprofundarem os temas bases propostos
de forma interativa. Objetiva-se a fazer links com a realidade e com as visões de mundos dos
diversos povos, comunidade e elos, alertando-os para uma leitura de conjuntura e seus
impactos na realidade mundial, brasileira, regional e comunitária. A cada Jornada ocorrem 3
(três) plenárias, geralmente no primeiro, segundo e último dia do evento, com duração
máxima de até 6 (seis) horas, por orientação da coordenação geral, e não há nenhuma
atividade paralela durante o seu acontecimento. A primeira plenária é a da abertura, a qual
dialoga de forma geral com tema central; a segunda, debate de maneira mais aprofundada
sobre o tema-base; e a terceira é o encerramento e finalizações das discussões em torno do
tema central. A forma dinâmica e interativa das plenárias permite um diálogo entre os
palestrantes convidados (podem ser da própria Teia, acadêmicos ou educadores populares) e o
público presente. Ao final das plenárias de cada Jornada é produzida sempre uma “carta”
política e orientadora que aponta para os povos, comunidade e elos as suas necessidades
básicas comuns, onde a Teia toma posicionamento de diversos temas, bem como propõe ações
táticas e estratégicas a fim de alcançar os objetivos e marcos que regerá o ano subsequente de
luta.
Figura 01 e 02 – Plenárias de abertura da Jornada de Agroecologia.

Fonte: Arquivos da Teia dos Povos. http://teiadospovos.redelivre.org.br/galeria/

Rodas de Conversa: é o espaço onde acontecem os mais diversos debates a partir do tema
central, sempre mediado por um mestre ou mestra popular, sua finalidade é promover um

espaço de educação diferenciada a partir dos relatos de experiências dos diversos povos e
comunidades entre outros. Ocorrem durante a realização da jornada várias rodas de conversas
com duração máxima de até 3 (três) horas, sempre interligadas ao tema principal, os atores,
sujeitos, mulheres, a juventude, os mestres e mestras, os universitários, dentre outros.
Figura 03 3 04 – Rodas de Conversa

Fonte: Arquivos da Teia dos Povos. http://teiadospovos.redelivre.org.br/galeria/

Minicursos: são espaços técnicos e interativos de troca sobre a prática e a ciência entre os
diversos povos e comunidade, cuja finalidade é qualificar os participantes acerca das diversas
tecnologias agroecológicas e afins, além de orientações sobre como acessar as várias políticas
públicas. Os minicursos, são selecionados pela comissão pedagógica de cada Jornada,
geralmente segue os eixos temáticos e secundários do tema central. Os palestrantes ou
facilitadores destes são em sua maioria integrantes dos elos, ou integrantes de grupos de
estudos ou pesquisas das universidades além das mestras e mestres e os educadores populares
da Teia dos Povos. A maioria das inscrições nos minicursos geralmente tem suas vagas
esgotadas devido ao grande número de participantes das Jornadas.
Figura 05 – Curso sobre tambores.

Fonte: Arquivos da Teia dos Povos. http://teiadospovos.redelivre.org.br/galeria/

Oficinas: são espaços práticos e interativos de aplicação de tecnologias agroecológicas, de
cuidados com o corpo e a mente, das políticas públicas, além de difusão das oralidades e
ancestralidades. As oficinas são selecionadas pela comissão pedagógica de cada Jornada.
Geralmente, seguem os eixos temáticos e secundários do tema central. Os oficineiros e
oficineiras são em sua maioria integrantes dos elos, ou integrantes de grupos de estudos ou
pesquisas das universidades, além das mestras e mestres e os educadores populares da Teia
dos Povos. A maioria das oficinas possui um elevado número de participantes.

Figura 06 e 07 – Oficinas de jogos indígenas e de percussão

Fonte: Arquivos da Teia dos Povos. http://teiadospovos.redelivre.org.br/galeria/

Ciranda: espaços criados exclusivamente pra integrar as crianças com diversas
brincadeiras, confecções de bonecos, objetos em torno da agroecologia, por um lado
possibilita aos diversos pais e mães a oportunidade de desfrutarem do evento e ainda coloca as
crianças cada vez mais cedo em contato com a pedagogia freiriana do aprender brincando,
levando em contato os aspectos da agroecologia. Acontecem geralmente durante toda a
Jornada, tem duração média de 8 horas (quatro pela manhã e quatro à tarde). Os mediadores
em sua grande maioria são atores sociais da Teia, pedagogos, palhaços, contadores e
contadoras de histórias, artísticas plásticos, mestre das artes de bonecos, dentre outros.

Figura 08 – Ciranda Infantil

Fonte: Arquivos da Teia dos Povos. http://teiadospovos.redelivre.org.br/galeria/

Culturais Tradicionais: foram espaços criados para que cada povo apresente seus mais
diversos aspectos culturais (reisados, toré, porancy, místicas, repentes, raps, hip hop,
capoeira, maculelê, poemas, apresentações de teatro negro, ladainhas, samba de raiz e de
rodas, saudações aos deuses e orixás, moda de viola, voz e violão, apresentações de bandas e
grupos das comunidades, além de bandas dos cenários regionais e estaduais, dentre outras),
promovendo, assim, uma interdisciplinaridade a partir da multiculturalidade dos povos e
comunidades presentes, cujo objetivo principal é apresentar ao outro sempre um pouco dos
aspectos culturais para promover o conhecimento e respeito à cultura do outro. Ocorrem
geralmente todas as noites após o jantar com duração de 3 a 5 horas a abertura a todos os
públicos. Apresenta dois aspectos importantes, sendo o primeiro um espaço que simboliza a
vida árdua dos povos e a importância da presença dos artistas e da arte na formação cultura
dos sujeitos, pois exalta as mais diversas formas de histórias com outra linguagem: arte, a
poesia, as escultura e música; histórias estas silenciadas nos espaços ditos formais e públicos.
E por outro lado, cumpre a finalidade pedagógica do “lazer”, do “esvaziar a mente e o corpo”,
do “balançar as estruturas”, do “namoro entre os povos”, como dizem os mestres e mestras,
pois a jornada é muito intensa e extensa, precisando de momentos para descontração.

Figuras 09, 10, 11 e 12 – Oficinas de fortalecimento dos saberes tradicionais.

Fonte: Arquivos da Teia dos Povos. http://teiadospovos.redelivre.org.br/galeria/

Para que esses momentos aconteçam, é essencial que os povos e as comunidades se preparem
ao longo do ano de sua ocorrência. Com essa relação e apoio múltiplo, os elos guardam
algumas formas de recursos, utilizando meios como: as roças coletivas (muitas delas
construídas em mutirões solidários) por meio das quais acumulam estoques e conservação de
alimentos e sementes (utilizam técnicas milenares de acondicionamento e guardas destes
alimentos), criam animais para o abate (escolhem sempre dos seus rebanhos um animal e
deixam para ser consumido no período de ocorrência da Jornada), dentre outras formas de
apoio. O transporte é responsabilidade de cada elo, em muitos dos momentos os mesmos se
juntam e socializam o transporte. Nenhuma dessas práticas ocorre de maneira “espontânea”,
pois são todas concatenadas a partir da metodologia prática para construção da autonomia dos
povos, bem como o empoderamento para as lutas.
Por outro lado, a Teia dos Povos também organiza um projeto (técnico da realização do
evento) a cada edição, com objetivos de angariar o apoio institucional dos Governos,
Universidades, ONGs, dentre outros, através de uma entidade de base, denominada de
Associação Territorial dos Povos da Cabruca e Mata Atlântica. Para participarem das
Jornadas as pessoas que não são dos elos ou das comunidades contribuem com uma “taxa” de
inscrição (que pode ser em dinheiro) depositada numa conta (“fundo solidário”), onde a
finalidade é arrecadar recursos para cobrirem os custos das jornadas. Essa taxa pode ser

convertida em trabalho voluntário (de apoio operacional nas áreas de serviços gerais,
alimentação, segurança, comunicação, entre outras) de acordo com as habilidades e
disposição de cada um dos participantes (vários grupos de estudantes, hippes, jovens aderem a
esta proposta contentes com a aprendizagem adquirida “antes, durante e depois da jornada”).
A partir dessa experiência, muitos participantes acabam criando vínculos com alguns elos e
comunidades e decidem ficar para conhecer mais um pouco sobre as características e
peculiaridades locais.
2.3 As Jornadas como espaços de Educação Não Formal
As Jornadas de Agroecologia da Bahia apresentaram alguns aspectos dentro das suas
estruturas que se tornam objeto deste estudo. Nesse sentido, observar e descrever as dinâmicas
dos espaços onde e como foram ocorridas algumas práticas educacionais e identificar estas
como espaço de “Educação Não Formal” será a tarefa para este tópico, como veremos a
seguir.
Segundo Gohn (2011, p. 108), “Os espaços onde desenvolvemos ou se exercitam as
atividades da educação não formal, são múltiplos”. Dessa maneira, podemos dizer que as
Jornadas se configuraram como espaço de Educação Não Formal? Acreditamos que sim, em
virtude da grande multiplicidade de acontecimentos durante alguns momentos aqui relatados
como: as oficinas e minicursos, em especial, das rodas de conversas, das cirandas para as
crianças, dos espaços dos mestres e mestras, dos diversos diálogos das mulheres e o seu papel
na ciência da agroecologia, da juventude e o seu papel revolucionário, dos anciões e o seu
papel de aconselhamento.
Nesse sentindo, podemos dizer que estes espaços foram criados e pensados a partir das
concepções políticas, culturais e sociais da Teia dos Povos, e que esta, imprime neste espaço
uma “intencionalidade” uma vez que, em sua metodologia fundada em especial, no “relato das
experiências” é possível colher dos sujeitos/atores sociais as falas e os saberes que um dia
foram silenciados, suprimidos, presos, encaixotados e guardados pelo processo de exploração
do sistema capitalista, que aos poucos utiliza as ferramentas da educação escolar, para
suprimir os reais valores que estão por trás do processo de exploração, criando para estes
atores/sujeitos um mundo descolado e desconectado da sua realidade.
Conforme Gohn (2011), a educação não formal expressa uma intencionalidade importante na
medida em que

[...] as falas que estiveram caladas passaram a se expressar por algum motivo
impulsionador (carência socioeconômica, direito individual ou coletivo usurpado ou
negado, projeto de mudança, demanda não atendida). Ao se expressar, os atores
sociais/sujeitos dos processos de aprendizagem articulam o universo de saberes
disponíveis, passados e presente, no esforço de pensar/elaborar/reelaborar sobre a
realidade em que vivem. Os códigos culturais são acionados, e afloram as emoções
contidas na subjetividades (GONH, 2011, p. 111-112).

Por sua vez, pode se observar que nas dinâmicas das rodas de conversas em torno da fogueira,
embalada sempre pelos instrumentos e vozes dos mais sábios, priorizam e valorizam o saber
da oralidade, que ao mesmo tempo busca resgatar os saberes ancestrais, a partir da escuta do
outro, que por hora, permite recriar e reafirmar as raízes e os pertencimentos de cada um dos
povos e comunidade ali presente. Como ainda sinaliza Gonh (2011),
As ações interativas entre indivíduos são fundamentais para a aquisição de novos
saberes, e essas ações ocorrem fundamentalmente no plano da comunicação verbal,
oral, carregadas de todo o conjunto de representações e tradições culturais que as
expressões orais contém, [...] é muito importante que saibamos escutar não as falas,
mas também os silêncios que acompanham ou interrompem aquelas falas (GOHN,
2011, p. 111-113).

Dessa maneira, podemos perceber a importância da Educação Não Formal como os espaços
das Jornadas que aconteceram sempre com um objetivo almejado, pois “[...] a educação não
formal tem sempre um caráter coletivo, passa por um processo de ação grupal, é vivida como
práxis concreta de um grupo, ainda que o resultado do que se aprende seja absorvido
individualmente” (Idem, p. 211).
Por sua vez, estes espaços não escolarizados têm cunho político e pedagógico de
instrumentalização dos povos do campo, que diante destes momentos das jornadas, pensam
não só um campo a partir de suas práticas agroecológicas, mas também, como um espaço de
reprodução das condições sociais e culturais e da vida como um todo. Embora para Teia dos
Povos, seja preciso entender que educar os povos e as comunidades perpassa por compreender
e respeitar a sua história, as suas origens, as suas raízes (processos ancestrais), o seu modo de
vida.
Ao entender o seu papel como sujeito que pensa, reflete e age a partir da realidade concreta é
que a agroecologia nada mais é do que um instrumento de transformação, luta e
empoderamento dos povos, um modo de viver com os saberes ancestrais, com a relação
menos impactante na natureza ao homem reproduzir seu modo de vida e suprir as suas
necessidades (TEIA DOS POVOS, 2015, p. 4).

É preciso que a nova geração compreenda qual a natureza da luta travada pela
humanidade, qual o espaço da classe explorada e qual o espaço que deve ser
ocupado por cada adolescente, e que cada um saiba em seus respectivos espaços
travar a luta pela destruição das formas inúteis, substituindo por um novo edifício
(PISTRAK, 2000, p.31).

Dessa maneira, pode-se perceber que a Educação Não Formal está presente nos espaços das
jornadas, quando, não há um ordenamento e nem sequenciamento dos conteúdos ali
trabalhados ou provocados formalmente, conforme preconiza o currículo escolar oficial. Mas
há na verdade uma forma de provação dos conhecimentos da vida em interação com todo
conhecimento gerado pela humanidade a partir dos relatos das experiências, e pela mediação
dos mestres e mestras que fazem a leitura do mundo e trazem sempre a visão deste de forma
interligada, ancorada na leitura de classe, do resgate dos saberes “esquecido” ou
“intencionalmente suprimido”. De certa forma, estes espaços de educação não formal,
conduzem pra um exercício prático da cidadania dentro do empoderamento do viés da ciência
da agroecologia com ferramenta de luta e liberdade dos povos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que as pedagogias alternativas realizadas pela Teia dos Povos, são muito
importantes no sentido da reunificação das lutas dos povos campesinos. Para os mestres e
mestras dos saberes populares que fazem parte destes movimentos que integram a Teia dos
Povos, as velhas práticas só terão condições reais de serem superadas a partir do
apoderamento da agroecologia pelos povos como ferramenta de prática política, social e
cultural, da ressignificação dos territórios e do campo como espaço de reprodução e
socialização da vida e de uma educação pensada por eles mesmos; onde o trabalho guia o
entendimento e compreensão do mundo a partir das práticas e modos de vidas dos povos que
compõe a Teia.
Para tanto, é imprescindível os espaços de educação, em especial a importância e o
desdobramento das práticas de educação não formal que vem ocorrendo nas jornadas de
agroecologia. estes processos de educação não formal fazem com que os indivíduos se
configurem como sujeitos de suas trajetórias dentro dos elos e das comunidades; entendam o
seu papel social e histórico, ou seja, ao conhecer uns aos outros no processo de interação e
integração social vão se empoderando com as experiências contadas, narradas e ouvidas, com

as histórias de lutas e conquistas, com as falas de resistências, com saberes que antes estavam
silenciados.
Nesse sentido, são claros os apontamentos e a intencionalidade da formação pela agroecologia
nestes espaços de educação não formal. uma vez que, este sujeito, retorna as suas bases e
difunde estes ensinamentos alinhados com os conhecimentos já produzidos pela humanidade.
há também a compreensão de que estes saberes tradicionais fazem e produzem experiências e
relatos que geram conhecimentos, os quais, de certa forma a ciência moderna por vezes
despreza. dessa maneira, quebra-se a ideia de hierarquização do conhecimento, que por sua
vez, de acordo com a teia dos povos, quebra também a dinâmica da dominação e exploração
do homem pelo homem no modelo capitalista.
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THE TEIA DOS POVOS AS AN ALTERNATIVE PEDAGOGY:
TOWARDS THE COLLECTIVITY OF THE SOCIAL MOVEMENTS OF
THE FIELD
Abstract: This article aims to discuss the emergence of an alternative pedagogy in the South
of Bahia by a collective subject called Teia dos Povos, which emerged in 2012, in the I
Jornada de Agroecologia that took place in the Terra Vista Settlement, in the municipality of
Arataca - BA. It is an articulation of countryside social movements, reorganized around
common goals in order to overcome identity fragmentation and seek a totality in the context
of class struggle. The data presented here are part of a field research, with qualitative
methodology, whose collection instruments consist of documentary analysis and queries on
websites and blogs, among others. The results demonstrate that the perspective of
agroecology worked by Teia dos Povos, and presented in the internal documents, in the social
media, in the speeches of the masters during the meetings, is part of the social use of

alternative educational processes that constitute themselves as unfolding tools of the averages
in nature and in the integral part of integration and of the traditional culture.

Keywords: Agroecology. Field Education. Teia dos Povos.
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RESUMO: Neste artigo apresento a pesquisa sobre a formação em alternância de jovens
aprendizes no contrato de aprendizagem profissional amparado pela lei 10.097 de 2.000, em
programa de formação e inserção no trabalho. Analisamos as atividades de aprendizagem e a
forma como se processou a realização e o desenvolvimento do aprendizado no centro de
formação profissional. O objetivo perquiriu a análise, articulação e integração das atividades
de aprendizagem realizadas na empresa e centro de formação e capacidades desenvolvidas, os
elementos formativos, a abrangência e completude e tipos de alternância. Ao final, pudemos
identificar o modelo formativo da alternância que foi utilizado, a partir do referencial teórico
e na experiência das aprendizagens comportamentais, sociais e no trabalho no contexto de
formação e trabalho. Foram utilizados o questionário, entrevistas, análise documental,
observação e registro de imagens na pesquisa. Os jovens aprendizes, instrutores, orientadores
de curso e supervisores da empresa participaram com o fim de elucidar as questões da
pesquisa. Foram acompanhadas dez atividades de aprendizagem e a prática em ambiente
pedagógico simulado, o supermercado pedagógico, no centro de formação profissional. As
aprendizagens, pelas atividades seriam desenvolvidas para a ação do jovem no trabalho
enfrentando os desafios, a realidade e os problemas do contexto do trabalho? Qual seria o
modelo de alternância que ser propôs o Centro de formação, nas vozes de aprendizes,
orientadores de curso e tutores da empresa. São questões perquiridas e norteadoras do artigo.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objeto de estudo a formação profissional do jovem aprendiz para o
primeiro trabalho pelas atividades de aprendizagem em alternância de acordo com a lei 10.097
de 19/12/20002 conhecida como lei da Aprendizagem, ou lei do jovem aprendiz.
Muito se fala sobre a comunicação entre as demandas do trabalho e a escola em torno da
formação e da profissionalização não seriam pensadas de forma conjunta, e que as experiências
da escola e do trabalho não são relacionadas, organizadas e associadas. A passagem de um
espaço para o outro seria vivenciada pelo jovem com muitos obstáculos e dificuldades, a
inserção no trabalho pelo jovem seria um processo de ruptura ou de distanciamento, em que as
atividades de aprendizagem e as práticas estariam dissociadas entre o trabalho e a escola, em
resumo a tão falada dicotomia entre teoria e prática.
Caberia a toda sociedade encontrar os caminhos para formar os jovens para o trabalho e também
os defender e proteger por serem hipossuficientes. Há de garantir lhes os direitos constitucionais
à educação e ao trabalho. Ciente de que essa responsabilidade é de todos, órgãos competentes
do Estado, instituições privadas e por todos nós cidadãos, atribuições constitucional, esses
direitos-deveres se não forem respeitados e protegidos comprometem o desenvolvimento do
jovem sob vários aspectos entre eles o econômico, educacional, fisiológico, social e, sobretudo
humano.

1.2 Problemática social da formação do jovem ao trabalho
Os jovens adolescentes de baixa escolaridade e de camadas sociais desfavorecidas enfrentam
dificuldades em profissionalizar-se, devido, em grande parte, às reduzidas oportunidades de
formação profissional, conduzidas pelo Estado ou por outros agentes formadores. As novas
configurações e contextos de trabalho, impulsionado pelas novas exigências e aumento de
competitividade, demandam, por sua vez, maior capacitação e experiência profissional dos
2

A lei 10.097 de 2000 disponível no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm

jovens. Como forma de superar estas dificuldades e melhor capacitar-se para o mercado de
trabalho, Programas de Aprendizagem Profissional de formação em alternância se mostram
como alternativas para estes jovens.
A pesquisa, na área social em educação e trabalho, tem como proposta conhecer e analisar a
formação profissional de jovens que estão se inserindo no primeiro trabalho pelas atividades de
aprendizagem que eles desenvolvem na instituição formadora e na empresa.
Uma das formas que o jovem brasileiro encontra para se inserir no trabalho, decorre de políticas
públicas direcionadas para a juventude que têm como objetivo promover a aprendizagem
profissional de jovens e articular formação, trabalho e emprego. Uma das ações governamentais
que faz parte dessa política pública é assumida pela lei 10.097 de 2000, regulamentada pelo
Decreto 5.598 de 2005 que atualmente é de responsabilidade do MTE - Ministério do Trabalho
e Emprego. O Programa “jovem aprendiz” do governo federal que foi criado no início deste
século, como fomento, para formação e desenvolvimento profissional do jovem e inserção no
primeiro emprego.
O fato de haver uma legislação específica regulamentando o trabalho de jovens é um indicativo
da importância e necessidade de criar mecanismos balizadores e que efetivam a inserção do
jovem no primeiro emprego e também acompanhar a formação e a profissionalização do jovem,
visando a prepará-lo para o trabalho e para um ofício. Mas haveria nesta preparação a
associação e integração de atividades que dialogam e formam o jovem de forma que se
verifiquem os modelos de alternância compreendidos como integrativos ao trabalho? Essa é a
dinâmica de análise da pesquisa.
Os obstáculos que os jovens encontram em profissionalizar-se são muitos. A escolha dentre os
processos formativos, entre fazer curso técnico ou curso de capacitação e qualificação ou
superior, são dilemas importantes e que dependem de escolhas e orientações. Eles estariam em
fase que ainda é difícil planejar e traçar escolhas. Bezerra (2005) destaca uma particularidade
interessante dos jovens contemporâneos. São jovens que começam a pensar e traçar a carreira
cedo, mas sem estabelecer metas/prioridades e por isso a carreira acabaria sem linearidade.
Trajetórias que por vezes são adiadas, frustradas e com possibilidade de fraturas. Se deparam
com várias encruzilhadas e com poucas opções.

Grácio, (1991) diz que a democratização do acesso ao emprego com os programas e políticas
públicas com este fim instituídos, no começo deste século, não suprimiu as desigualdades,
deslocou-as, e foi agravada pelo fato de o número de postos de trabalho não crescer na
proporção do número crescente de jovens que buscam emprego, o que para ele seria uma “crise
de oportunidade”.
Se para os setores econômicos e produtivos o jovem seria visto como elo da cadeia produtiva e
que deveria responder às demandas do mercado, formando, interagindo e qualificando-se para
se tornar uma mão de obra à disposição capaz de responder às necessidades e aos imperativos
econômicos novos, por outro lado, na perspectiva dos jovens, a finalidade do ato educativo, é
o desenvolvimento humano e integral, voltado para o conhecimento, para o trabalho e sua
inserção social.
Os desafios lançados aos sistemas de educação, formação e ensino se mostram grandes e
precisam seguir o propósito de desenvolver nos jovens a capacidade de análise e resolução de
problemas como exposto no pensamento de Nóvoa (1992), Barbier (1992) e Lesne (1990). E
para isso faz se necessário conhecer as novas situações, para a contínua percepção dos novos
contextos e a preparação do homem que será no amanhã.
Para se alcançar esse propósito, uma dificuldade consiste em desenvolver as capacidades de
iniciativa, de responsabilidade, de decisão, de autonomia e de construção do saber, que
garantam aprendizagens e atitudes necessárias para a profissionalização do jovem e para
facilitar a inserção no trabalho e ainda para adaptação ao mundo moderno nos dizem Cabrito
(1994) e Azevedo (1992).
Neste propósito, nota-se sentido e a representação negativa que a formação profissional teve
nos últimos tempos, ocupando lugar menor na hierarquia dos saberes, onde os saberes técnicos
e profissionais estariam preteridos em relação aos de natureza teórica e acadêmica tidos como
nobres. Assim, a formação precisa promover o equilíbrio dos enfoques teórico e acadêmico,
partindo de princípios da experiência e ação, sempre conferindo aprendizagens significativas e
que relacionam os saberes acadêmicos e profissionais de acordo com Cabrito (1994).
Para superar a visão desse lugar estratificado que a formação profissional ocuparia, e para
preparar o jovem diante das novas configurações do trabalho, as formas diversificadas de
práticas formativas vêm com propostas para superar essa discriminação. Apresentam diferentes

práticas educativas que podem diminuir a distância do meio escolar formador e do meio
produtivo, uma dessas propostas é a formação em alternância.
2 METODOLOGIA
Decorrente da problemática e questões a se investigar acerca desta experiência formativa de
jovens, houve recorte, e como matriz duas turmas da Aprendizagem Profissional Comercial,
inseridos no curso em CFP, instituição privada do setor comercial, intitulado como
“Aprendizagem Profissional e Comercial em Serviços de Supermercados”, na região de Belo
Horizonte, em turma que iniciou em outubro 2015 e finalizou no mesmo mês em 2016.
Participaram da pesquisa 65 jovens aprendizes dos quais apenas três foram contratados ao final
do curso na empresa que os admitiu como jovens aprendizes.
O jovem aprendiz fonte de coleta de dados da pesquisa tem renda familiar per capta3 entre 1 a
2 SM – Salários Mínimos.
Na instituição pesquisada, os aprendizes não fazem o curso do programa de aprendizagem têm
intervalos de tempo entre centro de formação e empresa com duração de uma semana. A
alternância se dá em ambiente de trabalho na empresa e o curso no centro de formação
profissional. Diferentemente da forma como a alternância foi instaurada nos países europeus
e, no Brasil no meio rural, em que os estudos ocorrem também na propriedade da família.
Participaram

dez

supervisores

dos

jovens

nas

empresas

contratantes

e

quatro

instrutores/orientadores de curso das respostas dos questionários. Já nas entrevistas foram
ouvidos oito jovens aprendizes, dois supervisores e dois instrutores/orientadores de curso.
A abordagem metodológica para coleta e análise dos dados foi quantitativa e qualitativa de
caráter analítico, o que permite aproximar do objeto de estudo e caracterizar os elementos para
o fim e objetivo que se propõe. Adotando-se uma investigação mais próxima ao estudo de caso.
A pesquisa qualitativa em educação nos permitiu aproximar da situação investigada pela
imersão no cenário natural e captar informações detalhadas do processo de aprendizagem.

3

No original em latim, a expressão "per capita" significa "por cabeça", trata-se de renda, considerando-se membros
da população em particular e sua participação na renda total do país, segundo Info escola disponível em:
http://www.infoescola.com/economia/renda-per-capita/.

No primeiro momento procederam-se à análise documental dos normativos legais, documentos
institucionais, plano de curso e plano de trabalho do Curso de Aprendizagem profissional e
comercial em serviços de supermercado.

Após as observações diretas, passamos aos

questionários e entrevistas, acompanhando de perto o desenvolvimento das atividades de
aprendizagem e das práticas simuladas, conceituais, teóricas, primeiro no Centro de formação
e depois na empresa.

3 FORMAÇÃO EM ALTERNÂNCIA
O verbo “alternare” vem de “alternus”, foi introduzido na língua francesa por Le Fevre no fim
do século XIV. De acordo com Rodrigues (2008), Alternância4 designa em sentido de “a
sucessão repetida no espaço ou tempo” que faz reaparecer alternadamente numa ordem regular,
os elementos de uma série”. A palavra tem origem latina alternare e provém de alter que
significa, “o outro, tratando-se de dois sujeitos”.
A alternância ganhou destaque na educação inicial, continuada, permanente, superior e na
educação profissional e está em expansão na Europa nos explica Geay (1998) apud Rodrigues
(2008).
Voisin (1993) associa a formação em alternância com a relação formação para o emprego. Já
Draghi (1993) trabalha a formação em alternância na perspectiva de desenvolvimento
econômico, com a formação pela aquisição de competências profissionais exigidas pelo
mercado e pela economia.
Ao que Merli (1993) apud Rodrigues (2008) critica e diz se tratar se de uma visão reducionista
e economicista da alternância. Para ele alternância seria mais um projeto de formação
permanente que considera a pessoa, o desenvolvimento do meio e a inserção sócio profissional.
E ainda, prioriza o desenvolvimento de seu potencial como pessoa.
Bercovitz (1982) pensa a alternância como múltiplas variedades de saberes construídos e
aprendidos a qualquer momento e em qualquer lugar e que decorre em razão dessas
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BESCHERELLE (A) « Dictionnaire Universel de la Langue Française ». Paris, Garnier Frères, 1845,
p. 143.

aprendizagens. Rodrigues (2008) fala de alternância como um conceito aberto, em
desenvolvimento permanente, em pleno movimento e que coloca em debate a dicotomia entre
a teoria e a prática novamente em questão. A alternância para o autor situa-se na interseção
entre a “lógica educativa” (lógica escolar) e a lógica produtiva (lógica do trabalho) e da
articulação entre elas para a formação do sujeito. Já Lerbet (1995) fala de “de uma formação
em tempo integral com escolarização parcial”. Uma maneira de aprender que tem a experiência
vivida como forma de consolidar a construção do saber.
Rodrigues (2008) trabalha com a ideia de que a formação em alternância integra ação educativa
de dois meios de aprendizagens: o escolar e o sócio produtivo. Apresentam dispositivos e
práticas inovadoras, que juntam elementos com sentidos opostos reconciliando o sujeito
aprendiz e o sujeito que produz. E que embora diferenciados, devem articular as lógicas para
completar-se e enriquecer-se. A formação em alternância se operacionaliza com a instauração
da inversão da lógica tradicional de aprendizagem. Assim as instituições adotam a formação
em alternância para tentar resolver o insucesso das práticas que realizam na tentativa de se
distanciar da tradicional maneira de ensinar, e também de operar os saberes experienciais, da
ação, e das competências fora do programa. Ele reforça a ideia e comenta:
A alternância centrada na formação global e integrada à qualificação profissional
permite superar a falsa oposição entre os seguintes pares: conhecimentos teóricos na
escola e os conhecimentos práticos na empresa; o mundo da escola e o mundo da vida;
o abstrato e o concreto; o pensado e o vivido; o disciplinar e o não disciplinar; a
formação e a produção; o formal e o não-formal; o indutivo na escola e o dedutivo no
trabalho. (RODRIGUES, 2008, p. 52).

Os autores Lesne (1982) e Geay (1998) apud Rodrigues (2008) defendem a superação das
dissociações da teoria e prática pela integração e articulação das lógicas para se fortalecer e
completar, superando essa dicotomia, por não concordarem com a tradicional forma de
aprendizagem em que o componente formal seria encontrado na escola e o não formal, fora
dela.
A aproximação e a superação da polarização dos ambientes educativos e formativos escola
trabalho é uma proposta da alternância que pode ter como produto aprendizagens experienciais
mais consistentes favorecendo o jovem aprendiz no processo de profissionalização.
Calvó (2002) e Gimonet (2007) afirmam que “apesar de que se diga o contrário, os setores de
formação profissional ou técnica são considerados de segunda classe e, em muitos casos fora

do sistema formal de educação”. Defendem que a alternância projeta-se como proposta de
relevância, pois é a chave fundamental para abrir a porta para o desenvolvimento da pessoa, de
sua condição econômica e pode ser instrumento para aliviar a pobreza e promover a inserção
de jovens no trabalho. Também a UNESCO (1999, p.22), em documento de desafios e
estratégias para o Brasil ressaltou a necessidade de redução das desigualdades sociais por meio
da educação. Para o século que então se iniciava, criou quadro programático de “Perspectiva
de educação para todos ao longo de toda a vida” e “Renovação da Educação Profissional” como
iniciativas prioritárias governamentais, o que sinaliza a valorização e maior destaque para a
educação profissionalizante.
A alternância para Marirrodriga (2013) representa uma das possibilidades no que diz respeito
à necessidade de se criar vínculos estáveis e eficazes entre a educação e o mundo do trabalho
por meio de uma formação consolidada e integrada. É uma das chaves para desencadear o
processo de valorização e prestigio para a educação profissional. A formação em alternância
possibilita aos jovens produzirem saberes a partir das experiências vividas no entorno sócio
profissional. Eles aprendem a aprender e aprendem fazendo, com as experiências.
A formação profissional enquanto processo que tem a concepção de formar adultos e jovens
para o exercício de uma atividade de trabalho e para a vida, está diretamente relacionada à
questão da relação formação trabalho, por ser considerada um dispositivo de profissionalização
de acordo com Cabrito (1994) e Wittorski (2014).
E como dispositivo de profissionalização a alternância pretende promover a articulação entre
o ato de trabalho e a de formação e integrar no movimento de ação na experiência do trabalho,
a prática profissional e a prática simulada.

4 MODALIDADES DE ALTERNÂNCIA
Observa-se nas classificações que os tipos de alternância apresentam diferenças quanto às
práticas e quanto à integração pedagógica do conhecimento. Essa compatibilização do
conhecimento seria fruto do trabalho e também da escola e apresenta-se ora classificado sob a
organização pedagógica, cognitiva, relacional e ora conforme as práticas de atividades
associadas, dissociadas e também subsequentes. Existem múltiplas concepções e práticas da

alternância, modos de organização e discursos a ela relacionados de acordo com Rodrigues
(2008). A seguir, o quadro, apresenta as principais características e tipos de formação em
alternância.

Alternância Justapositiva

Alternância Associativa

Alternância Integrativa

Escola e empresa
Escola é a instituição 

Escola e trabalho com 
o
percurso
atividades
desenvolvidas central na formação. As constroem
atividades no trabalho são formativo juntas.
justapostas.
monitoradas por tutores.

A formação possui

Atividades no meio projetos que levam em conta

Aprendizes
desenvolvem atividades em laboral são pensadas como o trabalho e escola como
um meio e o outro não como situações formadoras e a dimensões formativas.
proposta da alternância, mas escola possui modelos de
O foco da formação é
por organização de tempos e formação como os da escola 
o aprendiz. As atividades são
convencional.
trabalhos diferentes.
interdisciplinares e o trabalho

A polarização da em equipe assegura a relação

Escola e trabalho sem teoria e prática é observada tanto na escola como no
relação
pedagógica
e pelos aprendizes e a ambiente de trabalho.
formulação
curricular formação associada não é

Situações
de
nítida.
comum.
aprendizagem real com
do
trabalho

Situações
de desafios
aprendizagem simuladas sem resolvidos na escola e

Aprendizagens
compartimentadas e não conexão real com o trabalho desafios da escola resolvidos
e
são
apenas no trabalho.
sequenciais.
exemplificativas.

Conhecimentos
A formação em teóricos e práticos subsidiam

Objetivo da formação 
seria
especialmente
a alternância é burocrática e os a aprendizagem integrada e
de
formação relacionada.
certificação ou qualificação processos
formais e não reais.
formal apenas.

Orientadores de curso

A certificação é a e os tutores do trabalho ,são
finalidade para a qual as implicados e corresponsáveis
instituições de formação e de pela formação.
trabalho se orientam.

Objetivo de eficiência
e eficácia na formação, tanto
da escola como da empresa.

5 APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM SERVIÇOS EM SUPERMERCADOS
O curso possui quatro módulos5 de acordo com o plano de curso, e em cada módulo o jovem
aprendiz realiza atividades distintas com finalidades de desenvolver competências específicas
relacionadas à formação do jovem aprendiz.
Inicia-se pelo módulo básico, que segundo o PC o jovem deve desenvolver competências
básicas necessárias à inserção e atuação no mundo do trabalho através de atividades que
promovam o desenvolvimento pessoal e profissional do jovem. Ao final do módulo o
orientador de curso o avalia de acordo com o quadro de competências a serem desenvolvidas
nesse módulo. Não abordamos as atividades e aprendizagens desse módulo, por não ser o foco
da pesquisa, e por buscar atividades próximas às do trabalho do jovem na empresa.
O módulo Profissionalizante se subdivide em dois módulos: Específico na função “Atividade
no Supermercado” 6 e Informática. Conforme o PC cada módulo prepara o jovem aprendiz para
o domínio das competências necessárias ao exercício profissional e aquisição de
aprendizagens, conhecimentos, habilidades e valores específicos para a ocupação para o qual
o jovem foi contratado. A pesquisa foi feita no módulo profissionalizante “específico” e
“prática na empresa” com duração de seis meses.
O módulo “prática na empresa” é parte integrante do curso de Aprendizagem Profissional para
o comércio e tem objetivo proporcionar ao jovem aprendiz a vivência na empresa das
atividades e tarefas relativas ao cargo para o qual ele foi contratado consolidando o
desenvolvimento das competências dos módulos básico e profissionalizante.
Ao final dos módulos as aprendizagens que o jovem aprendiz deverá desenvolver são descritas
no plano de curso.
O jovem aprendiz deve ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) durante todo
curso. Consta no PC do programa de aprendizagem, fazendo inclusive referência ao que
determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9394/96, que na avaliação do
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O termo “módulo” vem do latim modulus, que significa pequena medida;
A instituição pesquisada oferece os cursos de Atividades em Serviços de supermercados, em serviços de
almoxarifado, em Serviços administrativos, em Serviços de vendas.
6

processo de aprendizagem os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos,
mas o PC não especifica quais seriam esses aspectos.
Constata-se que o jovem deve desenvolver as aprendizagens de forma gradual e contínua, que
são observadas e avaliadas no CFP. Não há menção de avaliação da empresa no processo de
desenvolvimento das aprendizagens, tampouco previsão de que a empresa possua instrumentos
de treinamento, de avaliação, ou de algum outro tipo de instrumento didático a ser realizado,
tampouco quanto ao acompanhamento do processo de desenvolvimento das aprendizagens.
Infere-se desta observação o não diálogo entre a formação e o trabalho.
O jovem aprendiz é contratado inicialmente pela empresa, que faz seu próprio processo
seletivo, com critérios admissionais por ela elaborado. Os jovens atuam no setor varejista e
atacadista do segmento de supermercado por meio de contrato entre a empresa, o jovem
aprendiz e com CFP de ensino profissionalizante e tem supervisão permanente das atividades,
tanto no local de trabalho como no CFP.
O jovem aprendiz realiza atividades inerentes à rotina de supermercados e hipermercados de
autosserviço, deve organizar e abastecer mercadorias nas gôndolas, registrar entrada e saída de
produtos no estoque, deve repor, expondo de forma atrativa em pontos estratégicos de vendas
e faz marcação e remarcação de preços. E ainda prestar informações aos clientes, auxiliandoos na compra e troca de mercadorias e produtos.
A instituição pesquisada trabalha e avalia os jovens aprendizes pelas aprendizagens que se
validam por competências7. A avaliação leva em conta o modelo de avaliação formativo. Este
modelo considera que o jovem atingiu os indicativos da aprendizagem pela demonstração de
competência. Seria confirmado o pensamento de Wittorski (2014, p.14) “se observa a
necessidade de se desenvolver a análise reflexiva das práticas e das situações profissionais para
facilitar o desenvolvimento da atividade por essência contingente”.
Os dispositivos das atividades de aprendizagem trazem à formação, práticas que poderiam ser
eficazes e experiências em formação no trabalho resultantes das ações formativas dos jovens.
Estas são percebidas como completas, abrangentes e articuladas ao trabalho. Para isso

7
O formulário de avaliação do jovem consta nos anexos da pesquisa com os indicadores de eficiência e eficácia e
que o jovem aprendiz é avaliado no final do módulo da aprendizagem.

entendemos que ouvir o jovem aprendiz, o orientador de curso e o supervisor/monitor na
empresa para fornecer elementos para a compreensão.
Realizamos a pesquisa com 65 jovens aprendizes de duas turmas de Aprendizagem
Profissional e Comercial do curso de serviços em supermercados. Participaram também 10
supervisores/monitores

das

empresas

contratantes

dos

jovens

aprendizes

e

04

instrutores/orientadores8 de curso. Resolvemos incluir os supervisores/monitores e instrutores,
pois de acordo com Wittorski (2014, p. 10) “um juízo social referente à qualidade atribuída às
pessoas e atividades a partir da constatação feita por um terceiro (tutor, inspetor, hierárquico)
dá eficácia da atividade desenvolvida por um indivíduo e atividade”, então consideramos que
seria importante para nossa pesquisa ouvi-los.
O autor nos ensina a percepção pelos componentes micro, meso e macro como combinações
necessárias à análise da formação:
O nível do individuo autor da atividade, que dá lugar ao juízo de competência (nível
micro), o nível do meio social imediato (nível meso ou social que é o nível do grupo
de pertencimento, do coletivo de trabalho), o nível da organização dentro da qual estão
inseridos os indivíduos (nível macro ou societal, a instituição escolar, por exemplo).
Estes níveis meso e macro participam diretamente da elaboração do juízo de
competência sobre a atividade desenvolvida pelo individuo. Uma atividade para ser
competente é, assim, no nosso entendimento, concebida como uma combinação
desses componentes que se alimentam da interação dos três níveis.
(WITTORSKI, 2014, p. 10).

Nas respostas aos questionários e entrevistas foram verificados os discursos dos participantes
que seriam contributivos para as considerações conclusivas, por isso foram escolhidas
respostas que mais respaldam os fins da pesquisa para compor a dissertação.
O desenvolvimento das atividades de aprendizagem foram todas em sala de aula, e somente a
última atividade foi uma experiência de merchandising no supermercado pedagógico em que
os jovens vivenciaram a realização no espaço formador na empresa relacionando os ambientes
e a aprendizagem no sentido de resolver desafio do trabalho no centro de formação. Seria
espécie de espaço formativo semelhante ao ‘laboratório9’. As demais atividades também

8

Discorremos instrutores/orientadores pois nos crachás deles ora se encontra um termo, ora se encontra outro
termo, ao que nos foi esclarecido que os profissionais mais antigos são instrutores de curso e os que foram
contratados recentemente orientadores de curso.
9
Local equipado com aparelhos e material destinados a experiências, pesquisas e testes científicos, ensaios,
revelações
e
comprovações.
De
acordo
com
o
dicionário
on-line,
disponível
em
https://www.dicio.com.br/laboratorio/ acesso em 13/12/2016.

poderiam ser desenvolvidas neste espaço com apresentação de problemas aos jovens
aprendizes que proporcionassem resolução.
Nas demais atividades de aprendizagem a vivencia das situações de aprendizagem ocorreu de
forma compartimentada e não sequenciada. Em folhas de ofício, não houve discussão e
participação dos aprendizes no debate para se encontrar respostas e soluções aos problemas e
situações vivenciadas de trabalho.
De acordo com o referencial teórico a formação dos jovens aprendizes no programa de
aprendizagem profissional se aproxima do modelo proposto no quadro de Bourgeon (1979) ao
modelo justapositivo. Com tempos e trabalhos diferentes desenvolvidos nos espaços
formativos e de trabalho.
Houve polarização da teoria e da prática observada nos discursos dos orientadores de curso,
dos supervisores e dos jovens aprendizes.
Assim, o modelo formativo da alternância ocorreria no programa, porém, na forma não
integrativa como já discorrido, não seria articulado sob o ponto de vista das atividades de
aprendizagens comuns, no CFP e na empresa se aproximando do modelo justapositivo.
O quadro síntese das aprendizagens realizadas e pelas atividades que os jovens aprendizes
participaram relatam as capacidades desenvolvidas e agrupadas em três categorias:
aprendizagens sociais, individuais e no trabalho.
E pelo gráfico, foi possível perceber mais em evidência, o desenvolvimento de capacidades e
aprendizagens individuais. Sendo que dado o escopo das finalidades das atividades, esperavase que o desenvolvimento tivesse sido mais para aprendizagens no trabalho.
Os relatos dos jovens aprendizes que expressam tais aprendizagens poderão ser visualizados
na íntegra da dissertação publicada.

1 ‐Capacidade de trabalhar em equipe

‐
8 ‐Capacidade de cumprir regras

7 ‐Capacidade de entender princípios científicos e históricos sobre…

6 ‐Capacidade de operar nova tecnologia

5 ‐Capacidade técnica de trabalho, buscar resultados melhores

4 ‐Capacidade de resolução de problemas e desafios na empresa

3 ‐Capacidade de lidar com situações novas

2 ‐Capacidade de inovação

8 ‐Capacidade de organizar
1 ‐Visão do mundo do trabalho

7 ‐Capacidade de comunicação

6 ‐Capacidade de ser cuidadoso e zeloso

5 ‐Capacidade de criar “Criatividade”

4 ‐Capacidade crítica

3 ‐Capacidade de decisão

1 ‐Autocontrole emocional
2 ‐Capacidade de iniciativa

9 –Promove engajamento social coletivo

8 ‐Capacidade de conhecer e observar normas legais

7 –Capacidade de diálogo (escutar, falar, feedback)

6 ‐Capacidade e melhoria na apreensão de conhecimento ambiental

5 ‐Capacidade e melhoria na apreensão de conhecimento cultural

4 ‐Capacidade de cooperar com o outro

2 ‐Capacidade de empreender e sugerir mudanças
3 ‐Capacidade de relacionamento interpessoal

30,00

Aprendizagens: sociais, individuais e gerais
no trabalho

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

A atividade para ser via de aprendizagem na situação de trabalho deve conduzir às competências

incorporadas e à reflexão em relação à atividade e ao acompanhamento o que permite o

favorecimento sobre o posicionamento profissional de acordo com Wittorski (2007). Seria a

capacidade de atuar e desenvolver algum aprendizado pelo exercício que o jovem realiza nos
ambientes formativos.
As acepções, significados e sentidos da atividade pedagógica segundo Saviani (1996) são
muitas e varia de acordo com o momento histórico, político, econômico em que a formação está
engendrada, diferem nas acepções filosóficas de sujeitos e de mundo, diferem também de
acordo com as escolhas formativas representantes de um ou outro ideário pedagógico. Entender
o significado da atividade pedagógica é importante na pesquisa sobre a formação profissional
para o trabalho e fundamental para se pensar em novas propostas de atividades e por que o
sentido relaciona-se diretamente com a significação social do trabalho para o jovem.
Saviani (2008, p:17) sintetiza o objetivo da atividade formativa:“o trabalho educativo é o ato
de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.”
Faz parte do compromisso da instituição que se incumbe de formar o jovem para o trabalho,
planejar, organizar e implementar atividades que possam ser integradas, articuladas e interativas
com o meio social e o trabalho e que sejam orientadoras de ensino e que tenham relação
significativa e em interação com o meio sócio produtivo. De acordo com Moura (2001):
Chamamos de atividade orientadora de ensino aquela que se estrutura de modo a
permitir que os sujeitos interajam, mediados por um conteúdo negociando
significados, com os objetivos de solucionar coletivamente uma situação problema.
[...] A atividade orientada de ensino tem uma necessidade: ensinar; tem ações: define
o modo ou procedimentos de como colocar os conhecimentos em jogo no espaço
educativo; e elege instrumentos auxiliares de ensino: os recursos metodológicos
adequados a cada objetivo e ação (livro, giz, computador, ábaco, etc). E, por fim, os
processos de análise e síntese ao longo da atividade, são momentos de avaliação
permanente para quem ensina e aprende. (Moura, 2001, p. 155).”

O CFP pesquisado possui um instrumento auxiliar de ensino denominado ambiente pedagógico
simulado que os jovens chamam de supermercado Pedagógico. Nele, as aulas práticas são
realizadas em período de uma semana, no módulo específico em serviços de supermercado. O
espaço também é denominado por alguns como laboratório de aprendizagem prática.
Neste ambiente os jovens realizam a prática simulada de atividades na instituição de formação.
Essa prática compõe-se de atividades e ações reais do ambiente de trabalho produzidas e
simuladas como aconteceriam no ambiente de trabalho, mas que são executadas no ambiente
de formação do jovem.

Neste espaço pode se perceber a aproximação da alternância.

Confirmado por Wittorski (2014, p. 8) ao afirmar que a instituição que se propõe formar o jovem
deve “favorecer o desenvolvimento de uma preocupação com a formação na situação de
trabalho (noções de “estabelecimento formador”, de organizações “que ensinam”) situando-a
num projeto de conjunto”.
A prática observada e acompanhada no ambiente “Supermercado Pedagógico” de preparação e
aplicação do conhecimento de Merchandising no ponto de venda demonstra a formação na
situação de trabalho. Esta atividade de aprendizagem foi trabalhada em sala de aula com a
atividade de preparar e organizar estratégias de venda de produtos para “festa junina” no Pondo
de venda PDV. Os jovens aprendizes relacionaram mercadorias que seriam comercializadas e
vendidas nos meses de Junho e Julho em sala de aula, fizeram balanço de preços, prepararam
os itens mais vendidos em quantidade e número de marcas para expor no ambiente pedagógico
simulado. Organizaram as equipes e fizeram o layout do PDV (ponto de venda) durante o
período de uma semana o que corresponde a 20 horas aula.
Após a atividade teórica, na semana subsequente à que os jovens estiveram em trabalho na
empresa, a atividade de organização do PDV no “Supermercado Pedagógico” foi executada,
sob a supervisão da Orientadora de curso. Os jovens realizaram a organização e decoração do
ambiente, simulando o período de vendas da festa junina. Houve a exposição com os produtos
típicos de forma atrativa, como se o ambiente fosse o de trabalho dos jovens aprendizes. Então
fizeram a simulação de compra e venda de produtos, simulação de atendimento ao cliente e
vivenciaram experiência real de vendas no supermercado. Foi possível perceber atividade
dinâmica em que os jovens puderam vivenciar a atividade prática da empresa supermercadista
no centro de formação.

6 INSTRUMENTOS DA ALTERNÂNCIA E O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
A percepção da experiência observada nos espaços formativos do Programa jovem aprendiz
conta com instrumentos, atividades, aprendizagens, desenvolvimento e rotinas que nos levam
a confirmar se tratar de uma formação em alternância. Ainda que essa modalidade de formação
não ocorrer inteiramente conforme seus princípios.

A alternância seria um processo em construção, um ideal-tipo de formação, um propósito
inacabado, propósito que raramente seria atingido. E à medida que o alternante se aproxima
desse propósito é que o movimento formativo da alternância se inscreve no “Réussir
Autrement” – “Conseguir alcançar de outro modo.” De acordo com Gimonet (2007, p 28). Seria
este processo sem finitude que diferencia a alternância de outros tipos de formação.
A pesquisa, encontra cenário de dificuldades econômicas, os jovens enfrentam questionamentos
e incertezas tendo em vista as políticas de flexibilização trabalhistas, que estão sendo aos
poucos implantadas, tornando as condições atuais de formação e de trabalho obscuras. A
alternância seria instrumento eficaz para encontrar melhores possibilidades de formação para o
trabalho e para a vida, pois, enfatiza experiências do trabalho e do meio sócio produtivo. É
modelo de formação que talvez possa promover o acesso ao trabalho e à formação de qualidade.
Segundo Moreira (2000, p. 15) a alternância, por se aprofundar de maneira crítica nas questões
políticas, sociais e culturais, aproxima-se do universo das necessidades da família, dos
alternantes e seria a formação que desenvolve uma maior visão de mundo e instrumenta o
alternante frente ao meio social em que está inserido e aos problemas que deva enfrentar.
Foi visualizado no decorrer da pesquisa, diferenças dos instrumentos metodológicos específicos
da alternância. Segundo Chartier (1986, p.101) na alternância tenta-se articular a formação
escolar, o ambiente sócio familiar e produtivo. E a instituição formadora conciliaria os objetivos
de formação (estudos teóricos propedêutico em sala de aula) e estudo da lógica produtiva
(trabalho prático) de aplicação e de aprendizagens ditas práticas articuladas e integradas à vida
e aos seus contextos. Ainda segundo o pensamento do autor as práticas educativas e formativas
por ele ditas de “muitas mãos” se referem ao processo pedagógico fortalecido pelo coletivo.
Não foi possível perceber preocupação de inserir o jovem no contexto social, com práticas e
cultura de formação engajada, seja em movimentos sindicais, seja em projeto coletivo. Não
houve apontamentos, de acordo com as capacidades desenvolvidas, que indicassem
aprendizagens para operar novas tecnologias e que possibilitassem entender princípios
científicos e históricos. Esses elementos não visualizados estariam presentes na alternância
integrativa e articulada.
Faz-se a utilização na alternância de instrumentos metodológicos específicos: plano de estudos,
viagens, visitas de estudos, visitas regulares às famílias dos jovens que estão em formação para

integrar novos espaços e ambientes formativos, visando superar a rigidez e dicotomia de
espaços de teoria e prática. Na pesquisa não encontramos registro de plano de estudos, há a
orientação de elaboração de plano de negócios para criação de uma empresa que é criada pelos
jovens no final do módulo específico em serviços de supermercados. Este plano de negócios
seria apresentado para os pais e convidados. A apresentação é feita ao final do módulo
específico e os jovens criam um supermercado como se fosse uma pequena empresa do grupo
de aprendizes. Objetiva levá-los a compreender a realidade do trabalho de criação de micro
empresa e projetar o seu funcionamento. O planejamento e sua criação são como estímulo ao
empreendedorismo. Elemento presente na alternância de acordo com Gimonet (2007).
Outro instrumento que a alternância evidencia como pedagógica é a “visita de estudo”, que é
“uma oportunidade de encontro com outros atores” de acordo com Gimonet (2007, p. 47). A
visita deve ter pertinência com o tema de estudo e requer elementos de preparação com a
interface, ou seja, o diálogo entre o alternante e o local visitado, para situar o contexto e as
circunstâncias da atividade com o objetivo da formação.
As visitas de estudo ocorreramm quando o aprendiz está no centro de formação, e representa
para o plano de estudo um suporte de expressão, seja na dimensão psicológica, cultural,
estrutural, metodológico e linguístico de acordo com Gimonet (2007, p. 49).
A visita técnica foi momento de visualizar situação de trabalho, de observar experiência
laborativa diferente da que o jovem realiza no seu local de trabalho e reafirma o apontamento
da consecução conforme os objetivos da alternância.
Outro apontamento seria a adoção quanto ao procedimento de análise e de reflexão sobre os
estudos realizados. Na alternância as questões e os problemas são anotados como objeto de
estudo no que se intitula “caderno de propriedade”, e também “caderno de realidade”.. Já no
CFP o instrumento que se assemelha ao caderno seria o Portfólio do aprendiz onde ele registra
e documenta o aprendizado. Os projetos que se desenvolvem no CFP seriam mais a descrição
das vivências que o jovem experienciou, não há registro dos problemas e questões. Ele não faz
anotações e registros do que ocorre no meio sócio profissional. Esse portfólio é instrumento do
jovem aprendiz e avaliado pelo orientador de curso. O supervisor da empresa não faz anotações,
corrige ou auxilia no desenvolvimento do estudo do jovem.

A experiência seria o ponto de partida de todo o processo pedagógico da alternância. O “caderno
de realidade” é o instrumento de informações, análises e aprendizagens tidas como suporte da
formação dos jovens. Não se trata de simples material didático, ele permite ao jovem fazer
análise da prática e experiência no meio sócio produtivo, das questões da família, do meio
sociocultural e da escola. Esse caderno de realidade possui de acordo com Gimonet (2007, p.
33) quatro fases (plano de estudo, realização e expressão, apreciação, formatação do estudo).
O plano de estudo seria o guia elaborado no centro de formação. É um planejamento de pesquisa
a ser feito no meio sócio produtivo. O tema de interesse do jovem é elaborado em conjunto com
outros jovens e o monitor (sujeito similar ao orientador de curso). O plano de estudo visa
“facilitar as observações, pesquisas, intercâmbios e a redação do texto em forma de relatório a
ser produzido” nos diz Gimonet (2007, p. 36). São descritos no plano de estudo situações, fatos
precisos a serem analisados, para se estabelecer comparações no espaço e no tempo. Para ao
final fazer uma reflexão pessoal e uma conclusão do estudo do alternante. Pode-se chamá-lo de
estruturação da pesquisa ou do trabalho. É produzido pelo jovem com questões acerca do tema
abordado no estudo que o jovem irá realizar.
De acordo com Gimonet (2007, p. 45) é como um “tempo de problematização” que possibilita
a partilha dos ganhos adquiridos, das descobertas e das interrogações. Por ser um instrumento
socializador de conhecimentos entre os outros colegas e o monitor, além de ser aberto para
outras contribuições de outros possíveis formadores, abre espaço para perceber outros modos
de agir, outras experiências, ideias e culturas adquirindo conhecimento mais amplo, dos
problemas de todo tipo e em relação ao outro. E ainda,
(...) suas aprendizagens também estão sendo estimuladas pela confrontação das ideias
e pela caminhada de análise e de síntese que vai sendo operada. O valor pedagógico
das experiências partilhadas e confrontadas é bem mais forte que aquele das
informações acumuladas nos livros ou dadas pelo monitor durante ‘aulas’.
(GIMONET, 2007, p. 45)

Já os instrumentos da alternância “Cadernos didáticos” e as aulas ocorrem sempre após os
alunos terem passado um tempo e vivido a experiência do aprender no meio sócio produtivo e
se inteirarem dos problemas, do questionamento, de fazerem o planejamento do plano de
estudos neste meio. Então vem a fase de aprofundamento, de acesso ao conteúdo acadêmico.
Nas aulas nomeadas por “Animação pedagógica” ocorre a fase de explicações, conselhos
metodológicos, acompanhamento, organização de facilitação e debate do tema de acordo com
Gimonet (2007) e:

Em regra geral a animação de uma aula se realiza através de três tipos de atividades:
-Atividades ou tempos de participação dos membros do grupo: trocas e aportes de
fatos, observações, experiências, questionamento, trabalho com documentos,
exercícios...
-Atividades ou tempos de intervenção do monitor: aportes, explicações,
ordenamentos, síntese...
-atividades ou tempos de trabalho dos alternantes: cópia das noções explicadas, leitura
de um texto impresso, numeração, títulos, sublinhados, destaque do essencial, ideias
gerais, esquematização... [“...] Uma alternância equilibrada entre os diversos tempos
cria as condições para um melhor êxito da aula. (GIMONET, 2007, p. 51)

E para acompanhar as atividades de formação, durante o desenvolver das atividades ou logo
após ocorre a avaliação denominada formativa, onde pontuação inexiste, mas sempre soluciona
um problema e para isso o alternante mobiliza e enuncia informações, articula, sintetiza,
organiza e estrutura o conhecimento para resolução do desafio proposto ou problema a resolver.
A tomada de consciência pessoal, na forma de auto avaliação também faz parte da avaliação
formativa o que torna o processo de aprendizagem carregado de sentido para o jovem em
formação.
Em resumo, os instrumentos da alternância evidenciam a abordagem personalizada da
experiência do jovem traduzida através do relato da pesquisa entre os espaços sucessivos e
progressivos da imersão do jovem no meio sócio produtivo e no centro de formação em
alternância. A experiência seria então a peça mestra da alternância, de acordo com Gimonet
(2007, p. 40) por que “permite efetivamente considerar e utilizar o espaço-tempo da vida sócio
profissional como componente real de formação. Seus efeitos formadores são múltiplos e
essenciais para o alternante [...] permite questionar, interpelar e formar um olhar crítico e
reflexivo...”. Para o autor tal instrumento não se reduz a mero estudo técnico e descrições
afastadas da pessoa. Dá sentido às atividades e aos saberes.
Pela análise da proposta da alternância e do seu percurso histórico suas ações educativas se
voltam para iniciativas de desenvolvimento local e crítico à visão capitalista. Há observação do
processo sociocultural e econômico dos envolvidos na formação. O alternante deve ser
considerado como centro do universo do conhecimento e dos valores, sua relação com a
produção e o universo cultural e político seriam levados em consideração no processo de
formação. E todo o conjunto de conhecimentos faria a ligação dialética entre sua formação e o
universo sócio produtivo de acordo com Rodrigues (2008, p. 69). O programa de aprendizagem
apresenta se como possibilidade de inserção e formação do jovem, mas foi observada como

experiência aligeirada e que adestrada o jovem. Demonstrou se evidências de que prevalece o
interesse da empresa em usufruir a mão de obra do jovem trabalhador sem investir no
crescimento e na formação profissional. O programa não demonstrou diálogo e comunicação
com o meio sócio produtivo no sentido de buscar a melhor maneira de capacitar o jovem para
operar tecnologia, e torna-lo profissional inteirado das novas tecnologias do trabalho. O
programa mantém o jovem aprendiz implicado com atividades que o CFP elabora. Não há
dialogo com a empresa sobre o que ela necessitaria. Há uma formação-adaptação que contribui
para manter o processo de proletarização e empobrecimento. A articulação e integração do CFP
e da empresa são precárias, não há diálogo, e o jovem é apenas um executor do plano elaborado
exclusivamente pelo centro de formação.
Os apontamentos demonstrados pelos referenciais teóricos e outras pesquisas e reforçam a
ideia de que a alternância pode permitir formação integrada, articulada entre espaço de vida e
o espaço sócio produtivo e pode garantir que a dimensão humanista não seja diminuída em
relação à econômica, no processo de formação do jovem para o trabalho. Evidenciaram-se
convergências e divergências presentes na experiência da alternância e da experiência do jovem
aprendiz no CFP e na empresa. A natureza da relação educativa e o tipo de alternância que está
sendo implementado no programa de aprendizagem profissional comercial.

7 CONCLUSÕES
As atividades de aprendizagem no contexto da formação de jovens aprendizes no CFP não
estariam ligadas ao contexto sócio profissional. As aprendizagens são desenvolvidas sem levar
em conta a ação do jovem no trabalho, os desafios, os problemas e a realidade do contexto de
trabalho. São experiências desarticuladas, ou seja, elas são elaboradas sem ouvir o que o
ambiente de trabalho vindica. Sem que os jovens aprendizes entendam que o ambiente de
formação é articulado ao ambiente de trabalho, ou seja, sem a comunicação dos espaços
formativos.
Não há a participação dos supervisores e monitores da empresa no acompanhamento da
formação. E o acompanhamento dos orientadores de curso/instrutores do jovem aprendiz na
empresa também é superficial. E neste ponto que observamos um distanciamento do modelo
da alternância. As atividades de aprendizagem foram elucidativas neste sentido para tirarmos

as conclusões e analisarmos os aspectos que se os distanciam, e também alguns que a
aproximam da modalidade formativa da alternância.
O diálogo entre ambiente de trabalho e ambiente de formação não existiu durante o transcorrer
da pesquisa. Não se desenvolveram aprendizagens dos jovens levando em consideração a ação
e trabalho que eles desenvolvem na empresa, quer dizer que se observou a separação das
condições específicas que se evidenciam.
O contexto de trabalho que o jovem realiza a prática profissional foi deixado à margem das
atividades de aprendizagem, que são desatualizadas e não articuladas com o que o jovem
exercita ou executa no trabalho. A experiência do trabalho praticada na ação pôde ser notada
na atividade de aprendizagem que foi realizada no supermercado pedagógico, este como espécie
de laboratório do CFP. Talvez seja essa a descoberta maior que se pode apontar. As atividades
que desenvolveriam as capacidades no contexto pesquisado não apresenta a solução de
problemas e situações de similitude ao ambiente de formação, ao que as atividades de
aprendizagem em ambiente simulado, o supermercado pedagógico, tornam mais evidentes. A
educação profissional dos jovens aprendizes não é voltada para as questões do trabalho na
empresa, nem para a missão de profissionalizar o jovem.
No curso de Aprendizagem em Serviços de Supermercado, evidenciou se que a atividade que
foi desenvolvida no supermercado pedagógico no CFP foi a que mais aproximou da realidade
do trabalho realizado na empresa.
Este espaço de aprendizagem “supermercado pedagógico” foi importante para identificar o
aprendizado vivencial da experiência no ambiente formador, o que confirmou a formação em
alternância no programa jovem aprendiz, embora o tipo de alternância praticada tenha sido o
modelo justapositivo. Segundo Bourgeon (1984) este é o modelo menos desejado de formação
por que as aprendizagens são compartimentadas e não sequenciais.
Os discursos dos supervisores dos jovens aprendizes e dos supervisores na empresa puderam
observar que estes são mais peças na configuração do capital do que indivíduos jovens em
formação para um ofício ou para uma profissão. A preocupação da empresa era aproveitar a
mão de obra do jovem em trabalho rotineiro, com execução de tarefas simples, com disciplina
e cumprimento de regras do trabalho, como horário de entrada e saída, assiduidade e
pontualidade. Não haveria orientação dos aprendizes em atividades de aprendizagem em

tecnologias do trabalho, tarefas mais elaboradas e treinamento para um ofício que demandasse
grau de complexidade maior.
O programa de aprendizagem se apresenta como possibilidade válida para a inserção e
formação do jovem, mas a experiência demonstrou ser aligeirada, onde se pode observar que
aproxima com uma formação para atender aos interesses imediatos do capital, sem preocupar
com as dimensões do sujeito, o que nos parece mais um adestramento do jovem para o trabalho..
Isso foi observado na análise dos discursos dos supervisores, que não tiveram participação em
nenhum tipo de atividade de aprendizagem, nem na empresa, nem no CFP.
No programa não houve diálogo e comunicação com o meio sócio produtivo no sentido de
buscar a melhor maneira de capacitar o jovem para operar tecnologia, e tornar o jovem
trabalhador um profissional inteirado das novas demandas do mercado de trabalho. Nota-se que
o jovem aprendiz realiza atividades que o Centro de formação considera essencial ao trabalho,
sem dialogar com a empresa sobre o que ela necessitaria. O programa de aprendizagem aparenta
ofertar espécie de formação adaptação que contribui para manter o processo de proletarização
e empobrecimento, uma vez que ao final somente dois jovens foram contratados. A articulação
e integração do centro de formação e da empresa são precárias, não há diálogo, e o jovem é
apenas um executor do plano de atividades elaborado pelo centro de formação profissional e
que trabalha na empresa de acordo com as condições que a empresa impõe.
Não foram observadas soluções de problemas nos contextos das atividades de aprendizagem,
tanto na empresa como no trabalho, que pudesse exigir do jovem a partir da discussão,
observação e análise de questões o levassem a chegar à resolução. A reflexão parece não fazer
parte das atividades. Não houve vivencias em que pudessem analisar e mobilizar os recursos
(saberes aprendidos) para resolver uma situação de trabalho. O que distancia da formação
francesa onde os recursos mobilizantes seriam dispositivos favoráveis para que a ação no
aprendizado ocorresse e os saberes se tornem evidentes em forma de aprendizagem, BARBIER
(2009).
Nesta pesquisa, observamos que o jovem não se mostra sujeito do processo de aprendizagem,
tanto o CFP como a empresa, não evidenciaram seu protagonismo na elaboração do
aprendizado. O jovem aprendiz é o sujeito principal e objeto do Programa de política pública
com fins de inserção no trabalho, embora haja este destaque na legislação, não há espaço para

elaborar o que ele vivencia no curso, tampouco há espaço para discussão e análise do processo
de aprendizagem em alternância em espaços formadores.
Nesta constatação pudemos atender ao segundo objetivo específico da pesquisa e verificar que
a formação em alternância no programa de aprendizagem atende mais ao capital que ao efetivo
desenvolvimento e formação do jovem. Neste contexto de metabolismo social do capital, as
empresas, especialmente as de comércio contratam o jovem aprendiz na forma de trabalho
parcial ou “part time”, mas ao final do curso apenas uma parcela ínfima foi contratada, apenas
dois jovens dos 65 entrevistados, menos de 4%. O trabalho evidencia se precarizado e diminui
o número de vagas, especialmente para jovens, no racionalismo do mundo produtivo de acordo
com o pensamento de Antunes (1999).
Na análise da completude, abrangência e formação do programa de aprendizagem “jovem
aprendiz” constata-se pela verificação que foi discorrida na discussão da pesquisa que as
aprendizagens são mais comportamentais pessoais e sociais que gerais do trabalho.
Desta maneira o CFP pesquisado acaba formando contingente de jovens trabalhadores sem
aprendizagens formativas integradas e articuladas ao trabalho e consequentemente sem muitas
chances no cenário atual de mercado, na medida em que a formação apresenta distanciamento
da realidade e experiência do trabalho para o qual se formam. Há a necessidade de maior
inteiração, comunicação e sintonia com o trabalho e as vivências formativas.
Os resultados obtidos são reconhecidos como parciais, inacabados e passíveis de revisão, mas
significativos no sentido de entender que a alternância é um sistema ou modalidade de formação
que poderia possibilitar ao jovem maior especialização de tarefas e formação mais completa e
abrangente. Que valoriza os saberes experienciais na ação com a metodologia diferenciada,
além de contar com instrumentos que possibilitam a articulação e aproximação da teoria à
prática, do saber fazer ao saber ser e dispõe de recursos mobilizantes eficazes na formação do
indivíduo. Mas ainda é uma prática tímida no programa de aprendizagem dos jovens aprendizes.
No Brasil a alternância está ainda em construção e há o desafio de descobrir como ela seria
desenvolvida e construída nos diversos Programas e cursos. Saber qual o tipo de alternância
que se busca implantar, o impacto e alcance das práticas formativas, seus desdobramentos
práticos e teóricos, mudanças e influências da concepção metodológica do conhecimento da
alternância são desafios que poderiam ser pesquisados. E ainda se faz necessário ainda saber a

serviço de quem ou de quê têm se colocado. Porém poderá ser tema de outros trabalhos
acadêmicos, devido ao foco desta pesquisa.

REFERÊNCIAS
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho.
São Paulo: Boitempo, 1999.
AZEVEDO. J. Entrevista. Educação, nº 5, p.6-12. 1992.
BARBIER, Jean-Marie. Les dispositifs de formation: diversités et cohérences. Outils
d’approche. Encyclopédie de la formation. 2009.
BARBIER. J.M. Les aspects qualitatifs de l’alternance: papport final. Paris: CNAM. 1992.
BERCOVITZ, A., Vers une clinique du pédagogique, un itineraire en sciences de
l’éducation. Vigneux: Édition Matrice, 1982.
BEZERRA, R. G. Ganchos, tachos e biscates: jovens, trabalho e futuro. Revista de Ciências
Sociais. Fortaleza, v.36, n.1, 2005.
BRASIL. Lei nº 10.097 de 19 de dez. de 2000: Altera dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5452, de 1º de maio de 1943. Diário Oficial
da União, Brasília, DF, 20 dez. 2000. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L10097.htm>. Acesso em: 08 fev. 2017.
BRASIL. Decreto nº5598 de 1. de dez. de 2005: Regulamenta a contratação de aprendizes e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 dez. 2005. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm>. Acesso em:
08 fev. 2017.
BOURGEON, G. Socio-pédagogie de l’alternance. Maurecourt: UNMFREO, 1984.
(Collection Mésonance, n. 2.)
CABRITO. B. G. Formações em alternância: conceitos e práticas. Lisboa: Educa, 1994.
CALVO, P. P. Formação Pessoal e Desenvolvimento Local. In: SEMINÁRIO
INTERNACIOANAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, 2., 2002. Brasília. Anais...,
Brasília: UNEFAB, 2002. 164p.
CHARTIER, D. A l’aube des formations par alternance: histoire d’une pédagogie
associative dans le monde agricole et rural. Maurecourt: UNMFREO, 1986. (Collection
Mésonance).
DRAGHI M. et al, Contribution à la clarification du concept d’alternance, in les formation en
alternance. Recherche en formation continue, Ladocumentation française. 1993.
GEAY, A. L’école de l’alternance. Paris: l’Harmattan 1998.

GIMONET, Jean-Claude. Praticar e compreender a pedagogia da alternância dos
CEFFAs. Tradução de Thierry de Burghgrave. Petrópolis, RJ.2007.
GRÁCIO, E. As Escolas Profissionais- desafio à sociedades. Formar, n. 4, p. 52-60, 1991.
LERBET, G. Bio-cognition, formation et alternance. Paris: l’Harmattan, 1995.
LESNE, M. Education et alternance: ouvrage collectif. Paris: Edilig, 1982.
LESNE, M. Socialization et Formation. Paris: Ed. Paideia, 1990.
MARIRRODRIGA. R. G. Cap.2. In: BEGNAMI, J. B.; BURGHGRAVE, T. de. (Org).
Pedagogia da alternância e sustentabilidade. Orizona.UNEFAB-EMBRAPA. 2013.
MOREIRA, F. Formação e práxis dos professores em escolas comunitárias rurais: por
uma pedagogia da alternância. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de
Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 2000.
MOURA,M. O educador matemático na coletividade de formação: uma experiência com a
escola pública. 2001. 131 f. Tese (Livre Docência) – Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2001.
NOVOA. A. Formação para o desenvolvimento. Lisboa: E. fim de Século, 1992.
RODRIGUES, J.A. Práticas discursivas de reprodução e diferenciação na pedagogia da
alternância. 2008. 213 f. Tese (Doutorado em educação) – Programa de Pós graduação em
Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo.2008.
SAVIANI, D. A. Questão pedagógica na formação de professores. Florianopolis: Endipe,
1996.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. Campinas: Autores
Associados, 2008.
UNESCO. L’education: um Tresor est cachê dedans. Paris, FR, 1999.
VOISIN, A. Formations par alternance de type intégratif mises en oeuvre dans les maisons
familiales rurales, in les formation en alternance, Recherche en formation continue, La
documentation française. 1993.
WITTORSKI, R.; TOMASI A. P. N. Algumas reflexões sobre uma formação em alternância
“integrativa” e “profissionalizante”. In: Simpósio Internacional de trabalho e relações de
Trabalho, Educação e Identidade. 5., 2014, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte:
CEFET/UFMG, 2014.

STUDY OF TRAINING FOR ACTIVITIES OF LEARNING AND WORK
IN ALTERNATION IN THE "YOUNG LEARNING PROGRAM"

Abstract: In this article I present the research about the alternating training of young
apprentices in the contract of professional apprenticeship, supported by Law 10.097 of 2,000,
in a program of formation and insertion in the work. We analyzed the learning activities and
the way in which the realization and the development of the learning process in the vocational
training center took place. The objective was to analyze, articulate and integrate the learning
activities carried out in the company and training center and developed capacities, training
elements, comprehensiveness and completeness and types of alternation. At the end, we were
able to identify the formative model of the alternation that was used, based on the theoretical
reference and on the experience of behavioral, social and work learning in the context of
training and work. The questionnaire, interviews, documentary analysis, observation and
image registration were used in the research. Young learners, instructors, course counselors
and company supervisors participated in order to elucidate the research questions. Ten
learning activities and the practice in a simulated pedagogical environment, the pedagogic
supermarket, were monitored at the vocational training center. Would the learning activities
be developed for young people at work to face the challenges, the reality and the problems of
the work context? What would be the model of alternation to be proposed by the Training
Center, in the voices of apprentices, course counselors and company tutors. They are questions
asked and guiding the article.
Key words: Alternation. Young apprentice. Learning activity. Work.
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Resumo: O campo das ciências da educação tem enfatizado ao longo do tempo inúmeros
trabalhos que colocam em relevo uma escola e práticas educativas alternativas à escola
tradicional, apontando nessas práticas benefícios para a aprendizagem e a formação do
aluno. Esse artigo procura identificar essas práticas, ainda que coexistentes com as práticas
tradicionais e detectar as contribuições que os percursos formativos experienciais
acrescentam à formação profissional dos alunos. Foram utilizados como campo teórico
estudos relativos à formação experiencial, à formação profissional e às pedagogias
alternativas, assim como observações e entrevistas. Apresenta-se, aqui, os resultados de uma
sondagem inicial estabelecida a partir das apresentações de um projeto de engenharia pelos
alunos do 2º. Período do curso de Engenharia Elétrica do CEFET-MG na disciplina
Metodologia de Projetos, e o trabalho que desempenham alunos de diferentes períodos que
compõem a Equipe Fórmula Cefast da mesma instituição. A sondagem inicial aponta que os
alunos dos cursos de engenharia estudados são capazes de construir conhecimentos a partir
de outras vias que não tenham como referência única a sala de aula, e indícios de que os
alunos são capazes de construir percursos formativos alternativos àqueles propostos pela
escola. Aponta, ainda, a necessidade de a escola repensar suas práticas formadoras.

Palavras-chave: Saberes, pedagogias alternativas, formação profissional, engenharia,
educação

1. INTRODUÇÃO

Os estudiosos da técnica a apontam como indissociável da emergência do próprio ser humano.
Para Ortega y Gasset (1963) a técnica é definida como o conjunto dos atos técnicos
empreendidos pelo ser humano na modificação do mundo, na reforma que este impõe à
natureza, modificando-a no intuito de satisfazer necessidades e vontades. A técnica é
constituinte da natureza humana1. O filósofo define três estágios da técnica, sendo o primeiro
a técnica do acaso, o segundo a técnica do artesão e o terceiro a técnica do técnico. O terceiro
estágio é o que nos interessa neste trabalho pelo fato de que é este o estágio que pode ser
compreendido como tecnologia e é neste estágio que atuam os engenheiros. A formação
profissional de engenheiros é de interesse porque tais profissionais atuam no campo da
tecnologia de forma mais ampla que o restante da sociedade.
Nos primórdios, a formação dos engenheiros se dava por uma via que não é a escola e sim a
experiência. As escolas de educação técnica e de formação de engenheiros, que deram origem
aos modelos de formação profissional que conhecemos hoje, só começaram a emergir na
Europa do século XVIII, mais especificamente na França. Um marco importante na tradição
da formação profissional foi a fundação da Ecole Polytechnique em 1794. A partir dela
emerge um novo modelo de formação de engenheiros civis e militares que combinava alto
nível de educação científica com formação técnica baseada num estudo rigoroso dos
princípios dos trabalhos práticos.
A Ecole Polytechnique foi a primeira escola a dar instrução teórica e prática e
combinar educação e pesquisa, foi a primeira instituição a introduzir o laboratório
para o ensino superior e o primeiro estabelecimento de educação superior que era
também um centro de pesquisa. (SALOMON, 1984 – p. 143)2

No Brasil, ainda que tenha havido algumas iniciativas relacionadas à formação profissional
por parte dos jesuítas no século XVII ou iniciativas militares nos séculos XVII e XVIII, as
escolas de formação profissional nascem com as transformações ocorridas no século XIX,
marcadas pelos ideais de progresso do início do processo de industrialização que atinge o Rio
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Esta separação entre ser humano e natureza tem sido cada vez mais questionada nas perspectivas pósestruturalistas, contudo, optou-se por mantê-la a fim de evidenciar que desde os primórdios os seres humanos
desenvolveram técnicas.
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de Janeiro3 (Gama, 1986), em 1842, a partir da Escola Militar, é instalado o primeiro curso de
engenharia civil no Brasil.
O processo de formação de engenheiros no Brasil, como afirma Amorim (2016),
historicamente esteve ligado ao setor produtivo, principalmente ao setor industrial, associado
aos interesses das classes dominantes.
Nesse sentido, as faculdades de engenharia tiveram como alvo a preparação de
profissionais devidamente instrumentalizados para os aspectos técnicos de sua
atividade, que deveria desenrolar-se no âmbito do mundo empresarial em detrimento
dos demais. Essa imbricação entre o ensino de engenharia e o chamado setor
produtivo, estreitada a partir da intensa industrialização do século XIX, levou os
engenheiros a introjetarem permanentemente os valores capitalistas. (AMORIN,
2016, p.24)

Dessa forma, podemos dizer que os cursos de engenharia no Brasil, desde seus primórdios,
estão inseridos na perspectiva estrita de formar para adaptação aos postos de trabalho. O
modelo produtivista implementado nas empresas é transferido para as escolas, com um
excesso de pragmatismo, expresso no discurso “formar para o mercado”. “Hoje, quase a
totalidade das escolas (privadas e públicas) incorpora a lógica do cidadão-consumidor, alunocliente, algumas com mais recursos tecnológicos, outras apenas no aspecto conceitual”
(CAVALCANTE, ALBUQUERQUE e JESUS, 2008, p. 53). Tal discurso carrega consigo
aspectos ideológicos de uma sociedade construída para a individualidade em detrimento da
coletividade, composta por sujeitos que aprenderam a direcionar suas vidas a partir de
referências competitivas, que estão no cerne da lógica capitalista, e que, estes mesmos sujeitos
tendem a enxergar como naturais, presentes na contemporaneidade.
A interface entre a educação e o mundo do trabalho se encontra na formação profissional, que
no caso do Brasil, não tem rompido com a concepção de formação adestradora para a
manutenção das relações de poder, de classe e de produção vigentes. Neste sentido, é
importante a seguinte reflexão: seria o papel da escola apenas a formação do sujeito para a
adaptação aos imperativos do mercado?
É importante ressaltar que, apesar dos discursos que emergem na atualidade apontarem o
desejo de uma escola despolitizada, não é possível separar a educação e a política, a
pedagogia e a política, ou uma prática pedagógica alternativa e política. Como afirma Tomasi
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Como aponta Gama (1986) “A população urbana aumenta significativamente e o escravismo está em
decadência, sofrendo fortes pressões que prenunciam seu fim. As manufaturas e o trabalho livre exigem
educação técnica.”

(2017, p. 85) os “entendimentos diferentes de educação e da escola nos conduzem a interesses
diversos de indivíduos, de grupos e/ou classes sociais”. O próprio ato de educar que abarca a
escolha dos conteúdos, a adoção destas ou daquelas práticas pedagógicas, as relações escolaaluno, professor aluno e os valores presentes nestas relações já são por si atos essencialmente
políticos.

2. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, OS CORPOS (E MENTES) DÓCEIS E A
COMPETÊNCIA

O modelo de ensino de engenharia, largamente utilizado no Brasil, segue pedagogias
tradicionais e, como afirma Loder (2008), é centrado na figura do professor, visto como
dententor do conhecimento e agente principal do processo de aprendizagem dos alunos. São
pedagogias que investem na docilidade dos alunos em detrimento da autonomia deles. Outros
dois fatores relevantes na análise das ações pedagógicas vigentes no contexto da engenharia
residem no fato de que muitos professores são engenheiros-professores, e grande parte dos
engenheiros-professores não atuou como engenheiro fora da universidade. Estes dois fatores
podem evidenciar pelo menos duas questões nas ações pedagógicas no contexto da
engenharia, o fato de os engenheiros-professores não possuírem formação na área da
educação pode os levar a ter uma compreensão superficial da educação, a não enxergar seu
caráter constituído e constituinte de uma sociedade desigual e mesmo o seu papel de
reprodutora dos valores das classes dominantes e das desigualdades sociais (BOURDIEU,
1992). O fato de muitos engenheiros-professores não terem tido atuação profissional fora das
universidades pode denotar um conhecimento muito restrito acerca dos contextos de atuação
dos engenheiros no mundo do trabalho, em constante mudança. Esta questão pode ser
encarada como uma consequência do triunfo da escola sobre outras modalidades de
formação4, que confina a aprendizagem no tempo e no espaço, ou seja, o local de formação é
diferente e distante do local de trabalho. Se dentro da perspectiva do ensino de engenharia, o
professor é a figura central na educação que, entre outras finalidades, deve também preparar
os estudantes para o mundo do trabalho, como o professor deve atuar se, muitas vezes, ele
mesmo desconhece a realidade complexa que se desenha no mundo do trabalho fora da
universidade? Além do mais, como apontam Silveira, Carmo e Silva (2008, p. 90), “pesquisas
4

Ver: CAVACO, C., “Aprender fora da escola: percursos de formação experiencial”. Lisboa: Editora Educa, 2002.

demonstram que os estudantes dos cursos de engenharia acompanham mais de perto as
opiniões dos que labutam no mercado de trabalho do que os fazem as lentes universitárias”.
Este questionamento denota a fronteira, ainda bastante intransponível entre a escola e o
trabalho.
Para Loder (2008), existe dentre os engenheiros-professores a idéia de que saber-fazer é
saber-ensinar e as trajetórias formativas pessoais dos professores contribuem para a
perpetuação das pedagogias tradicionais.
Uma das causas que se atribui a continuidade do uso dessa pedagogia tradicional,
apesar das provas evidentes do esgotamento da mesma é o fato de que os professores
que atuam nestes cursos serem, em grande maioria, profissionais formados sobre a
pedagogia tradicional, de caráter diretivo, e, por isso mesmo, tem a tendência
“natural” de usar e acreditar na eficácia da mesma para garantir ao aluno o
aprendizado desejado. (LODER, 2008, p. 22)

Dentro da concepção das pedagogias tradicionais a “transmissão” do conhecimento do
professor (e a aprendizagem do aluno) acontece na sala de aula, o “bom aluno” deve estar na
sala de aula, em silêncio, no seu lugar, no horário, são métodos que valorizam a docilidadeutilidade dos jovens e desconsideram suas vivências, suas experiências, suas trajetórias e
desejos. O foco está nos conteúdos técnicos que são divididos em segmentos e a
“transmissão” ordenada destes segmentos acontece sempre na direção do professor para o
aluno. Dentro desta perspectiva de docilidade-utilidade, “o aluno é um vazio a ser
preenchido” (FREIRE, 2002).
Em contrapartida, as tecnologias e o mundo do trabalho colocam desafios cada vez mais
complexos à educação e a vida em sociedade. Com a desestabilização dos sistemas de
produção ocorrida na década de 1970 que ocasionou mudanças no padrão de produção
industrial e também com a incorporação de novas tecnologias pela indústria, a formação
tradicional seguindo o modelo da qualificação, centrada em referências tayloristas-fordistas,
se mostra insuficiente para atender as novas demandas colocadas pelo mundo do trabalho, e,
no caso das engenharias, esta alegação é evidenciada pelo alargamento dos postos de trabalho
dos engenheiros. As pesquisas indicam que as mudanças na atuação dos engenheiros na
sociedade atual apontam para a preponderância de habilidades gerais como saber trabalhar em
equipe, ter capacidade de realizar múltiplas tarefas, habilidades em gerenciamento, raciocínio
analítico, sobre os saberes técnicos específicos muito embora estes sejam também

indispensáveis na formação dos profissionais da engenharia5. Tal fenômeno remete a
reflexões acerca de modelos focados no indivíduo e suas subjetividades, na sua criatividade,
iniciativa, capacidade de mobilização de saberes, flexibilidade. O que está em questão nas
novas configurações do mundo do trabalho de que fazem parte os engenheiros, diz respeito à
qualificação, mas diz respeito também à competência. “A noção de competência vem do latim
competentia, derivada de competere, “chegar ao mesmo ponto”, oriunda de petere, ‘dirigir-se
para’. Refere-se a ‘o que convém’; no francês antigo significava ‘apropriado’ ” (DADOY,
2004, p.108). Para Dugué (2004), a noção de competência remete a uma mistura de saber e de
comportamento frente às situações de trabalho, definida por ela como saber-ser.
Em contrapartida a esta complexização do mundo do trabalho dos engenheiros, algumas
escolas de engenharia parecem compreender o engenheiro apenas na sua função restrita,
privilegiando a formação quase puramente teórica e científica nos currículos em detrimento
das demais demandas colocadas pelo mundo do trabalho e pelos próprios alunos dos cursos.
Não há consenso sobre se é possível a escola formar profissionais competentes uma vez que a
competência remete à subjetividade do indivíduo e o estudante é também ator de sua própria
formação mas, temos bons indícios para crer que a escola pode exercer um papel que
promova a autonomia dos jovens e que os permita experimentar, construir conhecimentos,
mobilizar saberes e, quem sabe, desenvolver competências.

3. PEDAGOGIAS ALTERNATIVAS E O FOCO NA APRENDIZAGEM

A despeito da predominância das pedagogias tradicionais no contexto da engenharia, há
iniciativas que demonstram ser possível a construção de conhecimentos a partir de outras vias,
que não seja unicamente partir da transmissão dos saberes do professor. A propósito, tanto
Maggi (2008) quanto Freire (2009) sustentam a tese de que ensinar não é transferir
conhecimentos e sim criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Maggi
(2008) apoia sua argumentação em fatores relacionados à comunicação e à efetividade da
escuta, isto é, o fato de que o professor transmitiu alguma mensagem não implica o fato de
5Sobre
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que ele tenha ensinado alguma coisa, não se sabe se a mensagem foi recebida ou como a
mensagem foi recebida ou se foi compreendida pelo mesmo ponto de vista que o professor
desejou ter “transmitido”, não se sabe também se houve recusa do receptor. Freire (2009)
critica o que ele chama de “educação bancária”, focada quase que exclusivamente no ensino
dos conteúdos como “transferência do saber” para a adaptação, que tolhe a liberdade do
educando, que não forma, domestica. Diante do que pensam os autores e da forma como a
educação em engenharia de fato acontece, como desenvolver a curiosidade epistemológica
uma vez que os espaços escolares favorecem a docilidade-utilidade? Os autores também
concordam que o aluno não é um “eu” isolado, ele está inserido em seu contexto social. Para
ambos autores, aprender é um agir e o aluno desempenha papel fundamental no seu próprio
processo de aprendizagem.
Como afirma Gohn (2001, p 21), “o debate sobre as teorias da aprendizagem voltaram à baila
dadas as mudanças provocadas pela globalização e seus efeitos sobre a sociedade e as
políticas governamentais”. Processos de aprendizagem têm sido discutidos, evidenciados, tido
sua importância valorizada. No âmbito da pesquisa, as edições 2015 e 2017 do Congresso
Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) tiveram temas centrais relacionados às
inovações no ensino e na aprendizagem com destaque para a interdisciplinaridade e para
iniciativas de algumas instituições no sentido de adotarem metodologias ativas no processo de
ensino e aprendizagem nos cursos de engenharia, tais iniciativas podem ser encaradas como
pedagogias alternativas às tradicionais, majoritariamente presentes no contexto da engenharia.
Pedagogias alternativas são iniciativas que diferem das tradicionais porque, enquanto estas
são diretivas e centradas no ensino, as alternativas colocam a centralidade no aprendiz e
entendem que a construção dos conhecimentos pode se dar por outras vias que não seja
unicamente a transmissão dos saberes do professor. Compreendem que os interesses,
motivações e desejos dos alunos são fundamentais para o processo de aprendizagem,
favorecem a autonomia e impulsionam a curiosidade epistemológica de forma que o aluno
desempenhe um papel ativo no seu próprio processo formativo.
Os anais do COBENGE de 2015 citam como estratégias e metodologias de aprendizagem
ativa utilizados nos cursos de engenharia em universidades brasileiras e estrangeiras (e. g.
Portugal, Dinamarca, Estados Unidos, Singapura) a aprendizagem baseada em problemas e
em projetos, instrução pelos colegas, pense-par-compartilhe, grupos resolvendo exercícios em
sala de aula, tomando notas em pares, dentre outras (COBENGE, 2016).

Além das iniciativas pedagógicas alternativas propostas por professores e pesquisadores e
instituições, é importante ressaltar que os alunos também são capazes de intervir, de criar
alternativas, de resistir, de atuar na sua própria formação. Ao assumirem a posição de quem se
insere no sistema escolar e não apenas a de quem se adapta a ele os alunos também modificam
e constroem a escola que desejam.
Para evidenciar estes fatos, tomamos como exemplo duas práticas pedagógicas que acontecem
ou convivem com os cursos de engenharia do CEFET-MG sendo uma proposta por um
professor e outra iniciada por alunos, são elas: as apresentações do trabalho final da disciplina
metodologia de projetos da turma do segundo período da engenharia elétrica e uma sondagem
inicial acerca de uma equipe de competição existente na instituição.
No caso da disciplina metodologia de projetos, a atividade proposta pelo professor é que os
alunos desenvolvam, ao longo da disciplina, em equipes, um projeto de engenharia que eles
mesmos escolhem. É importante ressaltar que os alunos de engenharia elétrica do segundo
período ainda cursam a formação básica em engenharia e que a única disciplina de caráter
técnico que eles tiveram contato foi programação de computadores com exceção para aqueles
alunos que obtiveram formação técnica prévia em outros cursos. Ao final do semestre são
feitas as apresentações dos projetos desenvolvidos.
A partir das apresentações dos projetos fica evidente que os estudantes possuem um
entendimento próprio da engenharia associado à resolução de situações problema. Foram no
total sete grupos sendo que um apresentou um projeto relacionado à acessibilidade de
deficientes visuais, três apresentaram projetos que visam à eficiência energética, um
apresentou um projeto de sonorização ligado a uma motivação pessoal, um apresentou um
projeto relacionado à necessidade medição de nível e o último apresentou um projeto de
automação residencial relacionado a conforto e bem estar. Os estudantes, mesmo sem terem
tido as aulas de todas as disciplinas técnicas que precisariam para o desenvolvimento dos
projetos conseguiram cumprir as tarefas. Algumas equipes construíram inclusive protótipos.
Questionados sobre as dificuldades da execução das atividades e sobre como fizeram para
aprender aquilo que ainda não tinham estudado, muitos responderam que lançaram mão da
pesquisa e aprenderam o que precisaram. Em alguns grupos havia alunos com conhecimentos
prévios pelo fato de terem frequentado anteriormente cursos técnicos e as equipes de
competição do CEFET. Nestes casos, os alunos com conhecimentos prévios atuaram como
auxiliadores para o restante do grupo.

A equipe Fórmula Cefast é uma equipe de competição fundada em 2005 por iniciativa de
alunas do curso de engenharia mecânica do CEFET-MG. A equipe constrói carros tipo
fórmula para participar da competição Fórmula SAE Brasil6. A competição é composta por
provas estáticas e dinâmicas e por apresentações técnicas das equipes que inclui projeto, custo
e marketing. A avaliação é feita por engenheiros especialistas. Na última edição da
competição, em 2016, a equipe Fórmula Cefast alcançou o terceiro lugar dentre quarenta
equipes de universidades competidoras, o que demonstra que esta iniciativa tem alcançado
papel de destaque no cenário nacional.
A sondagem inicial nos mostrou que a equipe Cefast acontece por iniciativa e empenho dos
próprios alunos com apoio de um professor. Os carros fórmula são projetados e construídos
pelos próprios alunos. Cada área de conhecimento mobilizada pelo projeto do carro é
composta por um aluno responsável e sua equipe, também composta pelos alunos de
engenharia. Há alunos de administração que trabalham com os pedidos de compras de
materiais e inscrições da equipe nas competições dentre outras atividades administrativas. A
sondagem inicial mostra que o que parece acontecer na equipe é uma espécie de autogestão,
os próprios integrantes da equipe fazem o processo seletivo dos novos integrantes. Mesmo
que não haja cobrança formalizada por cumprimento de horários, os alunos se comprometem
com o trabalho das equipes e com os resultados deste trabalho de forma que a cobrança por
cumprimento de horários não se faz necessária. Há troca de saberes entre os alunos mais e
menos experientes em um espírito de colaboração. Alunos em início de curso, que ainda não
tiveram contato com as disciplinas técnicas, podem ter oportunidades de aprender e
desenvolver na equipe atividades técnicas. Questionado sobre as motivações que levam os
alunos a se dedicarem tanto à equipe e, muitas vezes, demonstrarem menor dedicação em sala
de aula, um ex-integrante respondeu que “muitos alunos são apaixonados pela equipe”, que na
equipe os trabalhos são desempenhados por escolha dos alunos, que a equipe é mais “aberta”
que a sala de aula, e que o aprendizado é mais livre, que o resultado é visto dia após dia e que
o aluno não precisa aprender com a finalidade de fazer uma prova. A partir desta sondagem
inicial é possível inferir que a equipe parece auxiliar a troca de saberes entre os estudantes e
incentivar sua autonomia, os situando na condição se indivíduos ativos no processo de
aprendizagem. Outro ponto levantado pela sondagem inicial diz respeito aos professores dos
cursos de engenharia. Segundo os alunos eles parecem não se interessar pelas atividades de
6
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aprendizagem que acontecem nas equipes, eles não possuem um papel nem no sentido de
incentivar os alunos a se envolverem nestas atividades e nem de dissuadi-los.
É evidente que tanto a disciplina de metodologia de projetos quanto as atividades da equipe
Fórmula Cefast são práticas formadoras não convencionais dentro do contexto da engenharia,
alternativas à pedagogia tradicional proposta pela escola. O fato de a atividade de
metodologia de projetos ter sido proposta por um professor, isoladamente, denota que o
entendimento da educação por parte dos professores pode não ser unânime, que os professores
possuem entendimentos diferentes acerca de como a educação deve acontecer. O fato de as
atividades da equipe Fórmula Cefast acontecerem por iniciativa e empenho dos alunos e eles
serem capazes de trocar saberes e construir conhecimentos evidencia o fato de que, ainda que
a escola possua seu currículo, seus métodos e suas práticas, os alunos também são atores
dentro dos seus próprios processos formativos, ou seja, os alunos também constroem a escola.
Pedagogias alternativas podem, então, existir independentemente da pedagogia que propõe a
escola, podem existir em sala de aula ou mesmo fora dela, podem partir de um professor que
tenha um entendimento mais amplo acerca da educação ou mesmo dos próprios alunos,
motivados pelas suas vontades, desejos e interesses. Pedagogias alternativas podem coexistir
com as tradicionais, complementá-las ou mesmo serem encaradas como estratégias de
resistência ao autoritarismo das pedagogias tradicionais e podem demonstrar o tipo de
educação que desejam os principais atores do processo educativo que são os alunos.
É importante ressaltar que o que está em questão nesta pesquisa não é a substituição das
pedagogias tradicionais pelas alternativas e nem a hierarquização destas sobre aquelas, que a
importância da sala de aula e do professor é inegável. O que se propõe é pensar que as
pedagogias alternativas podem dar aos jovens uma vivência diferente na universidade, agregar
experiências em seus percursos formativos que os permitam desenvolver outras habilidades,
saberes e inclusive outra forma de compreender a escola.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos e discutidos acima, limitados pela condição de uma sondagem inicial,
mostraram que alunos aprendem por outras vias, que possuem seus entendimentos próprios
acerca da engenharia, que espaços fora da sala de aula são também espaço de formação e que

os alunos se sentem motivados ao vivenciarem experiências formativas alternativas como é o
caso da equipe Fórmula CEFAST. São indicadores de que os jovens são capazes de aprender
de outras maneiras e que é possível, inclusive, apesar das resistências, “construir uma escola
dentro da escola” que seja motivada pelos desejos e pelo engajamento dos próprios alunos.
A iniciativa proposta pelo professor, ao desafiar os alunos a conceberem um projeto de
engenharia mesmo antes dos estudos das disciplinas de caráter técnico do curso, coloca em
questão a separação teoria-prática e a concepção de que a aprendizagem acontece de forma
linear e seqüencial, como o currículo da escola.
As iniciativas pedagógicas alternativas propostas podem ser tomadas como agentes
analisadores da educação em engenharia e podem contribuir para a escola identificar possíveis
necessidades de repensar suas práticas educativas no sentido de atender as expectativas dos
próprios estudantes, o que deverá ser verificado ao longo da pesquisa que aprofundará a
investigação.
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ALTERNATIVE PEDAGOGIES AND PROFESSIONAL TRAINING OF
ENGINEERS: LEARNING EXPERIENCES IN CEFET-MG
Abstract: The field of educational sciences has emphasized many researches that highlight a
school and the alternative educational practices for the traditional school, pointing in these
practices the benefits for the learning and the student’s formation. This study tries to identify
these practices, although they coexist with the traditional practices, and to detect the
contributions that the experiential formative pathway add to the professional formation of the
students. Studies related to experiential formation, professional training and alternative
pedagogies, as well as observations and interviews were used as theoretical field. We present
here the results of an initial survey established from the presentations of the engineering
projects made by the 2nd. semester’s students of the Electrical Engineering course of CEFETMG in the Project Methodology discipline, and the work performed by students from different
periods that compose the Formula Cefast Team of the same institution. Initial survey
indicates that students of engineering courses are able to build knowledge in other ways that
do not have the classroom as a single reference, and evidence that students are able to
construct alternative pathway to those proposed by the school. It also highlights the need of
the school to rethink its formative practices.

Keywords: Knowledge, alternative pedagogies, professional training, engineering, education
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre a
possibilidade de materialização da Educação em Tempo Integral com o aporte teórico de
novas formas pedagógicas para organizá-la. A partir da compreensão de Paiva (2015) sobre
as obras de Paulo Freire no que tange à construção de outras “Pedagogias” (p. 123),
trazemos, nesta produção, quatro possibilidades de organização da jornada escolar dos
educandos, na perspectiva de se alcançar uma educação, efetivamente, integral, a saber: a
Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987); a Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996); a
Pedagogia da Convivência (JARES, 2008) e a Pedagogia da Hospitalidade (BAPTISTA,
2012). Com uma perspectiva metodológica de cunho qualitativo, buscamos, por meio da
pesquisa bibliográfica, evidenciar a necessidade de potencializar as multiplicidades de
pedagogias que possibilitem a construção de um cotidiano escolar – e/ou não escolar – em
tempo integral diferenciado onde os valores da cidadania, trabalho e convivência sejam
elementos integralizadores do processo educacional.

Palavras-chave: Educação em Tempo Integral. Educação Integral. Paulo Freire. Pedagogia
da Convivência.

1. INTRODUÇÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA
O Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão (GEPE) Fora da Sala de Aula – da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus São Gonçalo/RJ, devidamente registrado no
SR3/nº4955 da UERJ e intitulado como ‘Fora da Sala de Aula: Formações, Representações e
Práticas educativas não escolares e/ou extracurriculares no município de São Gonçalo’, desde
2016 vem realizando estudos, pesquisas e atividades de extensão no campo da Educação
Social e da Pedagogia Social em busca de novas formas de práticas pedagógicas dentro e fora
do ambiente escolar.
Ao longo desse tempo, diversas atividades vêm sendo desenvolvidas no GEPE, a saber:
Grupo de Estudo (onde textos fundamentam o campo teórico da Pedagogia Social e
Psicologia da Educação discutidos entre os participantes); Oficine Social (no qual é exibido
um vídeo seguido de uma roda de debates entre os presentes); Cursos de Extensão, na
modalidade a distância, para a formação dos educadores sociais e profissionais da área da
educação com temáticas voltadas para a Educação Social, Pedagogia Social e Psicologia da
Educação; Participação dos pesquisadores integrantes do GEPE em diferentes eventos no
campo da educação fora da Universidade (Secretarias de Educação e outros cursos) e, a
realização anual da Jornada de Educação Não Escolar e Pedagogia Social (JENEPS) na
Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJFFP), em São Gonçalo.
Destacamos que, nos diversos momentos formativos promovidos por este grupo, vimos
dialogando sobre práticas educativas – dentro e/ou fora da sala de aula – que contribuam para
uma educação mais completa aos sujeitos inseridos no processo de ensino-aprendizagem. A
partir da leitura da obra “Caminhos do Educador Social no Brasil”, de Jacyara Paiva, e em
uma perspectiva de reorganizar de maneira nova, antigos conceitos pedagógicos, o grupo viu
a necessidade de se pensar em ‘pedagogias’ que, porventura, venham a produzir novos
sentidos à pratica educativa. Neste bojo, atrelamos sua materialização numa escola de
Educação em Tempo Integral – visto que, com mais tempo na escola, aumenta-se a
oportunidade de aprendizagem e a promoção de experiências educativas diferenciadas que,
certamente, muito têm a contribuir para o desenvolvimento dos educandos.
Este exercício de reflexão bibliográfica pode ser percebido na experiência socializada por
Sirino (2017) referente ao projeto “Roda do Abraço” desenvolvido numa escola de Educação

em Tempo Integral no município Angra dos Reis/RJ. O autor faz uma articulação entre esse
projeto com a possibilidade de fortalecimento dos laços humanos entre os sujeitos desse
cotidiano. Neste caminhar, Cavaliere e Coelho (2017) apresentam – sobre essa experiência
educativa – que o artigo do Prof. Marcio Sirino revela o entendimento do tempo integral, na
escola, como:
Uma formação mais completa que, entre outras possibilidades precisa incorporar,
não somente o que tradicionalmente denominamos como ‘componentes curriculares’
regulares, mas também outros conhecimentos e saberes que incluem, por exemplo, a
subjetividade e os valores humanos (SIRINO, 2017, p. 18).

A experiência sinalizada acima é um exemplo de rompimento com a visão tradicional de
escola e, ainda, de possibilidade de construção de ‘outras pedagogias’ – no cotidiano escolar
de uma unidade de Educação em Tempo Integral, que prima pela formação integral de seus
educandos – e de promoção de uma educação de qualidade.
Esta elaboração teórica busca trazer, em sua estrutura, aportes conceituais sobre a temática da
Educação em Tempo Integral e, em seguida, seções sintetizadas com os principais
apontamentos de cada uma das ‘pedagogias’ que selecionamos como importantes para essa
possível construção de diálogo e novas perspectivas de práticas educacionais.

2. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
Em diferentes estudos sobre a Educação em Tempo Integral ou sobre a utilização do próprio
tempo de forma qualitativa no cotidiano escolar, identificamos uma diversidade de
perspectivas inerentes a esta ampliação da jornada escolar dos educandos/ampliação das
oportunidades de sua aprendizagem, quer seja pelo reconhecimento da dívida histórica para
com os alunos das classes populares; pela compreensão de que a promoção de uma educação
de melhor qualidade exige um maior tempo para a oferta de novas oportunidades
educacionais; pela necessidade de proteger os educandos inseridos em espaços de risco social
ou, ainda, pela junção de todos esses fatores e muitos outros que se desdobram ao longo do
processo.
Para ampliarmos o repertório conceitual sobre a Educação em Tempo Integral, trazemos a
compreensão de Moll (2010) apud Leclerc, e Moll (2012), que pontua o tempo integral em
dois sentidos – “restrito” e “amplo”:

Escola de tempo integral. Em sentido restrito refere-se à organização escolar na qual
o tempo de permanência dos estudantes se amplia para além do turno escolar,
também denominada, em alguns países, como jornada escolar completa. Em sentido
amplo, abrange o debate da educação integral – consideradas as necessidades
formativas nos campos cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual,
entre outros – no qual a categoria “tempo escolar” reveste-se de relevante
significado tanto em relação a sua ampliação, quanto em relação à necessidade de
sua reinvenção no cotidiano escolar (Moll, 2012, p. 96).

Partindo da percepção de que a construção da educação em ‘tempo integral’ é abordada pela
autora com a aglutinação de dois sentidos distintos – ampliação da jornada escolar e as
necessidades

formativas

em

diferentes

dimensões,

problematizamos

a

tendência

‘contemporânea’, de amalgamar conceitos e a eles atribuir novos significados.
Encontramos, nesta perspectiva, aspectos que dialogam com os pressupostos de Gadotti
(2009), uma vez que o mesmo percebe que “a educação se dá em tempo integral, na escola, na
família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, de noite, no cotidiano de todas as
nossas experiências e vivências” (p. 21).
Neste bojo – de uma educação que ocorra em todos os espaços e territórios – questionamos o
papel social da escola nesta contemporaneidade, pois partimos da compreensão de que a
função

principal

da

educação

escolar

seja

a

apropriação

dos

conhecimentos

socioistoricamente construídos. Mas, esta visão mais atual – em que a escola se configura
como mais uma das instituições que promovem formação às crianças e aos adolescentes –
qualifica ou desprestigia a atuação da educação escolar?
Neste sentido, somos confrontados com Frabboni (2001, p. 34) ao nos afirmar que essa
articulação entre o território e a unidade escolar se constitui numa “equação possível”.
Concordamos que a educação se dá em todos os tempos e espaços e que esta integração seja,
ainda, possível e necessária. No entanto, reforçamos que, a nosso ver – enquanto política
pública – a proposta de Educação em Tempo Integral, mesmo que por meio de atividades
dentro ou fora da escola, deve estar sob a responsabilidade da mesma. Ângulo este que
podemos encontrar, por exemplo, nas afirmações de Menezes (2009):
O aumento do tempo com vistas à formação integral do indivíduo deve constituir-se
na ampliação do tempo escolar, aqui considerado como o tempo que a criança está
sob a responsabilidade da escola, em atividades que podem ocorrer de forma intra ou
extra-escolar. Aspectos estes que evidenciam a centralidade da escola no processo
ensino-aprendizagem (MENEZES, 2009, p. 85).

Se, porventura, no contexto brasileiro, o tempo escolar corresponde ao “tempo em que a
criança está sob responsabilidade da escola”, por outro lado, em outros países, o conceito de

“tempo escolar” possui outras interpretações. Nesta direção, trazemos as contribuições de
Pereyra (1992), uma vez que, em estudos sobre a “jornada e os tempos escolares numa nova
época”, apresentou três casos de ampliação da jornada escolar europeia, a pontuar: Alemanha,
Dinamarca e Itália. Convém contextualizar que esta ampliação é realizada no espaço físico da
escola, mas não se configura numa ação escolar. As atividades propostas, assim como
alimentação, são pagas e se estendem a apenas alguns alunos, de forma a alcançar a mesma
jornada de trabalho de seus responsáveis, objetivando diminuir a influência negativa sobre a
educação dos alunos e também a precariedade cultural, como podemos observar em Pereyra
apud Maurício (2014):
A prolongação do tempo na escola, com jornada estendida, a toda manhã e tarde,
serviria, sobretudo, para diminuir, o maior tempo possível, a influência negativa
sobre a educação dos alunos e também a precariedade cultural de sua família e seu
bairro (PEREYRA, apud MAURPICIO, 2014, p. 43).

Inferimos que – nesta compreensão de ampliação da jornada escolar – o tempo integral é
atrelado a uma visão de assistência, na qual o aumento da carga horária está associado à
necessidade que os pais possuem de deixarem seus filhos num local de segurança e proteção.
Entretanto, resgatando a discussão acerca da valorização da centralidade da escola na
educação, acreditamos que a promoção de uma Educação em Tempo Integral eficaz exige
“saberes necessários à prática educativa”, como previa Freire (1996), saberes esses que
problematizem o papel da educação no cenário atual, oportunizem análises críticas acerca da
função social da escola pública, possibilitem refletir sobre o estabelecimento de parcerias e
inclusão de outros agentes na prática pedagógica e, ainda, dentre muitos outros aspectos,
auxiliem na construção do trabalho docente, pois, segundo Hargreaves (1992) “el tiempo es el
elemento más importante en la estructuración del trabajo del profesor” (p. 31).
Desse modo, partindo da centralidade da escola, acreditamos que com uma educação em
tempo integral, esses saberes serão postos em prática e a luta em prol de uma educação que
vise minimizar as desigualdades educacionais e sociais, bem como desenvolver o educando
em diferentes dimensões formadoras será, enfim, materializada. Para tanto, ressaltamos a
necessidade da ampliação da jornada escolar para uma educação em tempo integral, como nos
afirma Maurício (2009):
É necessário tempo de permanência na escola para que a criança das classes
populares tenha igualdade de oportunidade que as crianças de classe média têm, em
espaços variados e ao longo do dia inteiro, com acesso a linguagens e circunstâncias
diversas. É necessário tempo para adquirir hábitos, valores, conhecimentos para o

exercício da cidadania numa sociedade complexa como a brasileira do século XXI
(MAURÍCIO, 2009, p. 55).

Esta perspectiva dialoga com a visão de educação em tempo integral em que nos
fundamentamos, por reconhecermos que, para a promoção dessa formação humana mais
completa para o educando, carecemos de mais tempo a fim de que ele se perceba, reflita,
critique, tenha novas possibilidades de ser, pensar, fazer e querer na sociedade em que está
inserido. Desse modo, trazemos, novamente, os pressupostos de Maurício (2009), que nos faz
perceber a importância do tempo na promoção de uma educação de qualidade:
É necessário tempo para escovar dentes; é necessário tempo para fazer leitura crítica
das imagens veiculadas pela televisão; é necessário tempo para praticar valores
democráticos, na educação física, na hora da refeição, nas discussões em sala de aula
(MAURÍCIO, 2009, p. 55).

Como podemos perceber, a ampliação da jornada escolar dos educandos para uma educação
em tempo integral está atrelada a diversas concepções. Cavaliere (2007) afirma que “o tempo
de escola é sempre função de diferentes interesses e forças que sobre ele atuam” (p. 1018).
Neste ensejo, apresentamos os pressupostos de Cavaliere (2007) acerca dessa questão,
enquanto síntese das compreensões existentes e abordadas, no que tange às “diferentes visões
de escola de tempo integral que podem levar a projetos com objetivos até mesmo
antagônicos” (p. 1028).
A autora sistematiza-os em quatro visões, a saber: assistencialista; autoritária; democrática e
multissetorial. Sinalizamos, abaixo, as especificidades de cada uma:
Visão Assistencialista- “vê a escola de tempo integral como uma escola para
desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da formação dos alunos”.
Visão Autoritária- “a escola de tempo integral é uma espécie de instituição de
prevenção do crime”.
Visão Democrática- “o tempo integral seria um meio de proporcionar uma
educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos
conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas”.
Visão Multissetorial- “a educação pode e deve se fazer fora da escola. O tempo
integral não precisa estar centralizado a uma instituição”. (CAVALIERE, 2007, p.
1028 e 1029)

Partindo desses esclarecimentos referentes às concepções de Educação em Tempo Integral,
destacamos que, atualmente, quando se busca implementar programas e/ou projetos com a
ampliação da jornada escolar do educando, encontram-se disponíveis dois grandes formatos

organizacionais, também, de acordo com Cavaliere (2009) denominados ‘escola de tempo
integral’ e ‘alunos em tempo integral’.
A primeira perspectiva (escola de tempo integral) tem um olhar voltado para a instituição
escolar e o seu fortalecimento enquanto responsável pelo processo educativo de apropriação,
por parte dos alunos, dos conhecimentos e saberes, socioistoricamente, construídos.
Por sua vez, a segunda perspectiva (alunos em tempo integral) se relaciona com a oferta aos
educandos de experiências educativas através de outros educadores, inseridos em diferentes
espaços sociais, conforme podemos perceber na citação que se segue:
No primeiro, a ênfase estaria no fortalecimento da unidade escolar, com mudanças
em seu interior pela atribuição de novas tarefas, mais equipamentos e profissionais
com formação diversificada, pretendendo propiciar a alunos e professores uma
vivência institucional de outra ordem. No segundo, a ênfase estaria na oferta de
atividades diversificadas aos alunos no turno alternativo ao da escola, fruto de
articulação com instituições multissetoriais, utilizando espaços e agentes que não os
da própria escola, pretendendo propiciar experiências múltiplas e não padronizadas.
(CAVALIERE, 2009, p. 53)

Entretanto, independente de qual perspectiva de ampliação da jornada escolar seja
adotada/ofertada aos alunos, temos a compreensão de que novas práticas educativas devem
ser incorporadas na compreensão de que o aumento do tempo amplie, juntamente, as
possibilidades de aprendizagem dos educandos e, neste contexto, venha a promover uma
educação para uma formação humana mais completa – ou seja, uma educação integral.
Sendo assim, nas seções que se seguem abrimos um espaço para discutirmos sobre outras
‘pedagogias’ para a materialização de uma Educação em Tempo Integral mais significativa.
E, como esta orientação – de construção de novas ‘pedagogias’ – veio do patrono da educação
brasileira, trazemos, na seção 1, a partir das contribuições de Freire (1987 e 1996) uma
discussão voltada para a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Autonomia.

3. PEDAGOGIA DO OPRIMIDO E PEDAGOGIA DA AUTONOMIA
Nesta seção, faz-se necessária a discussão de Freire sobre os saberes imprescindíveis a uma
prática socioeducativa significativa, abordados anteriormente. Percebe-se a importância de
trazer à discussão alguns de seus pressupostos abordados nas obras Pedagogia da Autonomia
e Pedagogia do Oprimido, que, em 2018, completa 50 anos de sua elaboração, tendo em vista

a possibilidade de novas formas de lidar com a diversidade, com os diferentes contextos e
conflitos que constituem os sujeitos.
O livro a Pedagogia do Oprimido de 1968 é uma das primeiras obras literárias a mostrar que
aos oprimidos, nas sociedades latino-americanas, eram oferecidas esferas educativas e
socioeducativas que mantinham um movimento de reforço das desigualdades. Num panorama
social em que os sujeitos não são respeitados em suas diferenças e precisam se ajustar, ainda
nesta contemporaneidade, Freire (1987) discute este movimento dentro das instituições de
ensino. No campo teórico da Pedagogia Social no Brasil, no qual Paulo Freire é grande
referência, percebemos a mesma dinâmica em contextos não escolares: um educador que
transfere o conhecimento, deposita seus saberes, disciplina.
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 crítica 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. (FREIRE, 1987, p. 34)

A respeito da formação integral dos sujeitos, utilizando uma estratégia de ampliação da
jornada, dificilmente, numa educação bancária, proporcionaremos acesso a diferentes saberes
que podem favorecer a transformação de contextos sociais. Se num turno único, ou num
contraturno, oferecermos mais do mesmo dessa educação que oprime, não dialoga, não
emancipa, reforça desigualdades, como é possível fomentar transformações? Como é possível
formar o sujeito integralmente, depositando um conhecimento engessado, que por vezes
reproduz preconceitos, desigualdades, com o objetivo de se manter tudo como está?
A mudança é importante. O movimento de se reinventar é necessário, como aconteceu com o
próprio Freire, por ocasião da elaboração do livro Pedagogia da Esperança (FREIRE, 1921).
Na referida obra, Paulo Freire pede atenção, às Editoras, ao publicarem o livro Pedagogia do
Oprimido, pois identifica nele uma linguagem machista.
Começarei exatamente pela linguagem machista que marca todo o livro e de minha
dívida a um sem-número de mulheres norte-americanas que, de diferentes partes dos
Estados Unidos, me escreveu, entre fins de 1970 e começos de 1971, alguns meses
depois que saiu a primeira edição do livro em Nova York. Era como se elas tivessem
combinado a remessa de suas cartas críticas que me foram chegando às mãos em
Genebra durante dois a três meses, quase sem interrupção. (FREIRE, 1921, p. 34)

A reflexão sobre sua prática a torna significativa, na medida em que evitamos dinâmicas
socioeducativas que favoreçam a opressão e, tão somente, a transmissão de conhecimento. O

diálogo contribui para a formação e a constituição dos sujeitos que estão, em determinado
momento, na condição de educador e educando. O educador sai da posição de opressor,
daquele que detém o conhecimento e incentiva a reflexão, a visão crítica da realidade
proporcionada pela leitura do mundo, refletindo, também, sobre suas práticas em contextos
escolares e não escolares. No entanto, pensar criticamente, na atualidade, ainda é perigoso
(FREIRE, 1987). Identificar-se como oprimido gera a responsabilidade de fazer algum
movimento para se emancipar. Identificar-se como opressor, traz a mesma responsabilidade e
exige mudanças.
A Pedagogia do Oprimido, portanto, “trata-se de uma concepção nascida nas experiências
sociais e inseparável dos sujeitos dessas experiências como produtores de conhecimentos e
reconstruída por esses mesmos sujeitos” (GADOTTI, 2016, p. 10).
Assim, Paulo Freire foi um educador que muito contribuiu para a construção de uma educação
mais libertadora – aquela que percebe as diferenças entre as pessoas e não as utiliza como
fundamento de discriminação e produção de mais desigualdade. Dessa forma, trazemos ainda,
algumas considerações sobre a Pedagogia da Autonomia ampliando a reflexão sobre à
materialização da educação em tempo integral em solo brasileiro.
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não
ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale
dizer, em experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 1996, p. 107)

A escolha por essa obra, dentre tantas outras “Pedagogias” elaboradas por Freire, se alinha à
perspectiva de que nessa produção o autor continua a discussão acerca dos diferentes
“saberes necessários à prática educativa” em espaços escolares e não escolares.
A obra “Pedagogia da Autonomia”, elaborada por Paulo Freire em 1996, apresenta 3 (três)
campos de discussão, a saber: primeiro, não há docência sem discência; segundo, ensinar não
é transferir conhecimento; e, terceiro, ensinar é uma especificidade humana.
Estas três vertentes nos trazem exigências para a materialização de uma educação com um
viés mais libertador, tais quais: rigorosidade metodológica; pesquisa; respeito aos saberes dos
educandos; criticidade; estética e ética; corporificação das palavras pelo exemplo; risco,
aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a
prática; reconhecimento e assunção da identidade cultural; consciência do inacabamento;
reconhecimento do ser condicionado; respeito à autonomia do educando; bom senso;

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão da realidade;
alegria e esperança; convicção de que a mudança é possível; curiosidade; segurança,
competência profissional e generosidade; comprometimento; compreensão de que o ato de
educar é uma forma de intervenção no mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de
decisões; saber escutar; reconhecer que a educação é ideológica; disponibilidade para o
diálogo e querer bem aos educandos (cf. FREIRE, 1996, p. 7 e 8).
Convém salientar que frente a essas exigências o educador vai desenvolvendo – na percepção
de suas potencialidades e de suas incompletudes correlacionado com suas escolhas cotidianas
– a necessária autonomia na prática educativa, pois, como nos afirma Freire (1996) “a
autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo
tomadas” (p. 107).
Essas escolhas vão posicionando o educador a favor ou contra uma educação que privilegia a
formação humana mais completa dos educandos, ou seja, uma educação integral – que no
tempo integral se configura imperioso associar.
A desconsideração total pela formação integral do ser humano, a sua redução a puro
treino fortalece a maneira autoritária de falar de cima para baixo a que falta, por isso
mesmo, a intenção de sua democratização no falar com. (FREIRE, 1996, p. 116)

Na contramão desta perspectiva de desconsideração da formação integral do sujeito, faz-se
necessário perceber a possibilidade de desenvolvimento desta ‘autonomia’ na convivência
com o outro cotidianamente, traços que trazemos na próxima seção com a discussão sobre
Pedagogia da Convivência de Xésus Jares (2008).

4. PEDAGOGIA DA CONVIVÊNCIA
Ao consultarmos o minidicionário da língua portuguesa, encontramos para o verbete
‘convivência’ a seguinte definição: 1. “Ação ou efeito de conviver; convívio. 2. Trato diário”
(XIMENES, 2000, p. 255).
Dando continuidade à pesquisa, no verbo ‘conviver’ é possível identificar a perspectiva de “Viver em
comum, em graus variados de intimidade” (IBIDEM, 2000, p. 255). Esses significados podem nos

direcionar para uma compreensão da convivência numa esfera do senso comum como sendo o
ato de “estar com o outro”.

No entanto, faz-se necessário questionar o que se faz no ‘estar com o outro’ e como se
estabelecem esses vínculos. Na convivência com o outro, vamos construindo conhecimentos e
estabelecendo espaços formativos. Por isso, direcionamos o nosso olhar sobre a convivência
não como um simples contato, mas sim como uma pedagogia.
A Pedagogia da Convivência propõe reaprender a utilizar nossos espaços de
interação para melhor compreender o outro e suas intenções. É necessário, para isso,
uma ética do diálogo que estimule o questionamento, com liberdade, sinceridade e
respeito mútuo, sem determinação institucional. Perguntar mobiliza quem questiona
e quem formula a resposta. (GRACIANE, 2011, p. 96)

A partir das contribuições apresentadas convém esclarecer que esta construção “Pedagogia da
Convivência” foi criada pelo educador catalão Xésus Jares, no início do século XXI, enquanto
uma forma de estruturação do trabalho educativo para espaços não escolares perspectivandose alcançar a educação a partir de dois pressupostos fundamentais: os Direitos Humanos e a
vivência da paz em tempos difíceis.
Desse modo, Jares (2008) elencou princípios elementares para a construção de uma
‘pedagogia’ que proporcionasse uma convivência entre os sujeitos da educação. Para isso,
categorizou 3 (três) conteúdos básicos para o início do exercício da prática educativa que
respeita os direitos humanos e a paz, a saber:
Conteúdos de natureza humana: direito à vida e ao desejo de viver, à dignidade, à
felicidade, à esperança.
Conteúdos de relação: ternura, respeito, não violência, aceitação da diversidade e
rejeição a qualquer forma de discriminação, solidariedade, igualdade.
Conteúdos de cidadania: justiça social e desenvolvimento, laicismo, estado de
direito, direitos humanos. (cf. JARES, 2008, p. 29)

Assim, observamos que, para além do “viver em comum”, a Pedagogia da Convivência se nos
apresenta enquanto uma possibilidade de prática pedagógica sistematizada e fundamentada na
construção de valores considerados “universais” que contribuem para o fortalecimento da
educação no campo social.
Conviver significa viver uns com os outros com base em certas relações sociais e
códigos valorativos, forçosamente subjetivos, no marco de um determinado contexto
social. Estes polos que marcam o tipo de convivência estão potencialmente cruzados
por relações de conflito, o que de modo algum ameaça a convivência. Conflito e
convivência são duas realidades sociais inerentes a toda forma de vida em sociedade.
(JARES, 2008, p. 25)

Atualmente, podemos perceber o quanto a convivência com o outro está sendo comprometida
– justamente pela estrutura de sociedade capitalista em que estamos inseridos na qual a forma

de se relacionar com o outro vem sendo modificada, a adesão de aparelhos eletrônicos é
potencializada e os laços humanos se encontram fragilizados, cotidianamente. O filósofo
Bauman, discorre sobre este movimento. Ao apresentar uma de suas obras, destaca que,
O principal herói deste livro (Amor Líquido) é o relacionamento humano. Seus
personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados
por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente
descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que
possam contar num momento de aflição, desesperados por “relacionar-se” e, no
entanto, desconfiados da condição de “estar ligado” em particular de estar ligado
“permanentemente” para não dizer eternamente, pois temem que tal condição
possam trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a
suportar, e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para _sim,
seu palpite está certo _ relacionar-se. (BAUMAN, 2014, p. 6)

Na compreensão de Bauman (2004), estamos inseridos numa sociedade ‘líquido-moderna’
que vem produzindo seres egocêntricos, individualistas, adeptos ao consumo exacerbado e ao
estabelecimento de relações por meio de interesses que contribui para o distanciamento entre
as pessoas e a construção de processos de desigualdade social em diferentes espaços, como
podemos observar junto às ponderações de Graciani (2011):
A negação do outro, diferente de mim, tem sido considerada, no mundo
contemporâneo, um dos piores fatores geradores de conflitos sociais, dissabores
pessoais, revoltas e agressões, entre outros. A invisibilidade do outro que está ao
meu lado é um dos componentes do processo da exclusão, seja ela causada por
preconceito étnico, cultural, religioso, por discriminação de gênero, opção sexual ou
desigualdade social (GRACIANI, 2011, p. 96).

Essa realidade podemos encontrar, inclusive, nas unidades escolares, principalmente, nas que
são de educação em tempo integral, pois, ao aumentarem o tempo de permanência dos alunos
na escola, os momentos de interação entre os educandos são potencializados para a existência
de uma atuação pedagógica planejada e direcionada para uma educação em Direitos
Humanos, que promova uma educação direcionada para a paz, dentro e fora da escola.
Quando os elementos apontados por Jares não são levados em consideração, pelos educadores
sociais e professores, acredita-se que os vínculos humanos se fragilizam ainda mais e a
convivência fica comprometida dificultando, assim, a promoção de uma educação,
efetivamente, integral.

5. PEDAGOGIA DA HOSPITALIDADE

Nesta terceira e última seção deste artigo, esboçamos algumas contribuições da educadora
portuguesa Isabel Baptista (2012) na construção dessa reflexão necessária sobre a promoção
de uma educação mais justa e solidária.
A partir da relação entre Ética e Educação Social, a autora repensa o valor da ética na prática
profissional daqueles que trabalham com a educação social. Embora o seu foco principal seja
para os educadores sociais portugueses, fazemos uma relação com a educação escolar em
tempo integral levando em consideração que, por meio da ampliação do tempo do educando
na escola, se tem a oportunidade/necessidade de se produzirem ações (socio)educativas que
contribuam para a sua formação humana mais completa – educação integral.
Neste sentido, a estrutura social contemporânea, que apresentamos na Pedagogia da
Convivência, é percebida como demanda na sua reflexão sobre Hospitalidade, e que
buscamos entender como uma ´pedagogia’, pois sinaliza a necessidade da construção de um
“laço social num mundo desenlaçado”, por meio da “mediação socioeducativa” (cf.
BAPTISTA, 2012, p. 38)
Na contramão desta sociedade produtora de fragilidades nas relações humanas, identificamos,
na Ética da Hospitalidade ou, como queremos tratar, “Pedagogia da Hospitalidade”, o
desmembramento do valor ético em três grandes dimensões a serem trabalhadas pelos
educadores:
Acolhimento: a hospitalidade define-se pela disposição para receber o hóspede de
modo a que este se sinta em nossa casa como se estivesse em sua própria casa, pela
disposição para aceitar que o Outro possa fazer lei no espaço de nossa autoridade.
Responsabilidade: ser responsável pelo Outro desta maneira não significa substituir
o Outro na sua própria responsabilidade. Não podemos tomar o lugar que lhe
pertence ou arrogarmo-nos o direito de cobrar o exercício dos seus próprios deveres.
Bondade: a bondade tempera o acolhimento e a responsabilidade como um sopro de
bem ou subtil excesso da vontade que, ao mesmo tempo que faz transbordar toda a
obrigação pessoal, profissional ou cívica, introduz elementos de delicadeza,
moderação e serenidade. A bondade não é um acrescento, mas um fermento. (cf.
BAPTISTA, 2012, p. 46-47)

A ética entendida e reorganizada a partir dessas três dimensões – tanto em espaços escolares
quanto em ambientes não escolares – são consideravelmente relevantes, na medida em que
contribuem para a construção de uma educação que tenha um compromisso com o outro e,
por isso, materializa ações éticas e educativas cotidianamente.

Contudo, convém pontuar que a perspectiva ética, trazida pela autora, se direciona em uma
tripla constituição: teleológica; deontológica e prudencial.
A ética é consubstanciada ao processo de afirmação identitária dos educadores
sociais, mas só valorizando a ética profissional na sua tripla dimensão – teleológica,
deontológica e prudencial – poderemos fazer justiça ao caráter distintivo da
profissão, aqui interpretado à luz de uma ‘ética da hospitalidade’ assente no tríptico
acolhimento, responsabilidade e bondade. (BAPTISTA, 2012, p. 39)

Ou seja, a partir da constituição do campo das finalidades para além do posto cotidianamente
pelas relações sociais (teleológica), o comportamento em grupo tende a se humanizar-se nas
relações educativas (deontológico) e, por isso, o campo das escolhas passa a ser uma relação
direta com a capacidade de empatia pelo outro (prudencial).
Dessa forma, o que chamamos de “pedagogia da hospitalidade” contribui para a compreensão
da necessidade de se produzir uma educação mais ampliada englobando uma formação
multidimensional para os educandos, como entendemos a partir das contribuições de Coelho.
Nesse sentido, é importante dizer que falar sobre educação integral, para nós,
pressupõe falar, também, em tempo ampliado/integral na escola: com o tempo
escolar ampliado, é possível pensar em uma educação que englobe formação e
informação e que compreenda outras atividades – não somente as conhecidas como
atividades escolares – para a construção da cidadania partícipe e responsável
(COELHO, 2009, p. 93).

Faz- se necessário aprofundarmos mais nas dimensões constituintes da ética da hospitalidade,
porém já compreendemos que esta pode ser cunhada na perspectiva de fundamentar a prática
socioeducativa dos educadores sociais – que, em sua maioria, trabalham em espaços não
escolares ao mesmo tempo em que também podem auxiliar na crescente inserção destes
educadores no contexto escolar – por meio da ampliação da jornada diária quando, numa
perspectiva contemporânea de educação integral e(m) tempo integral, sujeitos de diferentes
espaços formativos atuam para a dinamização deste trabalho.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim, este artigo carrega algumas reflexões sobre possíveis pedagogias que podem contribuir
para a formação integral dos sujeitos que permanecem em tempo integral, em contextos
escolares e não escolares, sem perder de vista a centralidade da escola neste processo.

A Pedagogia do Oprimido nos leva a pensar sobre a importância do diálogo no movimento de
ruptura dos mecanismos de opressão; sobre a importância da palavra que, aliada à prática,
pode transformar. Em sua obra, Paulo Freire traz a importância do amor, da humildade, da fé
nos homens, da esperança, do pensar crítico, da educação problematizadora, dialogando
com os outros autores elencados nesta pesquisa para o estudo de outras pedagogias. Em sua
reflexão na Pedagogia da Autonomia percebemos a necessidade de combater o autoritarismo,
ainda presente em muitas instituições escolares e não escolares.
A Pedagogia da Convivência de Xésus Jares, nos mostra a importância de organizar
conteúdos mínimos e necessários para que os sujeitos interajam de forma a vivenciarem, nos
ambientes educacionais, valores universais e promotores de relações pacíficas.
A ética ou ‘Pedagogia’ da Hospitalidade, de Isabel Baptista, aborda as possibilidades de
construirmos relacionamento éticos a partir do acolhimento, bondade e responsabilidade com
o Outro, o que trará consequências transformadoras nas relações sociais e nos processos de
compreensão do que é ser humano na contemporaneidade.
Essas pedagogias trazem propostas significativas e necessárias para a formação dos sujeitos e
promoção de uma sociedade melhor e mais justa para todos e todas. Sobretudo neste momento
vivido na sociedade brasileira
Assim, concordando com Freire, percebe-se que o movimento é não nos prendermos nos
fundamentos da educação já postos, mas de criarmos ‘pedagogias’ a partir de novas realidades
socioeconômicas. Formar integralmente os sujeitos subsome-se à oferta de mais
oportunidades educativas significativas. E, em meio à modernidade líquida que vivenciamos,
na qual os laços humanos têm estado cada vez mais frágeis, identificamos que as propostas
trazidas pelos autores podem contribuir para a formação humana mais completa possível dos
sujeitos que se encontram em jornada ampliada, isto é, para a Educação Integral e(m) Tempo
Integral.

REFERÊNCIAS
BAPTISTA, Isabel. Ética e educação social: interpelações de contemporaneidade. Revista
Interuniversitaria. Sevilla, n. 19, p. 37-40, 2012.

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro:
Zahar, 2004.
BRASIL. Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 de jun. 2014.
CASTEL, Robert. A insegurança social: o que é ser protegido? Petrópolis: Vozes, 2005.
CAVALIERE, Ana Maria Vilela. Escolas de tempo integral versus alunos em tempo integral.
Em Aberto, Brasília, v.22, n. 80, p.51- 63, abr. 2009.
CAVALIERE, Ana Maria Vilela. Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educ.
Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1015-1035, out. 2007.
CAVALIERE, Ana Maria Vilela; COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa. (Orgs.).
Pesquisas sobre educação integral e tempo integral: histórias, políticas e práticas. Curitiba:
CRV, 2017.
COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa. História(s) da educação integral. Em Aberto,
Brasília, v. 22, n. 80, p. 83-96, abr. 2009.
FRABBONI, Franco. La integración escuela-territorio. Hacia una ciudad educadora. In:
VILLAR, Maria Belén Caballo. A cidade educadora: nova perspectiva de organização e
intervenção municipal. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1921.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 23. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
GADOTTI, Moacir. Educação integral no Brasil: inovações em processo. São Paulo:
Editora e Livraria do Instituto Paulo Freire, 2009.
GADOTTI, Moacir. Pedagogia do Oprimido: Leitura de seus leitores e intérpretes. Acervo
Moacir Gadotti, 2016. Disponível em:
<http://gadotti.org.br:8080/jspui/handle/123456789/427 >. Acesso em 25 de dez de 2017.
GRACIANI, Maria Stela Santos. A formação do educador social e a Pedagogia da
Convivência. In: RAMOS, Marcos Fadaneli; ROMAN, Artur. Educadores Sociais: a
Importância da formação na implementação de tecnologias sociais. Brasília, DF: Fundação
Banco do Brasil, 2001.
HARGREAVES, Andy. El tiempo y el espacio en el trabajo del profesor. Revista de
Educación. Madri: Centro de Publicaciones Del Ministerio de Educación y Ciencia, n. 298,
1992.
JARES, Xésus R. Pedagogia da Convivência. São Paulo: Palas Athenas, 2008.

LECLERC, Gesuína de Fátima Elias. MOLL, Jaqueline. Programa Mais Educação: avanços e
desafios para uma estratégia indutora da educação integral em tempo integral. Educar em
Revista, Curitiba: Editora UFPR, n. 45, p. 91-110, jul./set. 2012.
MAURÍCIO, Lúcia Velloso (Org.). Tempos e Espaços Escolares: experiências, políticas e
debates no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Ponteio: FAPERJ, 2014.
MAURÍCIO, Lúcia Velloso. Políticas públicas, tempos, escola. In: COELHO, Lígia Martha
C. da Costa. Educação integral em tempo integral: estudos e experiências em processo. Rio
de Janeiro: FAPERJ, 2009.
MENEZES, Janaína S. S. Educação integral & tempo integral na educação básica: da LDB ao
PDE. In: COELHO, Lígia Martha C. da Costa. (Org.) Educação Integral em tempo
integral: estudos e experiências em processo. Rio de Janeiro, DP et Alii, 2009.
PAIVA, Jacyara Silva. Caminhos do Educador Social no Brasil. São Paulo: Paco Editorial,
2015.
PEREYRA, A. Miguel. La jornada escolar en Europa. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona:
Editorial Fontalba, n. 206, September, 1992.
SIRINO, Marcio Bernardino. Projeto ‘Roda do Abraço’: prática pedagógica e(m) tempo
integral fortalecendo os laços humanos. In: CAVALIERE, Ana Maria Vilela; COELHO,
Lígia Martha Coimbra da Costa. (Orgs.). Pesquisas sobre educação integral e tempo
integral: histórias, políticas e práticas. Curitiba: CRV, 2017.
XIMENES, Sérgio. Minidicionário Ediouro da Língua Portuguesa. São Paulo: Ediouro,
2000.

OTHER "PEDAGOGIES" FOR FULL TIME EDUCATION
Abstract: The present article aims to present a theoretical reflection about the possibility of
materialization of Education in Integral Time with the theoretical contribution of new
pedagogical forms to organize it. From Paiva's (2015) understanding of Paulo Freire's works
on the construction of other "Pedagogies" (p. 123), we present in this production four
possibilities of organizing the students' school day, in the perspective of to achieve an
education that is truly comprehensive, namely: Pedagogy of the Oppressed (FREIRE, 1987);
the Pedagogy of Autonomy (FREIRE, 1996); the Pedagogy of Convivencia (JARES, 2008)
and the Pedagogy of Hospitality (BAPTISTA, 2012). With a qualitative methodological
perspective, we seek, through bibliographical research, to highlight the need to enhance the
multiplicities of pedagogies that allow the construction of a differentiated full time school –

and/or non-school – daily life where the values of citizenship, work and coexistence are
integral elements of the educational process.
Keywords: Full Time Education. Integral Education. Paulo Freire. Pedagogy of Coexistence.
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Resumo: O objetivo deste texto é evidenciar a importância dos resultados do trabalho com
oficinas formativas desenvolvidas no âmbito do colégio Estadual Daniel Lisboa, com
estudantes da Educação de Jovens e Adultos, com vistas a inserção na compreensão da
multidimensionalidade do mundo do trabalho, com suas potencialidades e possibilidades. O
lócus dessa pesquisa situa-se em um bairro da periferia da cidade de Salvador-Bahia,
marcado pelos altos índices de violência, tráfico de drogas, além disso, destaca-se que a
população ali residente vivencia um forte processo de vulnerabilidade social, expostos ao
abandono e precarização dos serviços públicos essenciais. Cabe ressaltar que o bairro
possui altos índices de distorção idade serie e analfabetismo. Trata-se de uma pesquisa de
caráter metodológico qualitativo, tendo por base o estudo de caso, utilizando-se de diversas
ferramentas de pesquisa, como entrevistas, observação participante, aplicação de
questionários. Como fundamentação teórica, buscou sustentação na teoria de Paulo Freire,
promovendo o dialogo relacional com outros autores e abordagens como Haddad, Bourdieu,
Silveira. Os resultados iniciais apontam que o trabalho com oficinas desenvolvidos na EJA
tem a potencialidade de aproximar o estudante da sua realidade, promovendo maior

1

Doutorando – PPGEDUC/UNEB

2

Mestranda – MPEJA/UNEB

3

Professor da Rede Estadual de Ensino

interação com o conhecimento a ser trabalhado, estimulando que os sujeitos se percebam
como construtores do seu conhecimento e de sua realidade.
Palavra-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Oficinas. Metodologia. Participação.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como tema central desenvolver uma análise a respeito das ações realizadas por
professores da educação de jovens e adultos no Colégio Estadual Daniel Lisboa tendo como
foco os estudantes do turno noturno. O objetivo central será compreender de que forma as
oficinas promovidas podem ter contribuído para apresentar aos estudantes da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) as multidimensionalidades do mundo do trabalho.
A educação de jovens e adultos representa um segmento de pessoas com especificidades nas
suas identidades, marcadas por diferenças sociais, geracionais, que em algum momento de
suas vidas foram negligenciadas pelas políticas públicas de educação, não se enquadrando na
homogeneização da educação básica.
Dentro dessa perspectiva, far-se-á necessário perceber como o desenvolvimento de oficinas
temáticas, aqui voltadas para o mundo do trabalho, potencializou a relação de ensinoaprendizagem do educando com o tema abordado. É uma pesquisa aplicada de caráter
exploratório com base no estudo de caso, utilizando-se de uma abordagem qualitativa, a qual
exigiu do pesquisador, a necessidade de sistematizar a análise dos dados pesquisados e
observados a partir de aplicação de procedimentos metodológicos.
Como

técnica

de

pesquisa

foram

aplicados

questionários

realizando

entrevistas

semiestruturadas, perante aos alunos, com a intensão de alcançar os objetivos previstos.

2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE PERSPECTIVAS E
REALIDADES.

A Constituição Federal – CF no seu Artigo 208 estabelece que é dever do Estado “o Ensino
Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade
própria”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 - LDB de acordo com o seu Artigo
37 cita que a “Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria.
Dados do Censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 2011, revelam que a taxa de analfabetismo4 vem caindo muito lentamente nos últimos dez
anos. O país conta ainda com cerca de 13,9 milhões de brasileiros analfabetos, com 15 anos
ou mais, o equivalente a 9,63% da população nessa faixa etária – sendo que, no Censo de
2000, esse percentual era de 13,64%. O Nordeste continua sendo a região com maior número
de analfabetos, cerca de 16% da população com mais de 15 anos.
O desenvolvimento histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil é caracterizado por
embates, lutas sociais, políticas e pedagógicas, que tiveram, na década de 1960, seu principal
ponto de efervescência, devido à atuação dos movimentos sociais populares, que através da
Educação Popular, sua maior força de expressão, buscou uma educação de qualidade, que
garantisse a inclusão e a permanência dos excluídos em uma escola pública de qualidade.
Não é interesse desse artigo retomar a trajetória histórica da EJA no Brasil, pois esse debate já
apresenta uma ampla e diversificada referência bibliográfica, tal como: FÁVERO (2005);
HADDAD (2002), entre outros. Contudo, com o objetivo de localizar um dos campos
temáticos em que se encontram os sujeitos dessa investigação e as situações de risco e
vulnerabilidade vivenciadas pelos mesmos, destacaremos as décadas de 1980 e os períodos
posteriores, a partir de alguns de seus marcos históricos para a EJA; além disso,
apresentaremos alguns quadros demonstrando as fases do analfabetismo no Brasil e na Bahia.
Os debates recentes no campo da EJA apontam que, apesar dos ganhos nos últimos anos, tal
como seu reconhecimento, enquanto modalidade de ensino e financiamento a partir de
recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), a EJA não pode
limitar-se a um processo de escolarização formal, devendo avançar no reconhecimento e
4
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analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para
uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando a leitura, a
escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade”.

valorização de outras experiências educativas, muitas delas vinculadas à educação popular.
Nessa perspectiva, reconhece-se o direito dos sujeitos da EJA à vivência plena das suas
experiências, a partir da compreensão de que o processo educacional ocorre em todas as
esferas de interação social e trazem ganhos para os sujeitos. Freire (2011, p. 21) sinaliza que a
Educação de Jovens e Adultos “vai se movendo na direção da Educação Popular, na medida
que, a realidade começa a fazer algumas exigências à sensibilidade e à competência científica
dos educadores e educadoras.” Assim, a EJA passa a estar vinculada a um outro projeto de
sociedade, como um campo aberto de reflexão, com propostas diversas e dialógicas.
Tendo como foco a proposta de uma Educação Popular, a EJA não se encerra no processo de
transmissão de conteúdo, sendo mais ampla, considerando-se um investimento na formação
humana, pautada na valorização dos sujeitos. A EJA faz parte das lutas históricas da nossa
sociedade, representada por sujeitos que apresentam suas identidades, singularidades e
subjetividades.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2012, (PNAD) (BRASIL, 2012),
indicam que somos aproximadamente mais de 197 milhões de pessoas, dos quais cerca de 50
milhões são jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. A taxa de analfabetismo entre pessoas de
15 ou mais anos, foi de 8,7% da população, aproximadamente um contingente de 13 milhões
de analfabetos.
Ao analisarmos os quadros dos indicadores demográficos da população brasileira entre os
anos de 1900 e 2000, percebemos que a taxa de analfabetismo caiu de 65,3% da população
para 15% conforme dados do IBGE (2001). Nesse período o Brasil reduziu sua taxa de
analfabetismo em 52%.
A região Nordeste conforme o PNAD (2012) é a que tem o maior percentual de pessoas não
alfabetizas com 17,4% da sua população, em contraposição às regiões Sul e Sudeste que têm,
em média, 4,4% da sua população de 15 ou mais anos analfabeta. Em números absolutos, a
população do Nordeste é de aproximadamente um pouco mais de 54 milhões de pessoas;
assim, conforme os dados apresentados, temos atualmente mais de 9,7 milhões de analfabetos
no Nordeste.
A Bahia apresenta, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009, o
maior número de analfabetos no Brasil entre jovens com 15 anos ou mais. Neste mesmo
período, a taxa de analfabetismo deste público foi de 16,7%, quase o dobro da média nacional.

A partir da análise dos dados disponibilizados pela Superintendência de Estudos Econômicos
e Sociais da Bahia – SEI-BA, a taxa de analfabetismo na década de 1990 era de 34,5% da
população baiana, sendo que a taxa de analfabetismo na zona rural chegava a 55,1%. Nos
anos 2000, essa taxa caiu para 22,1% da população. Contudo, a zona rural ainda vivenciava
um alto percentual, com 38% da sua população analfabeta. No último censo de 2010, o
número de pessoas não alfabetizadas caiu para 16,3% da população, entretanto, nossas zonas
rurais ainda possuem um dado alarmante: 29,8% da população com 15 ou mais anos é
analfabeta.
A grande conquista para as últimas duas décadas foi a ampliação do acesso à educação em
todos os níveis, assim como o aumento do tempo de permanência na escola e da taxa de
escolaridade.
Conforme dados da PNAD (2012), a taxa de analfabetismo entre jovens de 15 a 19 anos no
Brasil é 1,2%; no estrato 20 aos 24 anos essa média sobe para 1,6%; na faixa dos 25 aos 29
anos salta para 2,8%, chegando a 24,4% para pessoas com 60 ou mais anos.
A taxa de escolarização entre crianças e adolescentes dos 06 aos 14 anos chegou a 98,2% em
2012, sendo que, entre jovens de 15 aos 17 anos, essa taxa de cobertura cai para 84,2%. No
Nordeste essa taxa é de 83,2%, na faixa etária dos 18 aos 24 anos, caindo para apenas 29,4%
dessa população.
Os dados revelam a universalização do Ensino Fundamental entre crianças e adolescentes dos
06 aos 14 anos. Por outro lado, mostra o forte abandono do Ensino Médio e, por sua vez, a
não continuidade no Ensino Superior.
O levantamento de dados feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), em
2014, aponta que a taxa média de distorção idade-série no Ensino Fundamental nas escolas
públicas é de 48%; no Ensino Médio é de 46%. Sendo que as escolas públicas são
responsáveis por 88% das matriculas no Ensino Fundamental e 86% no Ensino Médio
(PNAD, 2008).
Os dados aqui apresentados do PNAD (2008, 2012) sustentam a tese do forte processo de
desigualdade em relação ao processo e as etapas de escolarização no Brasil, com enfoque
especial ao segmento de jovens dos 15 aos 29 anos. Quando analisados com maior grau de

apuração, esses dados destacam que muitos jovens desistiram de estudar, sem ter ao menos
concluído o Ensino Fundamental.
É evidente que tivemos consideráveis melhoras nos indicadores educacionais, em especial no
Ensino Fundamental; contudo, apenas 52% dos jovens matriculados não apresentam uma
distorção idade-série. Ao avançarmos nos demais extratos etários, o número de jovens e
adultos fora da escola e/ou não escolarizados, aumentam significativamente.
Os jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos representam aproximadamente 26% da
população brasileira. Este recorte populacional passou a fazer parte de políticas públicas
especificas nas últimas duas décadas, em especial com a criação do Conselho Nacional da
Juventude (CONJUVE) e, são estes as maiores vítimas dos processos de vulnerabilidade
social. É um contingente populacional com demandas próprias e especificas, que estão em
fase de escolarização, da busca do emprego e da sustentabilidade, da cultura, do lazer, de
formas de expressão e reconhecimento social e identitário. Também são estes jovens as
maiores vítimas da violência, da pobreza, da exclusão social, fruto das desigualdades da
sociedade brasileira.
Esse processo de desigualdade de acesso aos bens sociais e culturais entre os jovens, agrava
ainda mais a situação destes. Silveira (2014), em sua pesquisa, indica que mais de 53% dos
jovens matriculados no Ensino Fundamental não chegam a concluí-lo. Na Educação de Jovens
e Adultos este número é ainda mais alarmante, apenas 30% dos alunos matriculados, conclui
o curso da EJA.
As escolas e seu mecanismo ignoram as desigualdades culturais e sociais entre os jovens das
diferentes classes sociais ao buscar transmitir seus conteúdos, a partir de métodos e modelos
de avaliação que não levam em conta as especificidades dos sujeitos, suas origens, sua
história, suas vivências. Haddad (2002) chama atenção para o processo de institucionalização
e escolarização da EJA, incorporando cada vez mais as práticas da educação formal.
Como afirma Bourdieu (2012, p.53), “Em outras palavras, tratando todos os educandos, por
mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é
levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura”. Nessa perspectiva,
Bourdieu denuncia que a escola colabora para a manutenção das formas de desigualdade e de
estratificação social.

As situações de desigualdades sociais, econômicas, culturais vivenciadas pelos jovens, não
recai somente sobre os mesmos, mas configura-se também como um gargalo ao processo de
desenvolvimento econômico e social do país, potencializando ainda mais os seus ciclos de
crise econômica. Sendo assim, as escolas devem buscar potencializar o processo de
permanência dos jovens na escola, a partir do seu reconhecimento enquanto sujeitos
portadores de conhecimentos, de direitos, de identidades próprias, independentemente de sua
origem social, econômica e étnica.
Os sujeitos da EJA são pessoas que possuem e articulam seus papeis e lugares sociais,
geracionais, identitários. A juventude e vida adulta na EJA têm suas próprias especificidades e
diversidades, que são negligenciadas e homogeneizadas, nos marcos legais. É no fazer
cotidiano desses sujeitos que as marcas da sua diversidade se fazem presentes e fluem nas
suas relações.

3. OS CAMINHOS DA PESQUISA

Este artigo é fruto de uma pesquisa exploratória, com base no método do estudo de caso,
desenvolvida no ambiente do Colégio Estadual Daniel Lisboa, a partir da análise das oficinas
realizadas nesta unidade escolar. A abordagem metodológica foi de cunho qualitativo,
buscando a compreensão do contexto analisado. A pesquisa de campo ocorreu durante o ano
de 2017. Pelas características da escolha do método, as técnicas de pesquisas utilizadas foram
a entrevista semiestruturada, a observação participante e a aplicação de questionário, a partir
de uma amostra estatística aleatória.
De acordo com Chizzotti,
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectado por uma teoria
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo do conhecimento e
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado
inerente e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos
criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 2000, P.79)

Vale ressaltar que os resultados obtidos são preliminares, fruto das primeiras imersões no
campo da pesquisa, não se pretendendo esgotar debates e discussões acerca da educação de
jovens e adultos, visto que se trata do universo de uma unidade escolar de médio porte, sendo
a aplicabilidade da pesquisa, além de seus apuramentos restritos a esta. A ideia é compreender
o fenômeno, seus fatores, sua influência, além de encontrar respostas para este
“microuniverso”.
3.1 Colégio Daniel Lisboa: Os Sujeitos da Pesquisa
O lócus desta pesquisa é o Colégio Estadual Daniel Lisboa, que está localizado na Cidade do
Salvador – BA, no Bairro de Pau da Lima, bairro da periferia da cidade, caracterizado por
uma população marginalizada, expostas a situação de vulnerabilidade social, marcadas por
uma expressão da desigualdade social, com a população estimada em cerca de 80 mil
habitantes.
O Colégio conta com cerca de 09 salas de aula, sala multifuncional, refeitório, mas não possui
quadra e nem espaços de sociabilidade; o mesmo atende aproximadamente 900 alunos, tendo
como público alvo, educandos que moram na comunidade, mas também nas adjacências. O
corpo docente é composto por profissionais concursados, substitutos e estagiários.
A Educação de Jovens e Adultos funciona no turno noturno, atendendo, aproximadamente,
cerca de 300 alunos, com idades variando entre 18 e 60 anos, nas modalidades do Ensino
Fundamental II (Eixo IV e V) e o ensino médio (Eixo VI e VII), distribuídos em 08 salas de
aula.
As análises metodológicas quantitativas e qualitativas possibilitaram a criação de um banco
de dados estatísticos e imagéticos com dezenas de informações multidisciplinares
(educacionais, sociais, culturais, ambientais e econômicas).
A pesquisa quantitativa teve como finalidade traçar o perfil dos estudantes e de suas
percepções sobre o desenvolvimento dos projetos e oficinas formativas. A pesquisa envolveu
a aplicação de 25 questionários, sendo iniciada em outubro de 2017 e concluída em novembro
do mesmo ano. Neste período, realizou-se a elaboração dos questionários, formação e
treinamento da equipe e realização de um pré-teste para aperfeiçoamento do questionário e
aplicação dos mesmos. Essa amostra possui índice de confiança de 95%, adotando uma
margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Após a aplicação, os dados foram compilados, formatados, analisados, comparados e
publicados sob a fundamentação dos pressupostos teóricos, metodológicos e técnicos que
modelam qualitativa e quantitativamente esse trabalho.
Do universo pesquisado, verifica-se que 52% deles são do sexo feminino e 48% do sexo
masculino. Em relação à faixa etária desses estudantes entrevistados, a predominância de
adolescentes de 18 aos 28 anos é maior, representando um total de 78,3% dos estudantes
pesquisados, seguido dos jovens de 29 a 39 anos que compõem um total de 16,9%. O menor
percentual pertence aos adultos entre 40 a mais anos, que representam 4% do universo total.
Em relação ao perfil etário da população de educandos das turmas de EJA, 78,3% dos alunos
que frequentam a escola estão na faixa etária de jovens5, se constituindo assim um grande
bloco de pessoas em plena idade produtiva. Esta situação ressalta o grande desafio
pedagógico, que a educação de Jovens e Adultos impõe: como garantir a esse grupo social
marginalizado historicamente nas esferas econômicas, sociais e culturais um acesso a uma
participação mais ativa na política, nas dinâmicas sociais e por fim, no mundo do trabalho.
Outro dado importante a ser observado é que, a grande maioria é composta por jovens que já
tiveram alguma passagem pelo sistema escolar e, acabaram sendo excluídos deste processo.
Do outro lado dos índices, apresenta-se um contingente de 20% de adultos na faixa etária
entre os 29 a mais de 40 anos.
Este encontro geracional traz consigo tensões e expectativas que necessitam ser mediadas
tanto pelas escolas, quanto pelos educadores, para que estes sujeitos da EJA possam
reconstruir sua imagem da escola, do seu processo de aprendizagem e de si mesmos.
Essa diversidade etária que compõe atualmente as classes de EJA deve ser vistas como uma
oportunidade de os educadores promoverem a partir da heterogeneidade das turmas, ações de
enfrentamento às diferenças geracionais que promovam o estímulo para a continuidade dos
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É necessário buscar a compreensão da juventude como uma categoria social, histórica, em constante processo
de transformação, incorporando a essa percepção, a complexidade das dimensões biológicas, sociais, políticas,
psicológicas e culturais da categoria Juventude.
Para Spósito (1999) o conceito de juventude é ambíguo, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista
dos recortes por faixa etária. Dentro dessa perspectiva, a autora aponta para o fato de que, ao se buscar qualquer
caracterização e definição da juventude brasileira, é preciso levar em consideração a sua diversidade social e
cultural.

estudos e a dedicação a eles, pois jovens e adultos possuem percepções distintas sobre o papel
da escola em suas vidas.

4. SOBRE AS PRÁTICAS DAS OFICINAS

O Colégio Estadual Daniel Lisboa, a partir do ano de 2014, realizou uma série de reuniões
pedagógicas, organizadas através de - Atividades Complementares (AC’s) por áreas de
conhecimentos a fim de analisar, debater e articular a execução de orientações propostas pelo
Ministério da Educação (MEC) através do programa de formação de Professores denominado
Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que possuía como um dos seus objetivos o
estimulo à ressignificação do fazer pedagógico em sala de aula, destacando neste artigo a
Educação de Jovens e Adultos dessa unidade escolar, com vista à diminuir a evasão que
beirava em torno de 50% ao ano6, levando ao risco de extinção do turno noturno devido às
altíssimas taxas de evasão.
Como resultado efetivo das diversas reuniões pedagógicas realizadas, envolvendo professores
e a equipe de gestão da escola, alguns pontos fundamentais foram detectados, pontos estes
que foram avaliados como de grande relevância para alcançar uma ressignificação do fazer
pedagógico e por extensão a maior participação e interesse dos estudantes no seu processo
formativo.
Como pontos de destaque positivo, detectou-se a existência de uma gestão democrática,
pautada na perspectiva de uma metodologia participativa e colaborativa, onde havia o
reconhecimento da importância de todos os sujeitos da comunidade escolar. Outro ponto a se
ressaltar é a ausência de violência e do uso de drogas na unidade escolar. Esse tópico merece
destaque visto que a escola se localiza em uma região de forte presença do tráfico, o que
demonstra em certa medida o respeito dos membros da comunidade ao ambiente escolar.
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Pesquisas (OBEJA 2015) revelam ainda que grande parte dos estudantes deixaram os estudos em decorrência
do trabalho. Muitas dessas atividades são exercidas de forma precária, além de demandarem maior esforço
físico, o que dificulta ou inviabiliza a permanência do estudante na escola, seja pela reprovação continuada, seja
pelas circunstâncias da vida e a necessidade premente de trabalhar para sobreviver.

A inserção, participação e colaboração dos educadores, independentemente de estarem ou não
cadastrados no programa Pacto Pelo Fortalecimento do Ensino Médio, configurou-se como
outro elemento positivo, já que demostra o interesse dos professores em alterar a realidade
que estava sendo enfrentada.
Já, como pontos negativos, apresentavam-se a grande rotatividade de professores, muitos na
condição de estagiários e substitutos, a falta de coordenador pedagógico, a ausência de
recursos pedagógicos direcionados à EJA e a evasão do educando deste segmento. Estes
elementos em conjunto, acabavam por fragmentar e desarticular as atividades propostas para
os estudantes.
Com base nas informações levantadas durante os encontros pedagógicos, foi proposta e
realizada uma revisão do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar (PPP), cabendo
salientar que, na versão anterior do PPP da escola, o segmento da EJA não era reconhecido;
essa constatação levou a equipe pedagógica, com o apoio de toda a comunidade escolar, a
realizar uma série de movimentações que culminaram com a inclusão da EJA no PPP, assim
como suas especificidades neste documento. Assim, os docentes passaram a atuar de forma
mais incisiva sobre os temas considerados necessários, mesmo havendo flexibilidade na sua
prática pedagógica.
Diante desta busca de ressignificação do fazer pedagógico em sala de aula e na convivência
sócio-formativa dos estudantes, foi proposto como metodologia de ensino a ser utilizada por
todos os docentes, que é o trabalho com Oficinas Formativas. Dentre algumas atividades
propostas e colocadas em prática, o tema “Trabalho”, através de oficinas pedagógicas, obteve
destaque dentre corpo docente, discente e comunidade, procurando sempre associar esta
prática metodológica com as reais necessidades dos educandos, assim como o contexto em
âmbito micro (o bairro ou local de moradia dos mesmos) e em âmbito macro (o mundo
globalizado, o país, o estado).
A decisão em transformar a metodologia de ensino-aprendizagem, hora desenvolvida nesta
unidade escolar, com vista a ser um mecanismo que pudesse colaborar com a redução da
evasão, resultou na decisão de se trabalhar com oficinas lúdico-pedagógicas, como
instrumento de maior aproximação da realidade dos educandos potencializando assim a sua
efetiva participação e inserção qualificada no processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Candau (1995), “[...] a oficina constitui um espaço de construção coletiva do
conhecimento, de análise da realidade, de um confronto e troca de experiências”. Este tipo de
prática pedagógica se confronta com instrumentos comumente utilizados, por vezes
tradicionais, onde nestes há uma continuidade das formas de trabalho desenvolvidas em outras
modalidades de ensino, diferentes da realidade da educação de jovens e adultos.
Para o desenvolvimento dessa prática pedagógica, decidiu-se realizar as atividades por áreas
do conhecimento. Uma das consequências disto foi a construção de Sequências Didáticas, um
instrumento metodológico adotado que norteou as práticas de planejamento e de ensino.
Como continuidade desse trabalho, enfim, surgiram as oficinas pedagógicas, tendo seu início
no ano de 2015 havendo continuidade nos anos de 2016 e 2017.
Como destaque a ser privilegiado neste artigo, especialmente por ser um exemplo mais
recente (segundo semestre de 2017), e com base na configuração socioeconômica do país, que
está trazendo fortes reflexos na vida do público alvo, vale ressaltar que o Trabalho foi um dos
focos das oficinas desenvolvidas neste ano letivo, já que com toda restrição de acesso da
população ao emprego formal caberia orientações acerca de outros caminhos para que ela
pudesse ter condições financeiras de suprir suas necessidades.
A ideia seria fazer com que esta prática pedagógica trouxesse mais clareza à comunidade de
forma mais sutil, próxima às suas realidades, porém, de forma objetiva, consistente e de
acordo com as possibilidades existentes. A metodologia de oficinas também visa superar a
dicotomia existente entre teoria e prática, oportunizando aos educandos uma experiência
significativa e significante para seu crescimento individual e educacional.
Conforme o manual de orientações pedagógicas da EJA da Secretaria de Educação do Estados
da Bahia (SEC-BA, p. 15, 2011), deve haver um “Reconhecimento e valorização do amplo
repertório da vida dos sujeitos da EJA: saberes, culturas, valores, memórias, identidade, como
ponto de partida e elemento estruturador de todo estudo das áreas do conhecimento”. Sendo
assim, a interação dos educandos com este tipo de prática pedagógica se efetiva dentro da
proposta das oficinas, já que ele se sente inserido por ser parte do processo na formação de
seu conhecimento e por estar envolvido no contexto a ser trabalhado por aquele instrumento.
A proposta de oficinas pedagógicas tem como objetivo propiciar aos educandos uma forma de
trabalho que em sua dinâmica própria promova a reflexão-ação-reflexão sobre os processos
educativos propostos. Em sua prática, a ideia seria trazer através da reflexão e participação

uma ação mobilizadora para aqueles sujeitos, não apenas para o desenvolvimento dentro do
ambiente escolar, mas também a possibilidade de reconhecer os diversos espaços possíveis no
mundo do trabalho, além de um positivo retorno para a comunidade, daí desenvolver as
oficinas tendo como base os Temas Geradores.
A participação dos alunos na escolha dos temas só foi posta em vigor no segundo ano (2016),
pois antes não se percebia o cuidado em relação ao trabalho a ser desenvolvido pelos
docentes, mesmo porque havia certa resistência em aceitar esta nova metodologia a ser
desenvolvida, visto que estavam dando continuidade à educação de ensino seriado. A partir de
então, acreditou-se na maior interação entre escola, educadores e educandos, quando estes
passam a participar da escolha dos Temas Geradores, mantendo-se fiel aos Eixos Temáticos,
mas com opções previamente propostas pelo corpo docente, com base no que poderia ser ideal
para o aprendizado e para o desenvolvimento das atividades.
Para o Ano Letivo de 2015 trabalhou-se os seguintes Temas Geradores: “Muito ou pouco,
está é a minha alimentação”, “O trabalho e suas tecnologias” e “As endemias da atualidade no
Bairro de Pau da Lima”. Em 2016, “Escola, fonte de conhecimento”, “O trabalho em foco”,
“Redes sociais: males e benefícios” e “Saúde e qualidade de vida”. Finalmente, em 2017,
adotando-se a periodicidade trimestral a fim de obter maior aprofundamento e disponibilidade
das ações, trabalhou-se “Evolução da estrutura familiar”, “Novos rumos do Trabalho” e
“Desafios do Brasil atual”.
Os dados da pesquisa de campo apresentam a percepção dos estudantes a respeito da
contribuição pessoal que a realização de oficinas oferece para eles. Aproximadamente 40%
deles revelam que essa prática apresenta novas possibilidade de aprendizagem cognitiva e de
inserção no mundo do trabalho, sendo que, 30% acredita que as oficinas facilitam uma
transformação em suas práticas cotidianas. Para os 30% restantes, as contribuições não
conseguiram alcançar os objetivos propostos. Diante do quadro exposto compreendemos os
avanços positivos nas práticas pedagógicas trazendo ganhos significativos para toda
comunidade escolar. Ressalta-se também que a mesma indica a necessidade de
aprimoramento das atividades para alcançar os estudantes que não se viram representados nas
oficinas.
O percentual de 70% observado em relação ao quesito acima deve-se, provavelmente, à
proximidade da realidade e da necessidade dos educandos ao que foi apresentado pelos

profissionais presentes, sendo estes ligados às atividades do ramo alimentício, artesanal, de
construção civil e de serviços, tornando a representatividade mais visível devido sua
identificação como trabalhadores de atividades manuais.
Em relação aos restantes 30%, os quais não se sentiram identificados com as oficinas, esta
análise é mais generalista, por não haver indicadores que demonstrem efetivamente que
fenômenos impossibilitaram a identificação destes sujeitos com as oficinas propostas, embora,
a maioria tivesse participação ativa nas oficinas. Ainda assim, cerca de 90% dos participantes
afirmaram que a prática das oficinas estava associada aos conteúdos abordados em sala de
aula.
A prática de trabalho com oficinas vem provocando um movimento participativo por parte do
educando possibilitando a permanência dos mesmos no ambiente escolar, além da interrelação entre ele e o educador o qual está orientando. Esta assertiva se confirma a partir dos
dados que revelam que mais de 95% dos estudantes respondem que desejam a continuidade
do trabalho com oficinas.

5. REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DE OFICINAS

A escolha da metodologia de trabalho em oficinas permite romper as barreiras da exclusão,
pois essa prática educativa não está fundamentada no dom ou no talento, mas na capacidade
individual de experimentar, de criar. Desta forma todos passaram a se reconhecer como
construtores e participantes dos seus próprios caminhos.
O norte das oficinas era o desenvolvimento dos seus participantes através das linguagens
utilizadas, a valorização da sua autonomia, da sua capacidade inventiva. Nesse sentido
podemos perceber ao longo da pesquisa que o projeto levou em consideração à vasta gama de
sentidos e valores culturais existentes.
Uma preocupação constante e de grande relevância para a realização das atividades das
oficinas com esse público da EJA foi evitar a criação de sentimentos de frustração, de vazio,
de desconfiança em relação a toda a proposta a eles apresentada, pois se essas atividades não
dessem alguma espécie de retorno, não fluíssem significativamente em suas vidas, acabaria

por gerar um descrédito em relação à proposta das oficinas, além da quebra da confiança e do
estimulo a participação coletiva.
O trabalho com oficinas pedagógicas levou a resultados satisfatórios nos três anos os quais as
mesmas foram aplicadas. Esses frutos podem ser classificados como diretos e indiretos, mas é
certo que há sempre a necessidade de alguns ajustes, visto que dentro de educação, processos
metodológicos e instrumentos didáticos, do início de sua aplicação até os resultados ditos
finais, não são exatos ou definitivos, sempre se adequando ao corpo docente, ao educando e
ao contexto. É certo que, a metodologia pode ser reaplicada em períodos diferenciados, mas
apesar da estrutura daqueles que participam deste tipo de prática metodológica ser sempre a
mesma (educando, educador, escola), estes se apresentam variáveis a depender do contexto.
A condição de satisfatoriedade defendida neste artigo para a continuidade da
realização das oficinas pedagógicas deve-se ao amplo movimento que a mesma causa em seu
período de efetivação, ou melhor, antes mesmo com as explicações teóricas que preparam o
educando para sua prática, sempre procurando fazer, na medida do possível, uma ligação com
os conteúdos das disciplinas.
Esta participação se evidencia na culminância dos trabalhos quando a presença dos
educandos, seus questionamentos e sua própria interação com a respectiva oficina a qual estão
participando é perceptível, exatamente por mostrarem interesse e estarem mais focados do que
em salas de aula cujos temas são ministrados de forma mais tradicional. Além disso, cabe
repetir, há uma identificação com a temática abordada, com a forma do acolhimento e a
capacidade dos profissionais palestrantes envolvidos com a proposta da oficina, sempre tendo
aqueles como foco central do processo.
A perspectiva acima se justifica por causa das observações participantes registradas no
diário de campo contribuindo para a análise e para a percepção dos resultados com o trabalho
realizado nas oficinas.
O efeito causal em torno das discussões desenvolvidas com as oficinas levou os
envolvidos no tema a pensar em alternativas para a situação do trabalhador, esta pautada na
economia solidária, no empreendedorismo, na economia informal, culminando com a
realização dessas oficinas com a presença de dezesseis profissionais, durante três dias da
semana (04, 05 e 06 de setembro de 2017). Enfim, de simples tema, o material se transformou
em um projeto (Projeto Empreendedorismo) e mobilizou positivamente a unidade escolar.

Como consequências do trabalho com oficinas como esta, desde 2014 vem se adotando o
sistema de avaliações interdisciplinares, de caráter processual, conforme se percebe entre o
que determina a LDBN e o acolhimento, por parte da comunidade escolar. Este modelo de
avaliação, vale destacar ainda, tem como base os Temas Geradores de cada unidade, que para
referência deste artigo seria os Novos rumos do Trabalho. Estas atividades foram formatadas
e desenvolvidas por áreas do conhecimento, algo que já se consolidou perante corpo docente e
corpo discente da escola, a ponto de ser incluída, inclusive, em seu PPP.
O instrumento avaliativo de final de unidade (Bimestral ou Trimestral) tem sido construído
pelos professores de suas respectivas áreas de conhecimento, formando-se apenas uma
avaliação dentro destas, de forma objetiva, com interpretação de textos, questões
contextualizadas, imagens, gráficos e preenchimento de gabarito. Importante citar que este
tipo de avaliação não é algo previsto na EJA, mas a mesma promove a confiabilidade dos
educandos nos trabalhos da instituição escolar, assim como desenvolve uma prática de
modelo para oportunidades futuras como no mundo do trabalho e em concursos.
O trabalho da EJA no Colégio Estadual Daniel Lisboa, mesmo com o formato abraçado ainda
em estágios iniciais, vem levando em consideração a proposta de sua cartilha quando no item
Garantia do Direito dos Jovens e Adultos à Educação Básica (EJA, p.11) a educação deste
grupo [...] deverá levar em conta as formas de vida, trabalho e sobrevivência dos jovens e
adultos que se colocam como principais destinatários dessa modalidade de educação[...]
(SEC-BA, 2011). Mais ainda, a proposta, também defendida pelo corpo docente da unidade
escolar é adequar perante o contexto estabelecido e orientar, instigar, no intuito de transformar
os sujeitos da educação em cidadãos plenos.

6. CONSIDERAÇÕE FINAIS

Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito.
Não somos o que deveríamos ser,
Não somos o que iremos ser,
Mas, graças a Deus,
Não somos o que éramos...
Martim Luther King

A experiência do trabalho em oficinas demonstrou que os estudantes ficam mais desinibidos,
desenvolvem a autoconfiança e autoestima, tornam-se mais pacientes e respeitosos, fatores
que facilitam a convivência e o trabalho em grupo, favorece a desenvoltura, além de acentuar
seus sentidos e percepções. É certamente uma das formas, mas eficaz de trabalhar a inclusão e
a cidadania, já que estimula a leitura do mundo, a oralidade, a participação ativa, incentivando
a produção e expressão das opiniões a partir das próprias vivências.
Em uma proposta de oficinas, o mais importante é o desenvolvimento de valores, de
fortalecimento da identidade, baseado na coerência, no compromisso, justiça, na liberdade.7
A proposta

pedagógica

está fundamentada do ponto de vista teórico pedagógico nas

concepções frerianas de educação, por entender que o processo de formação e
empoderamento social constituem-se enquanto movimento dialético, em constante processo
de construção colaborativa e libertária.
Freire (1998, 2002, 2004) diz que atos pedagógicos também são atos políticos. Através do
diálogo há uma horizontalização da relação educador – educando, minimizando as barreiras
entre os sujeitos e potencializando posturas mais reflexivas e ativas, de transformação da
realidade social. A relação de autoridade entre educador e educando dá lugar a um processo
cooperativo de construção de conhecimentos, e a noção de aprendizagem linear e direcionada
(de educador para educando) é substituída pelo processo que valoriza o intercâmbio entre os
sujeitos sociais envolvidos.
Para Freire (2004, p. 24) a educação plena ocorre na relação dialógica entre educadores e
educandos.
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica,
pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a
decência e com a seriedade.

Parte-se da premissa que, educador e educando, são concebidos como seres dotados de
conteúdos, vivências e práticas passíveis de serem discutidas, trocadas, refletidas.

7

Henri Wallon, já chamava a atenção para a importância dos sentimentos na formação integral do individuo,
pois estes têm repercussão nas suas relações sociais, favorecendo os relacionamentos e aprendizagens.

Contrapondo-se a uma educação formal burocratizada que priorizar a dimensão conteudista
do processo de ensino-aprendizado.
Motivou-nos uma adaptação nossa de uma pergunta de Ecléa Bossi (1995) para a construção
desta pesquisa:
“Como deveria ser uma sociedade para que o homem permaneça homem?” Chegamos às
mesmas conclusões: “tratando-os sempre como homens”.
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EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS: POTENTIALITIES,
POSSIBILITIES AND MULTIDIMENSIOLANITIES OF WORK WITH
OFFICES
Abstract: The objective of this text is to highlight the importance of the results of the work
with training workshops developed at the Daniel Lisbon State College, with students of Youth
and Adult Education, aiming at insertion in understanding the multidimensionality of the
world of work, with its potentialities and possibilities. The locus of this research is located in
a neighborhood on the outskirts of the city of Salvador-Bahia, marked by high levels of
violence, drug trafficking, in addition, it is noted that the population living there experiences
a strong process of social vulnerability, exposed the abandonment and precariousness of
essential public services. It should be noted that the neighborhood has high rates of distortion
age series and illiteracy. It is a qualitative methodological research, based on the case study,
using several research tools, such as interviews, participant observation, questionnaire
application. As a theoretical basis, he sought support in Paulo Freire's theory, promoting
relational dialogue with other authors and approaches such as Haddad, Bourdieu, Silveira.
The initial results point out that the work with workshops developed in the EJA has the
potential to bring students closer to their reality, promoting greater interaction with the
knowledge to be worked, stimulating that the subjects perceive themselves as constructors of
their knowledge and their reality.

Keywords: Youth and Adult Education. Offices. Methodology. Participation.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO TERRITÓRIO DO SISAL –
BAHIA: O SERTÃO VAI VIRAR UM MAR DE LETRAS
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Resumo: Este artigo analisa a necessária transição, que há muito urge em realizar, para o
mundo das letras, de uma parte da população do Território de Identidade do Sisal de forma
participativa com a participação de diferentes movimentos sociais da sociedade civil. A
pesquisa realizada pelo Observatório de Educação de Jovens e Adultos (OBEJATIS/UNEB/CAPES) em seis municípios localizados no sertão baiano levanta uma questão
simbólica mais muito importante, como pode o sertão virar um mar de letras? Nossa hipótese
principal é a de que só com a construção de uma rede que vise consolidar ações na Educação
de Jovens e Adultos, através da Educação Popular e dos Movimentos Sociais voltados para o
Desenvolvimento Local pode ser uma alternativa viável. O Território de Identidade do Sisal
situado na região Nordeste do Estado da Bahia, analisado através de pesquisas quantiqualitativas realizadas pelo observatório, apresenta as condições para a criação de novas
formas de metodologias e de criação de espaços alternativos de ensino que extrapolem os
muros escolares e suas combalidas estruturas de ensino. Para isso, as armas principais são
as associações e movimentos alternativos que surgem nas últimas três décadas no Território
de Identidade do Sisal.
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1. INTRODUÇÃO

O sertão nordestino palco de muitas histórias tem, contudo, na educação uma das mais tristes
páginas para se contar. Desde as sedições mais graves como a fome, retratada de forma crua
nas páginas dos diários ou na literatura desde o século XIX, em decorrência da
impossibilidade de se obter água para beber e de alimento em certas épocas, soma-se a falta
de escolas e de estímulo ao mundo das letras, tornando-se mais um dos grandes problemas a
ser enfrentados pelos sertanejos mesmo que ainda muito tardiamente.
Neste trabalho iremos abordar os impasses históricos, sociológicos e econômicos que afetam a
educação de jovens e adultos em seis municípios do semiárido baiano. Levantamento de
pesquisa realizado pelo Observatório de Educação de Jovens e Adultos do território do sisal
indica ausência de bibliotecas, laboratórios e mesmo de conforto dos espaços físicos como
equipamentos essenciais para a formação de estudantes nesse território. Há na última década
uma diminuição significativa de estudantes não alfabetizados, embora, ainda permaneçam
percentuais altos.
Essa situação castiga gerações de jovens com a falta de trabalho e de perspectivas que possam
alterar esse quadro. Economia e educação estão imbricadas intimamente onde, uma sem a
outra, não oferece alternativas de transformação social. Alguns estudos apontam para a o
papel do associativismo e participação como uma forma de manter sociedades em
desenvolvimento (PUTNAM, 2006). Sociedades participativas concorrem para o aumento de
oportunidades para as pessoas. Acreditamos com base em relatos e da própria história local
que os processos de ajuda mútua, tais como, os mutirões ou adjutórios e os usos comuns de
áreas foram sendo pouco a pouco sufocadas e extintas. Além disso, essas associações e
cooperativas, clubes e outros projetos coletivos que envolvem manifestações culturais
populares foram aos poucos desaparecendo e comprometeram por sua vez a formação dessa
população.
O semiárido nordestino baiano é, sem dúvida, um desses territórios onde essa complexa
realidade postula uma identidade em cada município, em cada povoado, identidades próprias,
de resistências. O território do sisal, cultura que se instalou no nordeste da Bahia nos meados
do século XX, foi outrora região habitada por indígenas de diferentes procedências. Essa

cultura resiste e ainda está presente nos caracteres físicos das pessoas, nos costumes e hábitos
alimentares. Além de ainda resistirem alguns grupos, a exemplo, dos Tocós.
Historicamente além da ausência de escolas no campo, somavam-se as dificuldades em
sobreviver com uma pequena propriedade ou do pouco trabalho semi-escravo nos latifúndios.
Neste trabalho, examinaremos as condições do sistema da educação de jovens e adultos
formal nas escolas públicas e o de construção de uma rede de informações dos movimentos
sociais locais. Um dos nossos objetivos é procurar descobrir como se organizam e funcionam
as redes sociais para a construção coletiva de conhecimentos e práticas inovadoras em
diferentes contextos de aprendizagem nos novos cenários contemporâneos e sua relação com
a EJA no Território de Identidade do Sisal (TIS).
A nova configuração socioespacial do sertão no território do sisal deve passar pela questão
socioambiental, pela perda do patrimônio e pela precariedade do sistema educacional, além de
outras questões relacionadas ao tema da educação de jovens e adultos com as questões de
gênero, étnicas e da cultura popular.
Nesse trabalho a discussão das práticas educativas seja do sistema escolar oficial, seja dos
movimentos sociais, envolvendo a relação entre educação, gestão e desenvolvimento local
sustentável orientaram na construção de uma nova abordagem: como vem se formando a
construção de uma rede de conhecimento de aprendizagens no Território do Sisal na Bahia?
De que modo essa rede pode aproximar as práticas educativas dos movimentos sociais com o
das escolas?
Uma análise histórica do sistema educacional no território do sisal apresenta algumas
fragilidades no que diz respeito à infraestrutura física, gestão e formação de professores da
EJA e, também, pouca participação nos movimentos sociais locais. Por outro lado, observa-se
possibilidades de avanços com a participação de diversos movimentos sociais na formação de
projetos políticos pedagógicos mais críticos e adaptados aos diferentes contextos-chave: EJA,
Rede de Conhecimentos e Aprendizagem, Território do Sisal.
A trajetória histórica da EJA no território do sisal destaca a importância das redes de
conhecimento na contemporaneidade articuladas às práticas socioeducativas para o
desenvolvimento local no Território do Sisal.

Apesar dos avanços legais, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Estado da Bahia ainda é
necessário estruturar melhor as experiências pedagógicas realizadas entre seus sujeitos
docentes e discentes na rede. Indicadores educacionais de baixa alfabetização entre jovens
com mais de 15 anos e a não-correlação entre idade e escolaridade revelam a necessidade de
ações políticas educacionais mais intensas, que visem desenvolver habilidades e competências
básicas de jovens e adultos.

2. O CONTEXTO DA PESQUISA

Os movimentos sociais do campo estão experimentando novas formas de colaboração e
associativismo para fazer frente ao longo período em que viveram sem perspectivas de
desenvolvimento local (NASCIMENTO, 2012, 2013). Os movimentos da economia solidária,
do cooperativismo e da autogestão estão presentes no território do sisal e interagindo com os
movimentos sociais, construindo federações de associações de produtores e, com o apoio das
agências de fomento ao desenvolvimento social, nacionais e internacionais, estão se
constituindo em alternativas sustentáveis para o desenvolvimento local.
Na Europa e, em particular, na Inglaterra, Vincent (2014, p. 539) assinala que “A
escolarização inglesa antiga, assim como a do presente, elegeu praticamente um único método
de alfabetizar”. Acrescenta ainda o autor, “Nos países mais desenvolvidos da Europa foram
necessários cerca de cem anos desde a promulgação do sistema universal e compulsório da
educação elementar até sua execução total.” (ibidem, p. 556). Conclui que “Não houve apenas
um caminho para o letramento em massa na Europa do século XIX, como também não houve
em países em desenvolvimento em um passado mais recente” (ibidem, p. 557). Segundo
Beck, a Alemanha conseguiu já no século XIX combater o analfabetismo e a partir de então
organizar o sistema educativo e o fortalecimento das universidades e centros de pesquisa.
A situação no Brasil, em pleno século XXI, ainda não foi resolvida, para as autoras Silva;
Costa; Rosa (2011, p. 149), os dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) mostram a “existência de um universo de 6.567.682 (32,7%) jovens e adultos
analfabetos no meio rural brasileiro”, e assinalam a importância dessa dimensão da vida

humana na formação de educadores/as relacionadas com o direito e com a “dimensão política
da EJA e do campo (p. 156)
Essa preocupação desde seu início de analisar os diferentes modos de educação popular
existentes no território e de ter um olhar diferenciado sobre a EJA é realizada através dos
movimentos sociais locais. Concordamos assim com as seguintes afirmações:
A educação popular é compartida com sujeitos “dirigida a sujeitos, grupos e classes populares
em suas comunidades de vida e trabalho e, cada vez mais, um assunto, um trabalho e um
sistema de que o povo participe como presença e, no limite, como poder” (BRANDÃO, 1998,
p. 29), portanto se caracteriza como “uma entre outras práticas sociais cuja especificidade é
lidar com o saber, com o conhecimento” (ibidem, 1998, p. 51).
Ainda se tratando de Educação Popular, Freire entende-a como um esforço formativo das
classes populares de forma ampla e “que é preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa
organização do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito. Em
primeira ‘definição’ eu a aprendo desse jeito. Há estreita relação entre escola e vida política”.
(2005, p. 19)
A Educação Popular (EP) pensada por esse viés implica na presença da mobilização,
agregação e exercício de poder pelo povo, diferentes do exercido pelas classes sociais mais
abastadas. Nessa perspectiva, observa-se que (WERTHEIN, 1985)
Brandão (1998, p.6) explora “quatro diferentes sentidos da ‘educação popular’, são eles: 1)
como a educação da comunidade primitiva anterior à divisão social do saber; 2) como a
educação do ensino público; 3) como educação das classes populares; 4) como a educação da
sociedade igualitária”.
No Brasil a Educação Popular (EP) surge com os primeiros sindicatos que criaram jornais
próprios, escolas próprias e grupos teatrais; com os cantadores nas feiras e o cordel impresso
No final da década de 1940, essas ações voltam com mais intensidade, logo após a II guerra
mundial. Nesse período, a EP era entendida como um processo educativo, de apreensão da
cultura através de técnicas e conhecimentos de forma a reajustar os indivíduos (BEISIEGEL,
1989, p. 14).

Nas décadas seguintes, essas discussões, a nível internacional, ganham destaque e geram
influências nas mudanças das políticas. As mudanças na economia, advindas de uma política
neoliberal, trazem consigo a necessidade de uma mão de obra qualificada e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9394/96 determinava a obrigatoriedade da EJA,
mantendo o ensino supletivo, como podemos observar a seguir.
Em relação à EJA, vários momentos históricos no Brasil foram importantes, tais como: 1947 a Campanha de educação de adultos; em 1964 - a aprovação do Plano Nacional de
Alfabetização de Adultos; 1970 - a realização do Programa Movimento Brasileiro de
Alfabetização (MOBRAL); 1990 - a criação do Programa Nacional de Alfabetização e
Cidadania; 1999 - a criação do ALFASOL- Alfabetização Solidária e, na Bahia, o Programa
Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA Bahia) e o Programa Todos Pela Alfabetização
(TOPA). É importante salientar o caráter inclusivo desses planos/programas, todos eles
focados na garantia de direitos do cidadão a partir do ensinar e aprender a ler e escrever.
Embora tenham sido carregados de boas intenções, principalmente voltados para a “redução
quantitativa dos índices do analfabetismo busca-se, ainda, pedagogicamente a garantia da
qualidade do processo educativo” (LIMA, 2009, p.27). As políticas educacionais brasileiras
foram tímidas e lentas em alguns períodos e rápidas em outros. Às vezes, os dois processos
ocorriam simultaneamente.

3. AS CARACTERÍSTICAS SOCIOAMBIENTAIS E CULTURAIS DO TERRITÓRIO
DE IDENTIDADE DO SISAL

De acordo com Freixo (2010), a “’região sisaleira’” foi, por muito tempo, em sua quase
totalidade, constituída como o “sertão de Tocós”, nome atribuído ao lugar onde teriam vivido
“índios ferozes”, nomeados por bandeirantes como “Tocós”, seja por seus hábitos, seja por sua
aparência”. Essas terras transformadas em sesmarias e doadas a Guedes de Brito, tinha como
objetivo expulsar os índios. Como se tratava de uma importante via de comunicação, essa medida
era necessária (?) pois comunicava o recôncavo baiano O quase total extermínio dos índios
correspondia aos interesses da província, na medida em que aquela região se constituía numa
importante via de comunicação “entre os sertões do São Francisco, Piauí e a capital da Bahia”.

O desmembramento dessa sesmaria deu origem inúmeras fazendas para a criação de gado. Esse
cenário das grandes fazendas de gado que pertenciam a poucas famílias, fazem surgir atores
sociais que criaram história e passou a figurar no imaginário popular, acrescenta a autora “É
comum em suas narrativas os mais velhos mencionarem figuras como o “gentio”, o “vaqueiro”, o
“cativo” e o “fazendeiro”, como caricaturas do “tempo da fazenda”, como heranças dum tempo no
qual reconhecem terem dominado relações sociais muito distintas das que hoje se reproduzem em
seu lugar”.

A cultura do sisal que se instalou aos poucos em meados do século XX, na Bahia, criou uma
nova cultura ao lado da do vaqueiro e da cultura do gado. As cidades que se formaram nesse
território, Coité, Valente, Serrinha entre outras foram criando novas imagens agora voltadas
para os produtos que o sisal poderia proporcionar. A cultura do sisal se sobrepôs à do gado e a
sua produção expandida e voltado para o comércio internacional era utilizada para diversos
fins: na produção de barbantes, cordas, cordões, cabos marítimos, entre outros. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Verde (2007, p.10), o Brasil é o
maior produtor e exportador mundial de fibras e manufaturados de sisal, com
aproximadamente 70% da exportação mundial, tendo como seus principais mercados os
Estados Unidos, China e Portugal.
A Agave sisalana (nome científico), planta originária do México foi introduzida em 1903 nos
municípios de Madre de Deus e Maragojipe no Recôncavo Baiano, provavelmente vinda da
Flórida (EUA), através de um empresa norte-americana (VERDE, 2007). No entanto, só a
partir da década de 1930 é que se inicia uma produção de mudas e campos de experimentação.
Com a implantação de dois campos experimentais um em Feira de Santana e o outro em Nova
Soure foram distribuídas mudas para a Bahia e Sergipe e o cultivo se expandiu para o atual
território na década 1940.
Ainda de acordo com o estudo de caso realizado pelo IBAM, atualmente na Bahia, são 36
municípios produtores de sisal, cuja atividade envolve mais de 700 mil pessoas. O estudo
informa que “o sisal, em determinadas regiões semiáridas de baixas aptidões, tem se tornado
muito mais importante do ponto de vista social do que econômico” (VERDE, 2007, p.11). O
município de Valente no território do sisal ficou conhecido como a capital do sisal,
“vivenciando um período de trinta anos, de 1946 a 1976, de crescimento em função do apogeu
da cultura do sisal, época em que foi construído o prédio da Prefeitura Municipal, um
Aeroporto e realizadas obras de expansão e urbanização da cidade” (Ibidem, 2007, p.11).

Nas décadas de 1950 e 1960, houve um crescimento acentuado da fabricação artesanal de
cordas em Valente. A criação de empregos dinamizou as cidades da região, promoveu a
geração de renda e emprego para o município. Também de acordo com o relatório, a produção
decaiu até desaparecer, com a substituição do fio natural de sisal pelos sintéticos (VERDE,
2007).
O Território de Identidade do Sisal historicamente foi sendo forjado pelas mãos dos criadores
de gado e da pequena produção. Silva e Silva (2001, p. 7) assinalam que a economia do
território do sisal “caracteriza-se por sua antiga base pecuária apoiada no latifúndio, pelo sisal,
introduzido na Bahia no início do século XX, em médias e pequenas propriedades, e pela
agricultura de subsistência, em minifúndios” (SILVA; SILVA, 2001). Uma nova economia
começou a se esboçar, mas à custa de muito sofrimento pelas condições de trabalho, pelas
mutilações com o uso do motor para a produção da fibra do sisal, com a exploração do
trabalho infantil e dos baixos salários auferidos pela coleta e venda da fibra do sisal.
Contudo, acrescentam ainda Silva e Silva (2001, p. 6) a região do sisal, no “Sertão semiárido
da Bahia, começa a se transformar em 1980, de forma endógena, com a criação da Associação
dos Pequenos Agricultores do Município de Valente (APAEB)”, fortalecendo os laços de
solidariedade entre os pequenos produtores.
O que se convencionou chamar Território de Identidade do Sisal - BA abrange uma área de
21.256,50 Km² e é composto por 20 municípios: Barrocas, Biritinga, Conceição do Coité,
Ichu, Lamarão, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Tucano, Araci, Candeal, Cansanção,
Itiúba, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Serrinha, Teofilândia e Valente. A
população total do território é de 582.331 habitantes, dos quais 333.149 vivem na área rural, o
que corresponde a 57,21% do total. A área possui 58.238 agricultores familiares, 2.482
famílias assentadas, 2 comunidades quilombolas e 1 terra indígena. Seu IDH médio é 0,60 o
que reflete nas condições educacionais do território.

4. A PRÁTICA E A GESTÃO DA EJA NO TERRITÓRIO DO SISAL: A PESQUISA
QUANTI-QUALITATIVA

Em 2013/2014, o OBEJA realizou uma pesquisa quanti-qualitativa, utilizando-se de diferentes
instrumentos de pesquisa, como o questionário, o grupo focal para discutir as principais
questões da EJA com professores e com estudantes, e a caravana da escuta no intuito de
gravar o universo vocabular das pessoas dos diferentes povoados, nas feiras, nas roças,
ouvindo relatos e histórias sobre a escola, a cultura, a vida social.
Em relação à pesquisa quantitativa, o objetivo foi analisar a situação da EJA no território do
Sisal a partir das percepções dos agentes da EJA nos municípios da região. Os resultados da
pesquisa estão sendo devolvidos para as secretarias municipais e a estadual; movimentos
sociais; associações da sociedade civil, com os quais estamos envolvidos e também para os
órgãos financiadores da pesquisa (CAPES, MEC, CNPQ). Além disso, essas informações
ficarão disponíveis no site e no banco de dados do observatório para pesquisadores e
interessados.
A pesquisa revela dados interessantes sobre a situação da EJA em diferentes temas da
educação percebidos pelos estudantes, professores, gestores e coordenadores a respeito das
condições materiais e intelectuais da EJA. Essa análise, agregada às metodologias
qualitativas, como as técnicas de grupo focal, a caravana da escuta e observação in loco do
funcionamento em visitas às escolas irão subsidiar análises sobre as práticas da EJA e
proporcionar ações de Educação Popular para o desenvolvimento local.
Em nossa pesquisa realizada em 2013 foram aplicados questionários com estudantes,
professores, coordenadores e gestores da EJA nos seis municípios envolvidos com o propósito
de traçarmos o perfil dos professores e alunos da EJA no Território de Identidade do SIsal. A
pesquisa foi realizada em 41 escolas, envolvendo 575 estudantes da EJA, 63 docentes, 07
coordenadores de EJA e 44 gestores. A escolha das escolas, assim como os professores, foi
feita a partir de uma mostra aleatória, tendo como critério, serem unidades escolares que
possuíssem classes de EJA e professores que atuassem nestas turmas. Foi aplicado um total de
695 questionários em escolas da rede pública estadual e municipal. Como fonte de dados para
a construção da amostra de pesquisa utilizamos as informações do último censo escolar de
2012, disponibilizado no site do INEP e as informações disponibilizadas pelas prefeituras dos
municípios participantes da pesquisa.
Os estudantes da EJA pesquisados apresentaram uma grande concentração na idade adulta,
acima de 29 anos até os 46 anos são, aproximadamente, 58%, além disso, apresenta-se

também um percentual elevado para os estudantes acima de 47 anos, cerca de 20%. Somados
ambos os percentuais chega-se a 78% da amostra pesquisada. Por um lado, apesar do grande
número de pessoas adultas, podemos presumir que os mais jovens estariam permanecendo
mais tempo na escola?
Este encontro geracional traz consigo tensões e expectativas que necessitam ser mediadas
tanto pelas escolas, quanto pelos educadores, para que estes sujeitos da EJA possam
reconstruir sua imagem da escola, do seu processo de aprendizagem e de si mesmos.
Essa diversidade etária que compõe atualmente as classes de EJA deve ser vistas como uma
oportunidade dos educadores promoverem a partir da heterogeneidade das turmas ações de
enfrentamento das diferenças geracionais, a fim de promover o estímulo para a continuidade
dos estudos e a dedicação a eles, pois jovens e adultos possuem percepções distintas sobre o
papel da escola em suas vidas.
Em relação à participação nos movimentos sociais, a pesquisa revelou que os estudantes
entrevistados participam pouco nos movimentos sociais locais, apenas 18% contra 82% que
não participam, além disso, uma parcela significativa de estudantes informaram
desconhecerem se os movimentos sociais participam de atividades na escola. Por outro lado,
na opinião dos gestores, há participação da comunidade nas atividades da escola 86%
confirmaram essa tendência e também a maioria assinala que a escola participa das atividades
realizadas por outras instituições da comunidade. Na visão dos professores entrevistados em
percentuais mais também da participação da comunidade nos eventos da escola (61%).
A história dos movimentos sociais no território do sisal é antiga, nos remete desde as
andanças de Antonio Conselheiro, dos cangaceiros e dos revoltosos da coluna prestes, com o
surgimento dos novos movimentos sociais, sobretudo, os de luta pela terra, o território
ampliou bastante a participação desses movimentos no território, além disso, desde 1990 com
a influência do Movimento de Organização Comunitária (MOC) foi criada a associação dos
pequenos agricultores do Estado da Bahia (APAEB), uma associação de pequenos produtores
de sisal que se cooperaram para enfrentar as grandes empresas que se instalaram na região
desde os anos 1960. Esse movimento criou novas relações sociais no campo e na cidade,
sendo disseminadas as concepções de desenvolvimento local sustentável, economia solidária e
autogestão.

O movimento dos sem terra Nova Palmares por sua vez vem desempenhando uma ação
proativa na agricultura familiar, na formação de uma nova consciência social. Além desses, o
Fórum EJA do Sisal vem articulando com outros movimentos e outros projetos como o Obeja
na discussão de políticas para os estudantes jovens e adultos do território.
Os movimentos sociais locais e de ações regionais como foi o caso do MOC, contribuíram
enormemente com estratégias formativas para esses pequenos produtores de sisal,
fortalecendo as organizações locais e através de ajudas internacionais investiram em máquinas
próprias. A partir da criação da APAEBA o território deu um salto de qualidade, atuando de
forma cooperativa entre associações, conseguiram fundar um supermercado, um banco, um
centro cultural e uma escola agrícola. Além do próprio MOC, pode-se destacar a formação de
uma rede importante que já atuam como redes de conhecimentos e formação desses grupos
sociais: Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs); Associação dos Pequenos Agricultores
da Bahia (APAEB); Movimento de Organização Comunitária (MOC); Conselho Regional de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira (CODES SISAL); Fundação de
Apoio aos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares da Região do Sisal (FATRES);
Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do Sertão (COOPERAFIS); Cooperativa de
Produção dos Jovens da Região do Sisal (COOPERJOVENS); Escolas Familiares Agrícolas
do Semiárido (AFA ); Associação de rádio e televisão comunitárias do Território do Sisal
(ABRAÇO - Sisal); Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia (ARCO
SERTÃO); Associação das Cooperativas de Apoio à Economia Familiar (ASCOOB );
Cooperativa de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da Região Sisaleira
(COODETER); Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR ); Movimento
Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas.
Outro aspecto importante da dinâmica do território foi o surgimento da UNEB em Serrinha e
Conceição do Coité e a criação do Fórum EJA do território do sisal. O OBEJA do território do
sisal surge desses caminhos e também de dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação
da UNEB com o TSPPP e com núcleos nos campi da UNEB de Conceição do Coité e do
município de Serrinha.
Dos professores do segmento da EJA nos seis municípios do território do Sisal a forte
presença de mulheres nas classes de EJA, representando cerca de 73% dos professores. A
presença majoritária de mulheres, é uma característica histórica da educação brasileira, eram
elas as responsáveis pelo ensino das primeiras letras no Brasil colônia, na atualidade são a

maioria nos cursos de pedagogia e licenciaturas nas universidades do Estado da Bahia,
conforme aponta o censo da Educação Superior de 2010.
A grande maioria desses professores está na faixa etária 29 a 33 anos e de 39 a 43 anos.
Somando-se as duas varáveis perfaz um total 42% do quantitativo. Sobre o grau de
escolaridade dos professores, 90% possui nível superior completo, sendo que 36% tem
formação na área de pedagogia, os demais 56% dos professores são formados em outras áreas
de licenciatura, sendo que 40% deste concentram-se nas áreas de humanas e letras, revelando
a carência de professores nas áreas de ciências exatas. Outro fator de destaque é que cerca de
10% dos professores que atuam na EJA ainda não possuem nível superior nem formação
especifica para atuarem na educação.
Os dados revelam que quase 80% dos professores não têm formação em EJA, alguns em
geral, são designados para essas classes como complemento de carga horária, o que por certo
não pode estimulá-lo a preparar aulas mais direcionados a essa modalidade de ensino.
Um dado que chama a atenção, é o de que 60% dos professores da EJA atuam em mais de
uma escola. Essa situação promove com certeza um desgaste do professor que precisa dar
conta de sua carga horárias em várias escolas e em diferentes séries, vindo a prejudicar a sua
atuação como docente.
Uma coisa fica evidente que a grande maioria dos professores têm poucos anos nessa
modalidade, se agruparmos as faixas de 1 a 3 anos e de 4 a 6 anos de docência perfazem um
total de mais de 50% dos professores.
Os dados preliminares aqui apresentados indicam inicialmente que a Educação de Jovens e
Adultos ainda é vista como uma complementação da carga horária do professor, um espaço de
reprodução de práticas antagônicas aos sujeitos da EJA. Apesar dos significativos avanços na
última década em relação à educação e, especial a EJA, a mesma ainda carece de maior
atenção e investimento do poder público. É necessário ainda o seu reconhecimento enquanto
importante vetor de desenvolvimento econômico e social.
Em relação ao perfil dos estudantes aos dados coletados, mediante a aplicação do questionário
no Território de Identidade do Sisal, o estudo aponta que a maioria dos alunos pesquisados
possui de 15 a 17 anos. Em segundo lugar aparecem os que têm entre 18 a 23 anos. Desse

modo, inferimos que a maioria dos sujeitos da EJA é jovem, o que nos orienta a entendermos
de que na formação em EJA deva ser observada a natureza juvenil dos estudantes.
Em relação ao quantitativo e percentual de estudantes trabalhadores, podemos afirmar que o
quantitativo de estudantes do sexo masculino é bem superior ao do sexo feminino. Dos
estudantes pesquisados pelo OBEJA alguns deixaram a escola por um período e depois
retornaram, porém a maioria deles nunca interrompeu.
Em relação aos professores da EJA no Território do Sisal é a falta de formação e atualização
das práticas pedagógicas, somadas as diiculdades do uso de equipamentos e infraestruturas
escolar, a melhoria do aprendizado e da conscientização política dos alunos, às vezes, mais do
que as dos professores.

5. O GRUPO FOCAL E A CARAVANA DA ESCUTA: CAMINHOS PARA UMA
EDUCAÇÃO POPULAR

Tanto o grupo focal e a caravana da escuta são metodologias utilizadas para compreensão das
principais questões da EJA e, através dela, produzir conhecimentos e informações que possam
utilizar os movimentos sociais na formação dos seus integrantes através da Educação Popular.
Os Grupos Focais foram realizados em quatro encontros. Um deles na Escola João Paulo e os
demais na UNEB, Campus XVI, situados na Cidade de Conceição de Coité – Bahia, com dois
grupos distintos: um de alunos e outro de professores.
Os dois grandes temas discutidos, em aproximadamente duas horas por encontro, foram os
seguintes: práxis pedagógica e sujeitos da EJA e Relação escola/comunidade e família. Os
encontros foram gravados em vídeo e áudio, mediante autorização escrita (cessão de uso) por
parte dos depoentes.
No primeiro tema, os assuntos abordados foram: evasão nas classes da EJA; infraestrutura e
insumos da escola; prática pedagógica dos professores da EJA; formação de professor; o
papel da escola na formação do cidadão/aluno; perfil sociocultural e educacional dos sujeitos

da EJA. No segundo tema, os tópicos em pauta foram: aspectos culturais, sociais, econômicos
e religiosos da escola, da família e da comunidade.
No decorrer das reuniões do grupo focal, os professores foram questionados quanto à
infraestrutura necessária para a prática pedagógica na EJA. Um dos professores participantes
falou sobre a ausência de livros didáticos e afirmou “também“ que a escola, tem quadro,
piloto “mas alguns equipamentos estão faltando, mas entrou agora um novo diretor, ele é
muito esforçado, ele está procurando ajeitar o que falta na escola” (PROFESSSOR 1).
Outro Professor afirmou que a sua escola possui livros, data show, pilotos, mesas, quadro,
porém ao reclamar da falta de formação do professor da EJA e do desinteresse dos alunos,
assinalava, que “eles são sem perspectiva de nada, a maioria” (PROFESSOR 2).
O Professor 03 reclama da qualidade do livro didático e por essa razão utiliza outros
procedimentos didáticos, tais como: pesquisa na biblioteca e exibição de vídeo. Ao perceber
que o grupo estava desestimulado desenvolveu, uma vez por mês, a sexta-feira cultural, para
apresentação artística dos alunos. Ele aconselhou os colegas professoras afirmando que: “A
gente precisa estimular os alunos a frequentarem a biblioteca a perceberem que o mundo não
é aquele mudinho de sala de aula não” (PROFESSOR 3).
O Professor 04 reclamou da ausência de uma coordenação pedagógica específica para a EJA e
o professor 05 da necessidade de um monitor de informática para manutenção e orientação no
uso dos equipamentos tecnológicos e informou que em sua escola “a infraestrutura esta
passando por uns ajustes agora, construção de sala, aquisição mobiliaria” (PROFESSOR 4).
Fazendo uma análise da fala dos professores e das nossas observações in loco percebemos, em
algumas escolas, a ausência de livros, de formação de professores, de coordenação
pedagógica e de manutenção dos equipamentos eletrônicos. Apenas o Professor 02 afirmou
ter o suficiente para condução da sua prática docente na EJA.
Os estudantes também colocaram suas preocupações algumas muito próximas às dos
professores. Durante a realização do Grupo Focal, quanto à infraestrutura das Escolas,
essencial para os estudos na EJA: uma estudante assegura que sua escola apresenta problemas
de ventilação e iluminação das salas de aula, como também da precariedade das carteiras e
garante: “se a gente tivesse melhoras, melhor ainda para o aluno ter mais um conforto e não
desistir da escola” (ESTUDANTE 01).

Outra estudante reclama sobre a precariedade dos quadros das carteiras, da iluminação e da
ventilação e elogia a presença de laboratório de informática e das câmeras de segurança. A
estudante diz que sua escola “precisa de ventilador, de quadro, de carteiras, de mesa
principalmente, de várias coisas” (ESTUDANTE 4).
Em relação à infraestrutura das escolas, os estudantes enfatizam a precariedade da ventilação,
dos quadros, e, principalmente, das carteiras. Uma estudante chama atenção sobre a
importância do conforto para a permanência nas salas de aula da EJA. Essas percepções dos
professores e alunos sobre a EJA no território indicam uma clara mudança na infraestrutura de
ensino e na formação dos professores.
Outra ação desenvolvida pelo OBEJA - a Caravana da Escuta - cujo objetivo foi a de realizar
um levantamento do universo vocabular no território do sisal nos seis municípios envolvidos
na pesquisa sobre a EJA. Foram realizadas três (03) caravanas pelos municípios estudados. Os
meios utilizados pela equipe de campo composta pelos bolsistas do observatório dos campi da
UNEB de Salvador, Coité e Serrinha para o registro desses depoimentos foram feitos através
de vídeos documentais, fotografias, cartografias e textos redigidos por moradores da zona
rural e urbana desses municípios durante a passagem da caravana pelos mesmos.
Esses relatos ricos de experiências mostram o trabalho coletivo realizado por eles com a “bata
do feijão” e suas cantigas e casos engraçados. Mostra a dificuldade de se conseguir conciliar a
atividade no campo e a atividade na escola, apresenta também experiências ricas de senhoras
dedicadas ao cuidado das pessoas através de rezas e plantas medicinais locais.
As viagens pelo interior dos municípios conduziram-nos ao ambiente das feiras-livres,
encontramos feirantes com nível universitário e com pós-graduação ao lado de crianças
manejando um carrinho de mão transportando as compras das pessoas por uns trocados em
vez de estarem divertindo-se ou estudando.
A caravana da escuta nos apresentou diversos personagens, ricos de histórias e de
experiências emocionantes de sobrevivência e de vida. A paisagem e o belo cenário nos
envolveram para além das salas de aula e escolas do território, assim como a escuta atenta dos
homens e mulheres por onde passamos deixaram os sinais impressos em nossa memória.
Essas impressões poderão nos conduzir a pensarmos novos caminhos para a formação dos
jovens e adultos do território do sisal.

6. A EDUCAÇÃO DOS MOVIMENTOS E DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO
TERRITÓRIO DO SISAL

A história dos movimentos sociais no território do sisal começa a mudar a partir dos anos
1960 com o trabalho das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), com o Movimento de
Organização Comunitária (MOC) em 1967 e o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar (SINTRAF) em 1969.
Ela está sendo reescrita nesses últimos anos, com uma série de movimentos e organizações
sociais que estão surgindo e modificando o quadro social e cultural do território, a exemplo,
da Associação de Desenvolvimento Solidário e Sustentável da Região Sisaleira (APAEB)
criada em 1980; O assentamento Nova Palmares (1998); com uma abrangência regional o
Núcleo de Educação Popular do Sertão da Bahia (NEPSBA) atua em todos os Estados do
Nordeste; Associação Cultural e Beneficente Revolution Reggae de (2003), o Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR).
De acordo com as pesquisas realizadas por Farias (2014), o Núcleo de Educação Popular do
Sertão da Bahia (NEPSBA) envolve a “articulação de educadores e educadoras
comprometidos com as lutas dos movimentos sociais populares que intervêm no Nordeste
brasileiro”, com a finalidade “de ampliar as possibilidades de ação e inter-relação entre eles
criou a Rede de Educadores Populares do Nordeste” (Ibidem, 2014, p. 58). O NEPSBA, na
Bahia, atua no Território de Identidade do Sisal e Jacuípe. “Em cada estado há um núcleo,
organizado diferenciadamente, de acordo com a realidade local e uma coordenação estadual,
encarregada de dinamizar e multiplicar a ação formativa, na capital e, em alguns estados, no
interior” (FARIA, 2014, p. 59).
Em 2008, foi implantado o Fórum Regional de EJA do Território do Sisal, no Departamento
de Educação – Campus XIV da Universidade do Estado da Bahia- UNEB, em Conceição do
Coité. Participam desse fórum os representantes dos municípios de Conceição do Coité;
Santa-Luz; São Domingos; Serrinha; Quijingue; Valente; Ichu; Retilorandia; Queimadas;
Nordestina e Salvador com a presença dos movimentos sociais, poder público, educandos e
educadores da EJA.

Esses movimentos e organizações da sociedade civil, alguns com mais de 40 anos de
existência, são atuantes e se atuarem de forma conjunta como alguns vão fazendo, poderão
realizar um trabalho de educação popular ainda mais consistente com os jovens e adultos do
território do sisal.

7. CONCLUSÕES

Como transitar até esse mar de letras no sertão baiano e, em particular, no território do sisal?
O período de dois anos de pesquisa e convivência com o território deu para perceber uma
ansiedade de mudança e de transformação dessa situação, na rede de professores e gestores do
sistema educacional estadual e municipal local em que pese todas as dificuldades encontradas
para se realizar um bom trabalho; o vigor e perseverança dos professores educadores
populares no convívio diário com esse povo.
A criação de uma rede de sistemas de informações/acompanhamento e monitoramento da
Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA no sistema de Ensino Estadual e Municipais
do Território de Identidade do Sisal e o desenvolvimento de uma metodologia que
futuramente possa ser replicada em contextos territoriais mais amplos, como em todo o
território do sisal, que sejam capazes de gerar conhecimentos apreensíveis e que possam ser
utilizados pelos movimentos sociais locais, tornou-se o principal desafio do OBEJA no anos
de 2013-2015.
Acreditamos que na ação do cotidiano dos diferentes setores sociais do território do sisal, as
ações poderão ir se ajustando caso as redes possam manter uma dinâmica comunicação e
maior integração entre diferentes setores, por exemplo, a relação entre educação e as estradas
que comunicam com outros lugares, ou então, a relação entre educação e a arquitetura, ou
então, a educação com a cultura local.
Como resultados esperados não só a criação de uma Base de dados sobre EJA; mas,
sobretudo, uma proposta curricular contextualizada para EJA e a análise da aplicação das
políticas públicas em EJA no território. O OBEJA colaborando com a rede de conhecimentos
existentes, com uma concepção teórica e prática libertadora e libertária concreta na educação
antevê novos cenários em diferentes contextos sociais, na casa, locais de trabalho, associações

e movimentos sociais, museus e escolas. Em qualquer lugar é o momento para trabalharmos
com jovens e adultos na perspectiva da educação continuada, mas que sejam formadoras de
novas sociabilidades.
A precária escolarização, principalmente, nas escolas públicas não provoca tensões apenas do
ponto de vista material é também do ponto de vista intelectual, da formação precária da
sociedade em termos de qualidade de vida.
A realização de um diagnóstico da gestão social e da qualidade de ensino em EJA nos
sistemas municipais estudados traz uma demanda importante para o desenvolvimento local da
região e para as ações em EJA no território de Identidade do Sisal. Trabalhar de forma
interdisciplinar e Intersetorial na EJA, especialmente com o Fórum Regional de EJA do Sisal,
com os assentamentos rurais e com a agricultura familiar e outros movimentos e organizações
sociais locais, pode ser uma das alternativas propostas para o fortalecimento de uma rede de
conhecimento em diversas áreas para os jovens e adultos, na tentativa de unir os três eixos:
Educação, Desenvolvimento Local e Sustentabilidade, com intercâmbios e formação de redes
com outros observatórios, bibliotecas, museus, associações, cooperativas.
A dinâmica socioambiental do território irá proporcionar levantamentos e pesquisas
contextualizadas, e o investimento em educação e na rede de equipamentos culturais pode
favorecer o desenvolvimento local; As novas estratégias de aprendizagem para jovens e
adultos devem prever variados contextos socioculturais, seguindo a máxima: ninguém ensina
a ninguém, aprendemos juntos. O que pensamos como ponto de partida metodológico é que a
sociedade é que se auto-educa, assim como funcionavam as aldeias indígenas. Pode-se
argumentar que é bonito em pequenas comunidades mas, como fazer para funcionar também
para um batalhão de jovens, em larga escala? Os princípios são os mesmos, o que modifica
são os mecanismos de transmissão. As novas tecnologias e as Redes Sociais são uns bons
exemplos disso, facilmente assimiláveis por todos, têm em seu interior um conhecimento
sofisticado, mas são super simples de manusear, talvez similares se compararmos ao tambor
ou ao arco e flecha.
De algum modo e, em diferentes perspectivas, entendemos como historicamente a falta da
escrita e da leitura trouxe amarrados aos grupos dominantes das áreas rurais do campo
nordestino todas as classes de ex-escravos, pequenos camponeses, trabalhadores rurais
conduzindo-os violentamente a uma desescolarização forçada, isto é, foram impedidos de

estudarem não só pela via jurídica, mas pelas vias de fato, ou seja, não formando seus
professores, não construindo prédios escolares ou construindo-os de forma precária,
sobretudo, nas áreas rurais, nos pequenos povoados e, até mesmo, em aglomerações urbanas
de pequeno porte.
Essa situação perdurou por muito mais tempo no nordeste brasileiro e, principalmente, na
região do sertão nordestino, não fugindo à regra o território do sisal mais do que em outras
regiões do país. É, sobretudo, através da ausência de educação nos rincões do sertão baiano,
nas proximidades da revoltosa Canudos, que os índices de escolarização estão mais críticos do
que em outras regiões do país, como sul e o sudeste e mesmo na Bahia.
Uma forma de dominação de classe e de uma elite intelectual que impedia as demais de se
escolarizarem foi instaurada em grande parte do território baiano, uma espécie de
colonialismo interno, endógeno, penetra na imaginação das pessoas pobres que acreditavam
que a escola não era para eles e que sua caneta era o cabo da enxada.
Nos últimos anos, efetivamente vem sendo feito esforços importantes na educação no campo
através dos movimentos sociais e organizações e vemos o papel da universidade pública
também importante na formação de docentes e discentes voltados para essa área. Com essa
experiência em campo da equipe de pesquisadores do Obeja poderemos seguir juntos trilhas
alternativas e conhecer o mundo dos signos e sinais comunicacionais que conduzem a EJA no
território do Sisal.
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EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS IN THE TERRITORY OF
SISAL - BAHIA: THE SERTÃO GOES TO TURN A SEA OF LETTERS

Abstract: This article analyzes the necessary transition, which has long urged the world of
letters to carry out a participative part of the population of the Sisal Identity Territory with
the participation of different social movements of civil society. The research carried out by
the Observatory of Education of Young and Adults (OBEJA-TIS / UNEB / CAPES) in six
municipalities located in the backlands of Bahia raises a more important symbolic question,
how can the sertão become a sea of letters? Our main hypothesis is that only with the
construction of a network that aims to consolidate actions in Youth and Adult Education
through Popular Education and Social Movements focused on Local Development can be a
viable alternative. The Sisal Identity Territory located in the Northeast of the State of Bahia,
analyzed through quantitative-qualitative surveys carried out by the observatory, presents the
conditions for the creation of new forms of methodologies and the creation of alternative
spaces of education that extrapolate school walls and its weakened educational structures.
For this, the main weapons are the associations and alternative movements that have
appeared in the last three decades in the Territory of Identity of the Sisal.

Keywords: Sisal Territory. Popular Education. Social movements. Local Development.
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Resumo: Este artigo apresenta uma experiência desenvolvida no curso de Licenciatura em
Matemática na Universidade Federal do Amazonas, no campo das novas tecnologias digitais
aplicadas ao ensino. O foco investigativo envolveu o uso da plataforma digital Moodle, no
nivelamento dos alunos calouros da disciplina de Calculo I do ensino presencial. O objetivo
central deste trabalho foi construir uma reflexão em torno das práticas pedagógicas adotadas
neste curso de nivelamento em estudo por um grupo de professores preocupados com a
retenção de alunos, a partir de uma visão construtivista com a colaboração de autores como
Backer e Ramozzi. No campo da tecnologia a interação se deu com autores como Levy,
Catapan e Thomé, gerando dados e análises capazes de contribuir não só para o
aprimoramento da própria disciplina estudada, como também, dar subsídios para outros
professores que queiram utilizar ambientes virtuais de aprendizagem como suporte ao ensino
presencial de qualquer natureza. A metodologia utilizada quanto aos objetivos foi a pesquisa
descritiva, quanto aos procedimentos o estudo de caso e quanto a abordagem a pesquisa
qualitativa, embora, tenha-se lançado mão de gráficos para medir a intensidade de acesso
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aos fóruns para a geração dos dados. Ao final, considerou-se que a experiência realizada
está estreitamente relacionada com as teorias construtivistas que consideram a interação,
seja com o sujeito ou com o objeto, premissa para aprendizagem efetiva.

Palavras-chave: Construtivismo. Tecnologia de Comunicação Digital (TCD). Mediação.

1. INTRODUÇÃO
Dado a diferentes movimentos intensos da sociedade do conhecimento, resultante das
transformações decorridas do avanço das tecnologias de comunicação digital, o uso de
ambientes virtuais de aprendizagem vem adquirindo grande importância, refletida no número
cada vez mais crescente de instituições, dentre elas a Universidade Federal do Amazonas, que
os adotam em seus programas de formação, sejam eles total ou parcialmente on-line, cujas
demandas aumentam exponencialmente. Essas crescentes demandas deve-se ao fato de que o
mundo virtual é composto por recursos computacionais, os quais possibilitam o
compartilhamento de informações e o aumento da cooperação e da comunicação entre os
indivíduos (LÉVY, 2000).
Levando-se em consideração que tanto em ambientes presenciais quanto em ambientes
virtuais de aprendizagem pretende-se formar indivíduos críticos e corresponsáveis por suas
realidades, as práticas pedagógicas utilizadas devem ser repensadas para se adequarem ao
novo contexto que se apresenta na cibercultura.
Dessa forma, torna-se necessária uma reflexão sobre as práticas pedagógicas adotadas para
que instituições de ensino possam gerir as novas demandas e formar um aluno que seja capaz
de transformar conhecimentos, tornando-se cada vez mais ativo frente ao que se apresenta.
“Portanto, essa Sociedade do Conhecimento exige o aperfeiçoamento da competência
tecnológica e organizacional”. (FIALHO 2006, p.115)
Pesquisas Catapan (2001, 2008); Nevado (2005, 2007) mostram que a utilização de ambientes
virtuais de aprendizagem requer uma mudança de comportamento não só dos alunos, mas
principalmente dos professores, que serão condutores do processo de mudança. Portanto, é
muito importante que a implantação e a utilização de mediadores tecnológicos sejam
monitoradas e avaliadas em busca de melhorias constantes.

2. CONSTRUINDO CONHECIMENTO PELA COLABORAÇÃO

No cognitivismo existe uma variedade de teorias da aprendizagem, dentre elas destaca-se o
construtivismo que vem chamando a atenção de vários educadores para a

forma de

exploração dos recursos tecnológicos disponíveis que contribuem para a realização da
aprendizagem individual, viabilizadas pelas interações com diferentes grupos e um meio para
possibilita a criação coletiva e compartilhada do conhecimento.
Para o construtivismo, a interação social e a colaboração são componentes riquíssimos para a
aprendizagem. Nessa concepção, a aprendizagem é vista como uma atividade intrinsicamente
social, onde o diálogo e as ações cooperativas permitem que os sujeitos participantes
experimentem similaridades e diferenças entre vários pontos de vista. Professores, materiais
instrucionais, mediadores tecnológicos e colegas são vistos como fontes de informação e
insights que podem ser consultados para resolver problemas reais. Valorizam-se estratégias de
ensino que habilitam os alunos a aplicar múltiplas perspectivas a um problema e assumir a
postura de que, para entender o ponto de vista dos outros, é necessário dialogar, e não apenas
ouvir. Concorda-se com Becker (2001, p.72): quando afirma: “Construtivismo não é uma prática,
ou um método; não é uma técnica de ensino nem uma forma de aprendizagem; não é um projeto
escolar; é, sim, uma teoria que permite (re) interpretar todas essas coisas”.

Assim sendo, a aprendizagem deve ocorrer em um ambiente social, não como ação privada,
precisando situar-se em contextos realistas e que interessem aos alunos. Essa perspectiva é
aumentada quando se tem no mesmo ambiente virtual cursistas de diferentes regiões,
permitindo principalmente, a interação cultural. No Amazonas, por exemplo, ao ofertar curso
de formação para municípios como São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Lábrea, Manacapuru
e Parintins, tem-se o privilégio de acessar culturas tão diferentes que vão desde os costumes
indígenas até a mistura de comportamento do sulista do Brasil imbricado com os fronteiriços
de Bolívia e Peru, tudo isso em interação, efervescência. “O conhecimento não nasce com o
indivíduo, nem é dado pelo meio social. O sujeito constrói seu conhecimento na interação
com o meio tanto físico como social”. (Backer, 1992, p.88).
Considerando a finalidade deste trabalho, por estar estreitamente relacionado à proposta da
disciplina analisada, bem como à proposta da disciplina cursada no mestrado, será jogada uma
luz nas teorias de Jean Piaget, teórico bastante representativo dessa perspectiva

complementado pela contribuição da visão de dois pesquisadores contemporâneos renomados
no Brasil como (RAMOZZI 1998; BACKER 2003).
2.1 O construtivismo em Jean Piaget
Jean Piaget inspirado na biologia por ser sua formação, procurou demonstrar que o
desenvolvimento humano se dá a partir de um processo de construção contínua, que se inicia
no nascimento e se estende pela vida adulta. O estudioso concentrou suas pesquisas em torno
do desenvolvimento cognitivo do sujeito. Entretanto, Piaget demonstra em seu trabalho
alguns sinais claros de preocupação com relação a outros aspectos além do cognitivo, como,
por exemplo, o social, o moral e o afetivo, entre outros.
Segundo Piaget (1977, P.157) (apud Ramozzi, 1998):
“Desde o seu nascimento, o ser humano está mergulhado num meio social que atua
sobre ele do mesmo modo que o meio físico. Mas ainda que o meio físico em certo
sentido, a socialização transforma o indivíduo em sua própria estrutura (...) ela lhe
impõe valores novos e uma sequência infinita de obrigações. Não há dúvida alguma,
portanto, de que a vida social transforma a inteligência pela tripla mediação da
linguagem (signos), do conteúdo dos intercâmbios (valores intelectuais) e das regras
impostas ao pensamento (normas coletivas lógicas e pré-lógicas).”

O trecho acima destaca a importância dada ao fator social que o autor atribuiu, não apenas
como algo imanente às fases de desenvolvimento do ser humano, mas que influencia a
transformação da inteligência na elaboração de estruturas, desde o nível elementar até atingir
as formas mais complexas. Portanto, o ser humano constrói o conhecimento pelas mais
diversas formas de interação com o meio a sua volta.
Dessa forma, todos os envolvidos em qualquer processo de aprendizagem do sujeito têm um
papel fundamental no sentido de colocar o aprendiz frente a situações que desafiem seu
raciocínio, de maneira a proporcionar a interação, a ação e a reação para que, a partir desse
desequilíbrio, ocorra a verdadeira aprendizagem.
Se vista por uma perspectiva piagetiana, a educação não pode mais ser baseada em um fazer
descompromissado, de realizar tarefas e chegar a um resultado que possibilite o sujeito
encontrar respostas e satisfazer-se com elas, mas no fazer que leva a compreensão,
reelaboração, construção. Para ele, o conhecimento está nos processos mentais e nas
habilidades cognitivas do sujeito.
( ...) a Epistemologia Genética exerce, também, sua autocrítica no sentido de ampliar
a compreensão do que significa o "objeto", se entendido como o mundo das relações
sociais, no sentido do conflito sociocognitivo ou das representações sociais da

inteligência, pois a vida social não pode continuar a ser entendida simplesmente
como "coordenação de operações individuais".(BACKER 1992,P.88)

Piaget afirma que contínuas descobertas levam à formação de construções novas, por
interação com a realidade, em que há uma criação permanente, ou seja, o conhecimento não é
pré-formado nem nos objetos nem no sujeito, há sempre uma auto-organização e,
consequentemente, uma contínua construção e reconstrução.
Nessa teoria, o conhecimento não é uma cópia funcional dos objetos, mas uma assimilação,
ou seja, uma interpretação, por integração do objeto nas estruturas anteriores do sujeito. Para
ele, a inteligência é algo dinâmico, decorrente da construção de estruturas de conhecimento
que, à medida que vão sendo construídas, vão se alojando no cérebro. A inteligência, portanto,
não aumenta por acréscimo, e sim, por reorganização.
Sendo assim, Piaget notou que a compreensão é fruto da qualidade da interação entre o
aprendiz e o objeto. Se ele tem a oportunidade de interagir com os objetos, refletir sobre os
resultados obtidos e ser desafiado com situações novas, maior é a chance de ele estar atento
para os conceitos envolvidos e, assim, alcançar o nível de compreensão conceitualizada.
2.2 Ambientes virtuais de aprendizagem
Com o aparecimento das tecnologias de comunicação digitais as interfaces gráficas
apresentaram um acentuado desenvolvimento e trouxeram novas possibilidades para esses
materiais digitais. Desenvolvedores passaram a produzir softwares educacionais que suportam
diferentes mídias, tais como imagens, sons, vídeos etc.
Paralelamente, a internet foi-se disseminando, inicialmente em acessos mais restritos, por
meio da linha telefônica até chegar à banda larga, popularizando-se e permitindo maior
velocidade na transmissão de imagens e vídeos. Com a internet fazendo parte do cotidiano,
surgem alguns reflexos no contexto educacional, onde uma classe de sistemas
computacionais, baseados na ideia de ferramentas para uma interação rica em ambientes
motivadores, é proposta para promover o aprendizado numa perspectiva “construtivista”.
Em consequência disso, uma série de discussões tem sido conduzida em torno da educação e
o contexto das TCD (Tecnologias de Comunicação Digital). Hoje, o indivíduo pode aprender
de onde estiver, assistindo a uma videoconferência que se realiza do outro lado do mundo, na
qual professores e pesquisadores de renome interagem com os participantes pelo computador

ou televisão, ou mesmo, simplesmente navegando por sites da internet em busca de
informações de interesse pessoal.
Além disso, pode-se utilizar softwares que simulam ambientes reais, e que são capazes de
transmitir uma vivência muito próxima do real, a exemplo, dos ambientes de simulação de
voos ou direção de automóvel.
Essa forma de aprender cria um formato sem estruturas rígidas e, portanto, mais democrática,
onde é mais relevante aprender a aprender com os aparatos disponíveis. Nesse

contexto,

tanto escolas quanto universidades e empresas intensificaram o uso de ambientes virtuais para
desenvolver programas de educação. A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem
(AVA) permite que cada aluno interaja com o professor e com o material didático
disponibilizado, assim como é possível interagir também com outros estudantes.
Os ambientes virtuais de aprendizagem, criados a partir de recursos das novas tecnologias
digitais, utilizando como meio de difusão e comunicação pela internet, oferecem uma gama de
recursos, que vão desde o gerenciamento das atividades acadêmicas, como criação de turmas
e inscrição de alunos, passando pelo fornecimento de ferramentas para a comunicação entre
os participantes, até a criação, em tempo real, de ambientes imersivos e interativos, como no
caso dos jogos, chats e wikis.
Portanto, uma vez constituído, o AVEA favorece a colaboração entre os participantes, que,
depois de familiarizados, passam a explorar as ferramentas disponíveis (tais como fórum,
biblioteca, tira-dúvidas, chat, bibliografia, arquivos para download, mural de avisos etc.),
adquirindo uma visão geral do funcionamento da plataforma (CATAPAN, 2008).

3. OBJETIVO DA PESQUISA

Descrever a experiência de utilização da plataforma digital Moodle usada como um dos
elementos de mediação em um curso de nivelamento para a disciplina Cálculo I do
Departamento de Matemática em parceria com a PROEG Pró-reitoria de Ensino de
Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas.
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever as características da plataforma digital moodle frente à perspectiva construtivista
desenvolvida na oferta da disciplina curso de nivelamento para a disciplina Cálculo I do
Departamento de Matemática .
Verificar o grau de interação dos usuários na ferramenta fórum usada em diferentes momentos
no decorrer do processo de oferta da disciplina em estudo.

4. METODOLOGIA

Para Gil (1999) a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de
determinada população ou fenômeno. Nesse trabalho, expõe-se o fenômeno da interação por
mediadores tecnológicos no curso de nivelamento para a disciplina Cálculo I do
Departamento de Matemática, registrados na plataforma digital moodle, a partir da
experiência de observação em estágio docência. Portanto, os dados analisados são amostras de
10 cursistas de um universo de 45, retirados da sala ambiente dedicada à oferta dessa
disciplina, bem como, os registros realizados para compor relatórios de análise dos dados.
Sendo assim, em consonância com Andrade (2002), destaca-se aqui a observação dos fatos
registrados, classificados e analisados a partir da visão teórica do construtivismo na
perspectiva piagetiana, com auxilio dos autores Backer e Ramozzi. Também se lançou mão de
revisão bibliográfica realizada sobre a utilização de plataformas digitais tanto em cursos a
distância como no presencial, a partir de autores como Catapan, Nevado, Thomé, e ainda,
teóricos de grande nome e bastante experiência no campo da tecnologia digital como Levy.
Para a análise dos dados registrados em observação e coleta da plataforma moodle, fez-se uma
abordagem qualitativa, concordando com Richardson, (1999) “que abordar um problema
qualitativamente pode ser uma forma adequada para conhecer a natureza de um fenômeno
social” ainda que se tenha lançado mão de dados quantitativos como referência a interações
em fóruns e chats.

5. RESULTADOS

Nesta seção apresentam-se as estratégias utilizadas no AVEA4 (figura2) concebidas por duas
professoras formadoras do CED (Centro de Educação a Distância da UFAM). As ferramentas,
os recursos selecionados e a estratégia de utilização proposta pelos

professores para a

dinâmica do projeto serão detalhados
5.1 A Plataforma Digital Moodle
O mercado de tecnologia oferece uma série de plataformas, ou ambientes virtuais, ou ainda
sistemas de gestão da aprendizagem que podem dar suporte a atividades educacionais
colaborativas como mostrado acima. Criado há aproximadamente dez anos pelo jovem
educador e cientista computacional Martin Douginamas, surge no mercado, como resultado
do seu doutorado, o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), um
software livre e gratuito que qualquer pessoa pode obter uma licença para utilizá-lo, sem
qualquer custo.
O Moodle foi criado com base no conceito das teorias construtivistas, que possuem a
interação e a colaboração como premissa para o processo de construção do conhecimento.
Com base nesse conceito, o próprio software surge com a ideia de colaboração, ou seja, os
usuários do sistema mantém um portal na internet para colaboração e aprimoramento da
ferramenta. Esse portal facilita a troca de informação e, consequentemente, o aperfeiçoamento
constante da plataforma enquanto ferramenta de educação. Em 20/05/2002 o Moodle foi
lançado com a versão 1.0 essa intensa colaboração para seu aperfeiçoamento o tem colocado
hoje na versão 2.6.
O fato dessa plataforma digital ser utilizada no mundo todo desde 2002 com muito sucesso,
deve-se a possibilidade de ser uma ferramenta livre para qualquer instituição que a utilize
esteja colaborando com o seu desenvolvimento, divulgação ou mesmo identificando e
solucionando problemas e ainda propondo novas ferramentas e possibilidades para a atuação
dos professores ou tutores (mediadores da aprendizagem) .
Esse software oferece toda a estrutura administrativa, que é acessada apenas pelo
administrador. O administrador pode ser o professor e quem mais ele delegar esta função
(dados cadastrais, relatório, lista de presença, calendário). Também possui a estrutura
acadêmica que permite propor pesquisas, disciplinas, glossários, roteiros de estudo, bem
como ferramentas de interação (e-mail, chat, wiki e fórum), dando uma gama de canais de
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comunicação entre os participantes, que pode ser selecionadas pelo professor, de acordo com
seus objetivos pedagógicos. Ou seja, é um software altamente customizável, os professores
tem a possibilidade de criar cursos utilizando as diversas ferramentas de interação e de
comunicação, de publicação de materiais de diferentes formatos e uma variedade de recursos
que os permitem criar atividades como exercícios de múltipla-escolha com autocorreção, etc.
da maneira que cada um considerar mais eficiente para a aprendizagem dos seus alunos.
Vale destacar que existem duas possibilidades de utilização da plataforma; a primeira seria
utilizá-la em seu formato original, selecionado as ferramentas mais adequadas para o contexto
e disponibilizando materiais de diferentes formatos por meio de links.
A segunda seria customizá-la incluindo uma interface onde é possível mudar inclusive os
ícones das ferramentas e publicar o conteúdo através de um hipertexto. A figura 1 mostrou a
tela da plataforma em seu formato original, nesse exemplo a instituição usuária pode
selecionar as ferramentas para utilizar de acordo com a estratégia por ela estabelecida e
disponibilizar o conteúdo em links para documentos que o aluno, ao acessar, pode fazer o
download, bem como dispor tudo online para que os usuários possam navegar livremente.
A figura 2 abaixo mostrará uma interface customizada da plataforma a partir de um
planejamento realizado por uma equipe multidisciplinar envolvendo os professores do
Departamento de Matemática da UFAM, cujo objetivo foi atender as necessidades postas pelo
Projeto, nisso, tem-se necessidades específicas. Por exemplo, as ferramentas calendário,
glossário, fóruns, etc. são disponibilizadas no cardápio vertical na parte superior da tela, por
representações gráficas. Ao navegar pelo sumário localizado a esquerda da tela o conteúdo do
curso é exibido na parte central e direita da tela em formato de hipertexto.

Ferramentas de
recursos e atividades

Bloco para disposição de conteúdos,
atividades, hipertextos, Figura
links,3fóruns,
i ã

Ferramentas e recursos de
comunicação interna

No caso descrito, o Moodle não foi utilizado em seu formato original. Mesmo tendo sido
customizado e recibo uma identidade própria ao curso de matemática da UFAM, ele
continuou com sua estrutura de navegação amigável e intuitiva, divida em três blocos.
Na coluna da esquerda é possível habilitar os blocos últimas notícias, atividades e calendário.
A parte principal do curso fica na coluna central, onde é possível disponibilizar o conteúdo
divido por módulos ou unidades, conforme a necessidade, incluir conteúdos em diferentes
formatos ou em links para a internet e ainda propor atividades por meio de ferramentas ou
arquivos, como mostra quadro abaixo.
Quadro 1
Administrador/conteudista

Professor/tutor

Aluno

Gerir utilizadores
Definir modelos de autenticação
Programar cópias de segurança
automáticas
Gerir disciplinas e as suas categorias
Gerir idiomas
Gerir módulos (atividades e blocos)
Gerir página inicial
Gerir aparência do site
Acessar a relatórios
Instalar novos blocos de atividades

Configuração da disciplina
Gestão de alunos
Gestão de grupo
Análise de relatórios
Gestão de escala de notas
Análise de notas dos alunos
Gestão de sistema de arquivos
Acesso a fórum
Acesso a tarefas efetuadas pelos
alunos

Recursos
Atividades
Bloco administração
Fóruns- blogs –
wikis- relatórios

A coluna da direita, o software possui os blocos participantes, usuários online, administração
e mensagens. Essa estrutura não pode ser alterada pelo usuário, mas ele pode selecionar os
blocos que deseja exibir, o que ficará disponível em cada bloco, onde ficará disponível ou
ainda criar uma interface customizada, o que aconteceu com a interface do Projeto para o
nivelamento em Matemática e, consequentemente, com a sala-ambiente do curso.
Ferramentas
Dentre as ferramentas mais utilizadas normalmente pelas instituições disponíveis no Moodle
para utilização do professor tem-se:
Administração
a) O bloco administração disponibiliza as funcionalidades de acordo com a necessidade do
projeto institucional ou do usuário que estiver responsável e definirão o que aparecerá dentro
da necessidade. Geralmente, os professores tem acesso a relatórios, backups, publicação notas
de trabalhos, preenchimento de perfil, alteração de senha, gerenciamento das inscrições, etc.
Já os alunos podem acessar suas notas, alterar seu perfil (preenchendo informações pessoais,
como e-mail, telefone e outras informações que desejar), pode ainda, alterar sua senha de
acesso e cancelar sua inscrição na disciplina;
b) repositório de arquivos – permite a disponibilização de arquivos em diferentes formatos
(word, excel, pdf, power point, vídeos, imagens, áudio, flash, zip, etc) assim como de links da
internet. Para acessar os documentos ou links, basta a pessoa clicar sobre eles;
c) participantes – por meio dessa ferramenta é possível acessar a listagem de todos os
participantes da disciplina e seus perfis, além de permitir o envio de mensagens individuais ou
para grupos.
d) mensagens – por meio dessa ferramenta o usuário pode enviar mensagens individuais ou
para o grupo.
e) usuários online – permite visualizar as pessoas que estão acessando o AVA naquele
instante;
f) calendário – para navegar pelo calendário, basta clicar sobre as setas “ou” para ler sobre o
evento do dia, basta passar o mouse ou clicar sobre o dia específico. A data do evento é
ressaltada com diferentes colorações, dependendo do grupo a que pertence:
– verde – eventos globais (de todas as disciplinas na plataforma),
– laranja – eventos da disciplina (somente eventos da disciplina que o aluno está
inscrito),

– amarelo – eventos do grupo (no caso de disciplinas ministradas para grupos
diferentes, como, por exemplo, Turma 1 e Turma 2), – azul – eventos do usuário (eventos
organizados e inseridos pelos próprios alunos relativos ao desenvolvimento das atividades da
disciplina).
g) notas – permite a publicação de notas de trabalhos realizados em sala de aula, como
por exemplo, resultados de provas;
h) chats – ferramenta de comunicação síncrona que pode ser utilizada para realizar
debates entre professor e alunos com hora marcada ou entre pessoas que estiverem acessando
o ambiente no mesmo instante, que é sinalizado pelo bloco “usuários on-line” do Moodle;
i) fóruns – ferramenta de discussão que pode ser utilizada para promover debates por
meio de mensagens publicadas. O envio de respostas ou não dos demais usuários e publicação
de anexos, fica à critério do professor. Geralmente as mensagens são organizadas por assunto
e para responder, basta clicar na opção “responder”;
j) glossário - permite a criação de um dicionário de termos relacionados com a
disciplina, que fica organizado por ordem alfabética. A pesquisa no glossário pode ser
realizada de duas formas: por meio da ferramenta de busca no topo da página ou utilizando a
barra de rolagem lateral para visualizar os termos listados em ordem alfabética. Sempre que
palavras ou frases, definidas previamente no glossário, aparecem nos textos, há um link que
possibilita visualizar o seu significado. Essa ferramenta também permite inserir comentários
relativos a cada item postado. Para isso é preciso selecionar o ícone em forma de balão que se
encontra no canto direito inferior da caixa de diálogo.
k) questionário – ferramenta de avaliação que pode ter diferentes formatos de resposta;
V ou F, escolha múltipla, valores, resposta curta. Permite, entre outras coisas, escolher
aleatoriamente perguntas, corrigir automaticamente respostas e exportar os dados para Excel.
O criador tem apenas de construir a base de dados de perguntas e respostas. Além disso, é
possível importar questões de um banco de dados gerado anteriormente;
l) tarefa – possibilita o professor de criar uma atividade em que os alunos devem enviar
um arquivo para correção ou editem um texto, usando as ferramentas de edição habituais,
podendo avaliá-lo na rede, incluindo comentários ou mudanças ou ainda postar a descrição da
tarefa para que seja feita offline.
m) wiki – ferramenta que possibilita a construção de um texto (com elementos
multimídia) com vários participantes, onde cada um dá a sua contribuição e/ou revê o texto.
Ficam disponíveis as várias versões do documento e o que permite verificar diferenças entre
as versões;

n) pesquisa – possibilita a realização de uma pesquisa de opinião entre os participantes
da disciplina sobre qualquer tema relacionado a ela;

O bloco de funcionalidades administração do
site deve estar na responsabilidade da equipe
multidisciplinar de concepção do projeto com
as funções distribuídas de acordo com senhas
criadas

As caixas de funções são dispostas a
partir do perfil e necessidade do curso
que vai desde um calendário até uma
calculadora científica.

Inclusão dos cursos que deverão gerar as páginas onde serão criadas as
5.4 Ferramentas de interação
disciplinas.

Dos 45 alunos matriculados no curso elegeu-se (10) de forma aleatória para analisar as
ferramentas que considerou-se, com o grupo de estudos, as mais interativas: chat, fórum de
apresentação, fórum de discussão por unidade, fórum de discussão das leituras realizadas e
fórum tira-dúvidas. Têm-se abaixo os resultados em gráficos, uma vez que o trabalho não
permite desdobramentos maiores.

1.

Chat – Na ferramenta chat houve uma participação de 18 por cento do total dos

participantes pesquisados. Com base nos dados, conclui-se que foi uma participação boa uma
vez que os usuários estavam acessando essa ferramenta no primeiro dia de curso e muitos
ainda não tinham habilidade com a tecnologia em si. Os participantes foram acompanhados
por duas professoras (mestrandas) e dois doutores da área.
2.

Fórum de apresentação – como se pode constatar houve uma participação de cem por

cento dos avaliados. Este fórum deixa o aluno a vontade para falar de si e de suas aspirações
quanto ao curso e a disciplina.
3.

Fórum de discussão por unidade – no fórum de discussão abordou-se os assuntos já

tratados pelos professores da disciplina, mas que seriam elementos para composição de
trabalhos avaliativos, acredita-se que a vontade de extrair maiores informações, bem como, a
de verificar a opinião dos outros colegas foi o que motivou a participação em setenta por
cento da participação.
4. Fórum de discussão das leituras realizadas - nesse fórum percebeu-se que a participação
caiu um pouco mais em relação aos demais, já que o aluno deveria se pronunciar sobre suas
impressões primeiras a respeito dos textos lidos. Percebeu-se nas observações que isso se
deveu a dois fatores identificados: o constrangimento por insegurança e às leituras
superficiais. Mesmo assim considerou-se o resultado de cinquenta por cento, ainda
satisfatório.
5. Fórum tira-dúvidas – do grupo pesquisado, a participação no fórum tira-dúvidas mostrouse como um resultado mais que satisfatório, aponta-se, portanto, o resultado positivo na média
geral de interação nessas ferramentas o atendimento eficiente dos professores responsáveis em
atender o fórum destinado a sanar as dúvidas dos alunos e, ainda, incentivá-los a continuar.

6. CONSIDERAÇÕES

Acredita-se que este trabalho tenha atingido os objetivos propostos, deixando a indicação
de possíveis desdobramentos que possam contribuir ainda mais para o aprimoramento da
utilização das TCDs no ambiente de educação, atendendo as necessidades de alunos e
professores da sociedade atual, atendendo o que dispõe a Portaria ministerial 4.059 de 2004
que possibilita a oferta nos cursos de graduação presencial de até vinte por cento da carga
horaria total do curso na modalidade semipresencial.
De uma forma geral, a utilização da plataforma digital Moodle customizada com uma
interface especifica para a mediação do ensino presencial do curso de pedagogia da Faculdade

de educação da UFAM, foi bem aceita pelos alunos da amostra avaliada. Certamente, houve
alguns comentários negativos em relação à falta de experiência e devido ao não acesso a essa
tecnologia e à impossibilidade dos mesmos explorarem os recursos com maior intensidade.
Nesse sentido, a equipe de concepção, apoiados por uma equipe multidisciplinar do CEFORT
vêm trabalhando para possibilitar o acesso aos laboratórios aos alunos cursistas dessa
disciplina em questão.
Foi possível verificar que, se bem conduzidas, as ferramentas chats e fóruns podem contribuir
de forma significativa para uma interação eficaz no decorrer de um curso ou disciplina
mediada por TCD.
Espera-se que tal experiência, ocorrida no curso de pedagogia possa ser um convite para que
outros cursos lancem mão desta ferramenta que, se utilizada conforme orienta o MEC, a
partir do Referencial de Qualidade para o uso de tecnologia de comunicação digital na
mediação do ensino, possa contribuir muito para o avanço nessa área.
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USING DIGITAL PLATAFORMS AS DIDATIC RESOURCE FOR
LEVELING IN CALCULOUS COURSE.

Abstract: This paper presents a experience developed at the Universidade Federal do
Amazonas in the graduation Math in the field of new digital technologies applied to
education. The investigative focus developed using the digital plataform Moodle, as leveling
for freshmen students of calculus in the presencial mode. The main goal of this study was
build a reflexion about pedagogics practices adopted in this leveling course by some teachers
concerned about a high number of fails, starting with a constructivist perspective with the
colaboration of authors like Backer and Ramozzi. In the field of technology the interaction
goes well with authors like Levy, Catapan e Thomé, creating datas and analysis capable of to
contribute capable of to contribute not just as enhancement of the calculus but with an aid to
others teachers who wants to use the platform as well. The methodology used to reach the
goals was the descriptive research, about the procedures was used case studies and the
approach was used qualitative research, although was used graphics to measuring the
intensity of foruns access to generate data. In the end, was consider that the experience was
associated with constructivist theories that conceive the interaction, either with subject or
object, elementary to efective learning.

Keywords: Constructivism. Digital Communication Technology(TCD). Mediation
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Resumo: A presente pesquisa surge a partir da observação das ações efetivadas no cotidiano
do Centro Espírita Justiça e Amor . Seu objetivo é analisar práticas da Instituição e suas
implicações no letramento, alfabetização, educação étnico racial e

empoderamento dos

indivíduos. A investigação tem por metodologia o estudo de caso. Destacar e legitimar esta
prática que acolhe a diversidade, abriga valores democráticos, se consolida como espaço de
formação do exercício da cidadania e na formação do leitor/autor proficiente e letrado nesse
LOCUS pouco explorado pela Academia, amplia as possibilidades as resistências dos sujeitos
coletivos e da educação étnico racial.

Palavras Chave: Leitura - Letramento – Diversidade – Umbanda

1. INTRODUÇÃO

O colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi também
uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder
que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações
colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade
(SANTOS; MENESES, 2010).

O presente projeto surge a partir da interseção do trabalho Do texto ao contexto: Ler e escrever
com prazer (MOITA,Paula.2010), apresentado como Trabalho de Conclusão do Curso da
graduação em Pedagogia com a observação da rotina e estrutura das relações interpessoais
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tecidas durante as diversas ações de educação formal e informal efetivadas no cotidiano do
Centro Espírita Justiça e Amor.
No cenário atual de pesquisas educacionais, cada vez mais se busca

proporcionar aos

indivíduos mais do que um ensino quantitativo, mas aprendizagem significativa para a vida,
incentivando e promovendo o desejo por aprender mais, inserindo o sujeito como protagonista
de sua própria aprendizagem e utilizando sua realidade como mecanismo do desenvolvimento
de seu processo de alfabetização e letramento e para uma educação decolonial e étnico racial.
Nesse sentido, é fundamental direcionar o olhar e reflexões para os diversos espaços de
convívio social dos indivíduos, observando suas influências no processo de cognição e sua
contribuição, na promoção de seu desenvolvimento global e de seu processo de empoderamento
de espaços e identidades socioculturais historivamente negadas pelo o que Boaventura, 2010,
denomina pensamento abissal.
Pensamento abissal, segundo o autor, é a linha invisível que separa o mundo em países
desenvolvidos, subdesenvolvidos e evidencia as dominações econômicas, políticas e culturais,
traduzidas por um lado na hierarquização dos saberes e, por outro, na negação da diversidade.
O Terreiro de Umbanda, mais especificamente o Centro Espírita Justiça e Amor, observado no
presente estudo, surge como espaço do que o mesmo autor chama de cosmopolitismo
subalterno2, pois oportuniza dentro de sua rotina espaços de crescimento e desenvolvimento da
identidade étnico racial e múltiplas linguagens inseridas em seu contexto, inclusive através de
estudo sistematizado e projetos de educação/escolarização. Com isso traz a esse LOCUS, ainda
pouco explorado pela academia como espaço de educação, resistência e produção de cultura ,
status de caminho de transformação social através concretização de direitos sociais previstos
no Artigo sexto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que afirma que
“ São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”.
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O cosmopolitismo subalterno manifesta-se através das iniciativas e movimentos que constituem a globalização
contra-hegemónica. Consiste num vasto conjunto de redes, iniciativas, organizações e movimentos que lutam
contra a exclusão económica, social, política e cultural gerada pela mais recente incarnação do capitalismo global,
conhecido como globalização neoliberal (Santos, 2001, 2006b, 2006c).

2. DESENVOLVIMENTO
O que somos, o que sabemos, nosso poder de afirmação passa pela linguagem.
Discutir a linguagem é ir ao encontro de uma multiplicidade de questões que desafiam
o pensamento.
Se “tudo é linguagem”, faz-se necessário conhecer melhor a linguagem nossa de cada
dia.
Se a linguagem, como objeto de estudo, diz respeito a várias ciências... é preciso
abordá-la por diferentes enfoques.
(A Magia da Linguagem, 2001, Contracapa).

Historicamente, ao longo das últimas décadas, tem-se observado que o termo alfabetização,
entendido como apropriação do código escrito, adquiriu outras dimensões. Não basta somente
ler e escrever as letras: faz-se necessário apropriar-se das múltiplas linguagens presentes no
cotidiano de nossa sociedade e da leitura em suas diversas expressões e usos sociais. A este
movimento podemos denominar letramento.
Segundo MOTA (2007), a palavra letramento foi incorporada ao vocabulário educacional
recentemente, fruto da necessidade de se diferenciar o conceito de letramento do de
alfabetização. Segundo Soares (2004), a palavra letramento aparece pela primeira vez em um
texto de Mary Kato, publicado em 1986, mas é só em 1988 que Leda Tfouni define a palavra
com um significado técnico. Tfouni (1997) distingue assim os termos alfabetização e
letramento: “Enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou
grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um
sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 1997).
Magda Soares (2004), em seu artigo Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos,
afirma também a respeito do surgimento do termo letramento, que este pode ser interpretado
como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na
área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível
de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização.
Falando em leitura podemos ter em mente alguém lendo jornal, revista, folheto, mas
o mais comum é pensarmos em leitura de livros. E quando se diz que uma pessoa
gosta e lê”, vive lendo “, talvez seja rato de biblioteca ou consumidor de romances,
histórias em quadrinho e fotonovela... sem dúvida o ato de ler é usualmente
relacionado com a escrita, e o leitor visto como decodificador de letras. Bastará porém
decifrar palavras para acontecer à leitura? Como explicáramos as expressões de uso
corrente “fazer a leitura de um gesto ou situação;”ler o olhar de alguém”;”ler o
tempo”, indicando que o ato de ler vai além da escrita? ( MARTINS,1982).

Nesta perspectiva, ler é muito mais abrangente do que somente decodificar símbolos. Ler é
produzir sentidos. Nessa ótica desde os nossos primeiros contatos com o mundo estamos dando
os passos iniciais a aquisição da leitura.
Ao identificarmos o cheiro do peito e a pulsação de quem nos alimenta, a voz que nos
acalenta ou o colo que nos protege, desde tenra idade estamos produzindo sentidos e
“leituras” do mundo que nos cerca.
Nesse movimento natural de atribuir sentido a tudo a nosso redor estamos iniciando nosso
caminho no processo de apropriação da leitura. FREIRE (2006), afirma isso ao nos dizer que
a leitura do mundo precede a leitura da palavra.
Entende-se por leitura de mundo tudo aquilo que produz significado para o indivíduo.
São os olhares, os cheiros, os toques, os gostos, os saberes que temos e acumulamos na nossa
vivência diária, nossa linguagem, aquilo que somos, nossas representações e símbolos, nosso
conhecimento acumulado ao longo de nossa existência.
É nesse sentido que a leitura de mundo precede e propicia a leitura da palavra, criando condições
e construindo as relações que viabilizam e embasam o aprendizado e aquisição da leitura e da
escrita, como exposto por MARTINS,
O leitor pré existe á descoberta do significado das palavras escritas; foi-se
configurando decorrer das experiências de vida, desde as mais elementares e
individuais as oriundas do intercâmbio do seu pessoal e o universo social e cultural
circundante. ( MARTINS,1982).

Ao iniciarmos a organização dos conhecimentos adquiridos a partir de situações cotidianas e
de nossa atuação sobre elas; quando começamos a estabelecer relações entre as experiências e
o tentar resolver os problemas que se apresentam diante de nós estamos então procedendo
leituras. Ao incorporar tais experiências de leitura estamos construindo subsídios para a leitura
da palavra escrita e ampliando espaços de letramento.
Por que razão, nos dois últimos séculos, dominou uma epistemologia que eliminou da
reflexão epistemológica o contexto cultural e político da produção e reprodução do
conhecimento? Quais foram as consequências de uma tal descontextualização? São
hoje possíveis outras epistemologias?” (SANTOS; MENESES, 2010).

Através do exposto, evidencia-se a importância da observação das múltiplas linguagens, saberes
e fazeres e leituras tecidas nos espaços de educação formal e informal do cotidiano do Centro

Espírita Justiça e Amor enquanto movimento de resitenica , e sua relação, influência e/ou
inferência no processo de alfabetização, letramento e empoderamento dos indivíduos.
Figura I: Ação social educacional no Centro Espírita Justiça e Amor: Projeto Sucursinho

O Centro Espírita Justiça e Amor é um Terreiro de Umbanda, religião de matriz africana,
situado na periferia do Rio de Janeiro. Fundado na década de 70, destaca-se como objeto de
estudo dessa pesquisa por suas inúmeras ações dentro e fora do cotidiano ritualístico da religião
em prol da ampliação de sentidos, identidade étnico racial, conhecimento de mundo, práticas
sociais diversas de leitura. Artes, música, teatro, palestras, debates permeiam o dia a dia do
terreiro, possibilitando que edifique-se, como nos diz FREIRE(adaptação de 1998), um terreiro
que porque ensina reflete, porque reflete politiza e porque politiza insere a pessoa no mundo e
em suas circunstancias, não apenas para que viva na mesma, mas, sobretudo para que construa
e transforme.
No local de realização da pesquisa, é possível constatar um espaço ainda pouco reconhecido e
explorado de educação informal que, através de ações como: projetos de reforço escolar,
preparatório para o ENEM; atividades socioculturais; trabalho de escuta fraterna; orientação
educacional; orientação profissional e vocacional (tanto do corpo mediúnico e colaboradores
da casa como da própria espiritualidade dirigente); fortalece e amplia o alcance da educação
formal do grupo ao qual atende, oportunizando a estes a tomada de consciência de sua presença
atuante e transformadora no mundo.
MARTINS (1982), em seu livro O que é leitura?, afirma que a ideia de leitura é normalmente
restrita ao livro, a jornal. Leem-se palavras e nada mais, diz o senso comum. As ciganas,
contudo, dizem ler a mão humana, e os críticos afirmam ler um filme. O fato é que, quando

escapa dos limites do texto escrito, o homem não deixa necessariamente de ler. Lê o mapa
astral, o teatro, a vida e forma a sua compreensão de realidade.
O surgimento de novas linguagens na sociedade contemporânea desencadeia novas práticas
sociais de leitura e escrita e, portanto, novas formas de letramento que passam por novos
olhares, despertar de consciência histórica, formas de compreender e viver dentro do grupo
social.
Neste sentido, pretende-se discutir nesta pesquisa que a apropriação dos espaços informais de
educação pela sociedade amplia as possibilidades do letramento pelos indivíduos e permite mais
do que ler além das letras: possibilita ao sujeito se movimentar dentro da pluralidade de
linguagens e saberes existentes em nossa sociedade, transformando estes em instrumentos de
crescimento, inserção social e, consequentemente, de construção da autonomia, exercício de
cidadania e empoderamento.
Para VIGOTSKY (1987), a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos
humanos, sendo a principal mediadora entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Em cada
situação de interação, o sujeito está em um momento de sua trajetória particular, trazendo
consigo determinadas possibilidades de interpretação do material que obtém do mundo externo.
A linguagem, segundo o autor, age decisivamente na estrutura do pensamento, e é ferramenta
básica para a construção de conhecimentos e mediação social.
O desenvolvimento do indivíduo perpassa pela linguagem, pois é através dela que o sujeito
compreende e age no mundo. Ele se constitui como tal à medida que interage com os outros,
sendo sua concepção e conhecimento de mundo resultado desse movimento social de interação.
Esse sistema comunicativo é, pois, uma forma de ação, um lugar de interação que possibilita
aos indivíduos de uma sociedade a prática de diversas ações. É na interlocução que a linguagem
e o sujeito se constituem.
As práticas educativas formais e informais dentro do cotidiano do Terreiro de Umbanda Centro
Espírita Justiça e Amor refletem o paradigma acima pois têm por eixo propulsor de suas ações
as múltiplas

linguagens (artística, musical, plástica, escrita, oral, etc.) utilizadas como

elemento mediador do processo de letramento, alfabetização dos indivíduos e também, por se
apropriarem de estratégias que tomam o papel desse sistema simbólico na formação da
consciência e empoderamento dos indivíduos.

Destacar e legitimar esta prática educativa inclusiva, que acolhe a diversidade, que abriga
valores democráticos e que se consolida como espaço privilegiado na formação do exercício da
cidadania, na construção crítica dos conhecimentos e na formação do leitor/autor proficiente e
letrado nesse LOCUS ainda pouco explorado pela Academia, constitui elemento relevante e de
contribuição significativa para que se efetive e expanda cada vez mais práticas educacionais
que possibilitem ao indivíduo descobrir o que querer, aprender o sentir, construir maneiras
diferentes de pensar e, dessa forma, agir e proceder com alegria e coerência, paixão e
entusiasmo, abnegação e consciência.
O Objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar as práticas dentro do cotidiano do Centro
Espírita Justiça e Amor e suas implicações no letramento, alfabetização, na formação da
consciência, da identidade étnico racial e no processo de empoderamento dos indivíduos.
Oficina de Turbantes no Centro Espírita Justiça e Amor
Figura II

Figura III

Figura IV:

Dentre os objetivos específicos destacam-se: discutir “A leitura da vida e a vida na leitura”,
práticas sociais de leitura e as linguagens dentro do cotidiano do Terreiro de Umbanda Centro
Espírita Justiça e Amor numa perspectiva crítica, inclusiva, étnico racila, democrática e cidadã
e estabelecer relações entre as múltiplas linguagem acolhidas no cotidiano do Terreiro de
Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor,

a mediação

do processo de letramento e

alfabetização dos indivíduos e o papel desse sistema simbólico;

1.1.1 A Discussão traz como referencial teórico norteador básico os estudos de Magda Soares,
Vigotsky , Paulo Freire, e Mikhail Bakhtin.
A pesquisa em foco foi motivada pelas observações realizadas durante a participação nas
atividades cotidianas e projetos sociais do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor
correlacionadas com pesquisa acadêmica constituída ao longo do curso de graduação e pósgraduação, e tem por campo de observação a sede e os espaços de atuação da já citada
instituição.
Uma mudança de paradigmas tem se feito cada vez mais presente no discurso e, com
esforço, na prática de teóricos e profissionais da educação e áreas afins, a saber, aquela
através da qual se propõe um novo olhar sobre as formas de acesso e transmissão da
cultura via aprendizagem e domínio da língua. (RIBEIRO,2004)
A língua é a unidade da linguagem, e é constituída por um sistema de signos. Esta
depositada como um produto social da mente do falante de cada comunidade.
(SAUSSURE,1916)

Diante disto, a investigação tem por metodologia o estudo de caso, que se dará no âmbito das
práticas dialógicas e educacionais de ampliação de conhecimento de mundo, alfabetização e
letramento no espaço da Instituição Religiosa de Umbanda denominada Centro Espírita Justiça
e Amor, privilegiando para coleta de dados a observação participante, a entrevista em
profundidade e a revisão bibliográfica.
O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a
fim de organizar um relatório ordenado e critico de uma experiência, ou avalia-la
analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor ação
transformadora.(CHIZZOTI, 2003)

Através da observação participativa, de entrevistas e da análise dos dados pretende-se analisar
as relações e interseções das múltiplas linguagens presentes nesse espaço informal de educação
e suas implicações no processo de letramento, da alfabetização, inserção social, construção da
autonomia e empoderamento do indivíduo.

3. CONCLUSÕES

Ao abordarmos o tema práticas educacionais formais e informais dentro do cotidiano do Centro
Espírita Justiça e Amor e suas implicações no letramento, alfabetização, na formação da

consciência, educação étnico racial e no processo de empoderamento dos indivíduos, procurase, através do estudo de caso e da revisão bibliográfica, compreender melhor a realidade
vivenciada no cotidiano nesso LOCUS pouco privilegiado pela sociedade enquanto produtor
de saberes e promotor de transformação nos indivíduos e na sociedade.
Palestra sobre Racismo com a Professora Doutora Mônica Sacramento, no evento I Terreiro de
Portas Abertas
Figura V

Figura IV

Discutir “A leitura da vida e a vida na leitura”, práticas sociais de leitura e as linguagens dentro
do cotidiano do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor numa perspectiva crítica,
inclusiva, democrática e cidadã e estabelecer relações entre as múltiplas linguagem acolhidas
no cotidiano do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor, a mediação do processo
de letramento e alfabetização dos indivíduos e o papel desse sistema simbólico são alguns dos
objetivos deste trabalho.
As conclusões parciais tem apontado para conquistas relevantes num movimento que não é só
de modificação da visão de educação nos espaços não formais , mas também de contribuição
significativa para que os movimentos de ampliação dos espaços de letramento, alfabetização e
empoderamento dos indivíduos contribuam para o alargamento de oportunidades e
consequentemente da transformação e vidas e da própria sociedade sociedade através de uma
educação étnico racial que construa e valorize as múltiplas identidades e contribuições culturais
não só no espaço de pesquisa, mas na sociedade como um todo.
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DISCURSIVE PRACTICES IN THE UMBANDA TERREIRO: FROM
READING OF LIFE TO LIFE IN READING
Abstract: The present research arises from the observation of the actions carried out in the
daily life of the Spiritist Center Justice and Love. Its objective is to analyze practices of the
Institution and its implications in literacy, literacy, ethnic racial education and empowerment
of individuals. The research has as methodology the case study. It emphasizes and legitimizes
this practice that embraces diversity, fosters democratic values, consolidates itself as a space
for the training of the exercise of citizenship and in the formation of the reader / author
proficient and literate in this LOCUS little explored by the Academy, extends the possibilities
the resistance of the collective subjects and Of ethnic racial education.

Keywords: Reading - Literacy - Diversity - Umbanda
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A FORMAÇÃO POLÍTICA DE TRABALHADORES
PRECARIZADOS NO MST E NO MTST
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Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA)
Rua Matutina Rocha de Campo, 14
09.725-524 – São Bernardo do Campo – São Paulo – Brasil

Resumo: O tema deste artigo se fundamenta em dois eixos principais: o primeiro procura
analisar, do ponto de vista da Sociologia do Trabalho, como o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) têm atuado na
incorporação de grupos precarizados de trabalhadores rurais e urbanos em suas fileiras de
atuação social e política. O segundo procura analisar como os “setores de formação” dos dois
movimentos atuam nessa dinâmica de absorção de trabalhadores e na consequente formação
política desses mesmos trabalhadores, que irão compor as fileiras dos dois movimentos sociais
de forma orgânica, como militantes. Por fim, será feita uma comparação entre as dinâmicas
dos dois movimentos, a fim de melhor compreender o caminho percorrido por trabalhadores
precarizados, que se tornam atores políticos no interior dos dois maiores movimentos sociais
do país. Considera-se importante resgatar trabalhos de pesquisa realizados sobre a formação
política em movimentos sociais, mas dando ênfase ao protagonismo político de setores de
trabalhadores precarizados nesses dois movimentos.

Palavras-chave: Trabalhadores. Precarização. Movimentos sociais. Formação. Atuação.

1. INTRODUÇÃO

A temática da precarização do trabalho no campo não é recente na bibliografia sociológica. A
formação estrutural desigual da propriedade fundiária no Brasil e o avanço do capitalismo na
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zona rural nas últimas décadas criaram um ambiente de trabalho cada vez mais precarizado e
carente de direitos sociais. As transformações sociais no meio rural têm se mostrado
socialmente excludentes nas últimas décadas, relacionadas a um avanço tecnológico cada vez
maior na produção e à precarização do emprego nas relações de trabalho, caracterizadas pelo
autoritarismo e pela informalidade. No início da década de 1980 o mercado de trabalho no meio
rural sofreu profundas alterações.
Como reflexo do chamado “milagre econômico brasileiro” (1967-1972), a produção rural se
viu cada vez mais refém do capitalismo urbano brasileiro. A produção no campo,
principalmente a agricultura, assiste também a um crescimento da produtividade e a uma alta
especialização do trabalho. E assim como o crescimento industrial, que puxou o “milagre
econômico”, o crescimento econômico no campo não significou mudanças positivas para os
trabalhadores rurais. Destarte conquistas pontuais, a propriedade da terra continuou
extremamente concentrada e os direitos sociais avançaram pouco (SILVA, 2007).
Segundo Schlindwein (2011), a Constituição de 1988 pode ser considerada um marco na
história da luta por direitos dos trabalhadores rurais no Brasil. Principalmente as conquistas no
acesso aos benefícios previdenciários foram frutos de intensa mobilização social. Mas Sant’Ana
(2014, p.5) aponta que o modelo agrário monocultor e exportador remonta aos projetos de
“modernização do campo” capitaneados pela ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) no
final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Já nesse período a resistência a esse modelo começa
também a se articular. Em janeiro de 1984 realiza-se na cidade de Cascavel, estado do Paraná,
um grande encontro de trabalhadores rurais, no qual se decide pela construção do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o MST. Em janeiro de 1985 realiza-se na mesma cidade
o 1º Congresso Nacional do MST. O movimento viria a se constituir como o maior movimento
social do país nos anos seguintes e teria um papel decisivo na incorporação de trabalhadores
rurais precarizados e na formação política desse contingente, do qual grande parte viria a se
tornar militante política ativa do movimento.
Hoje o MST conta com onze setores em sua estrutura de organização, sendo um deles de
“Educação” e outro de “Formação”. O setor de “Educação”, que atua constantemente nos
acampamentos e assentamentos, abarca uma perspectiva ampla, que envolve desde as
necessidades específicas das ocupações, a conquista de escolas nos acampamentos e a
capacitação de professores até à construção de um modelo alternativo de educação radicalmente
popular, e à erradicação do analfabetismo nas áreas de atuação. Já o setor de “Formação”

abarca, de forma mais específica, a estruturação e organização dos cursos de formação política,
como também se pode ler no site do MST:
A Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) é um espaço destinado, por excelência, para a
formação política de trabalhadores sem-terra precarizados que passam a compor as fileiras do
MST., por isso foi escolhida como objeto de pesquisa sociológica neste projeto. A inspiração
pedagógica do movimento, que se cristaliza na ENFF, baseia-se em diversos autores e
perspectivas de educação popular, mas como aponta Ribeiro (2015), sua principal fonte remete
à chamada “educação libertadora”, com base nas obras, metodologia e atuação do educador
brasileiro Paulo Freire.
O MST considera de fundamental importância absorver trabalhadores rurais precarizados e
oferecer-lhes formação política para que se integrem à corrente de militantes do movimento. A
Escola Nacional Florestan Fernandes torna-se assim o espaço principal em que o MST estrutura
cursos de formação política sólida para esses trabalhadores, recebendo colaborações nos cursos
de diversos intelectuais, professores, artistas e ativistas que são próximos do movimento.
O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) surge no final dos anos 1990 das fileiras
do próprio MST. O movimento se vê então na necessidade de articular um movimento
específico para as questões políticas dos trabalhadores urbanos. A ocupação de terras (em
muitos casos já terras urbanas) continua sendo de extrema importância para a formação política
de trabalhadores precarizados recém-incorporados pelo movimento.
Goulart (2011) aponta que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o MST, passava
a se preocupar também com a formação política e organização dos trabalhadores “das cidades”
e não apenas “nas cidades”. A partir da Marcha Nacional do MST em 1997, o movimento
liberou militantes para construírem um movimento análogo nas cidades, a fim de enfrentar as
consequências do neoliberalismo no mundo urbano, naquele momento notadamente o
desemprego, a precarização do trabalho e a falta de acesso à moradia. O MTST vai aos poucos
se estruturando, tendo a organização de trabalhadores precarizados como uma de suas propostas
centrais, ressaltando as dificuldades da organização sindical e a importância da organização
política a partir do “território”. O movimento atua politicamente em diversas questões
relacionadas à classe trabalhadora nas cidades. Não se define simplesmente como mais um
“movimento de moradia”, ainda que a moradia faça parte dos direitos necessários para a
população mais pobre viver nas cidades. De forma geral, o setor da classe trabalhadora que se

incorpora ao MTST nas ocupações vive uma realidade de precarização do trabalho, dificuldade
em pagar aluguéis, desemprego, miséria ou pobreza, e faz-se necessário enfrentar e superar
também esses problemas.
O aumento do desemprego, atrelado a uma forte competição entre os trabalhadores, engendrou
uma situação em que a “empresa neoliberal” tinha muito mais facilidade para desestruturar os
grandes e antigos coletivos de trabalho. Como exemplo pode-se citar a questão das
terceirizações, que logrou dispersar as concentrações de trabalhadores nas fábricas e facilitar a
destruição das “antigas relações políticas”, empurrando grande parte da “nova classe
trabalhadora” para o setor de serviços, carente de organizações coletivas consolidadas e
fortalecidas. Além disso, outro fator merece destaque na reconfiguração e na construção de
novos espaços de trabalho nos anos 1990: “[...] uma concepção reestruturada do espaço e com
fartura de equipamentos informacionais, permitiu uma profunda transformação da organização
do trabalho à qual nem todos os integrantes da “velha classe trabalhadora” puderam adaptarse” (BRAGA, 2006, p. 138).
O MTST desenvolve formas diversas de formação política. A ocupação de terras, assim como
ocorre com o MST tem para o movimento um caráter pedagógico e formativo por excelência.
É o primeiro momento de aprendizado e formação na própria ação política direta. Mas é
inegável o potencial do movimento em organizar e formar politicamente trabalhadores
precarizados nos últimos anos. Em sua organização interna, o MTST, assim como o MST,
também conta com um “setor de formação”. O MTST não conta com uma estrutura tal qual o
MST, que por exemplo tem a Escola Nacional Florestan Fernandes como principal centro de
formação. Também não tem ainda uma rede de relações com outros movimentos sociais,
universidades, partidos políticos de esquerda, frentes amplas de mobilização que lhe permitam
oferecer cursos de formação política estruturados como os do MTST. Mas, desde suas origens,
o movimento reserva lugar especial para a formação de seus militantes e realiza essa formação,
progressivamente, em suas ocupações. Tem sido cada vez mais comum o MTST fazer parcerias
com grupos locais de educação popular e de teatro, a fim de que participem da formação política
de seus militantes a partir de seus territórios (GOULART, 2011)

2. METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa consistiu em levantamento bibliográfico que servirá de referência
nos temas apontados na apresentação do texto. A parte teórica dialogou com a pesquisa de
campo criando uma síntese no momento da sistematização e redação; e também fundamentou
a própria pesquisa de campo nos objetivos e hipóteses a que ela se propôs, conforme aponta
Demo (1987) e os estudos de caso de Antunes (2011) e Braga (2006). Na pesquisa de campo
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os trabalhadores que frequentam os cursos
do MST na ENFF e nas ocupações do MTST na região metropolitana de São Paulo, a fim de
traçar um perfil desses trabalhadores quanto às suas trajetórias ocupacionais e quanto ao seu
interesse em compor os movimentos sociais em questão como militantes políticos.

3. DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÕES

As transformações sociais no meio rural têm se mostrado socialmente excludentes nas últimas
décadas, relacionadas a um avanço tecnológico cada vez maior na produção e à precarização
do emprego nas relações de trabalho, caracterizadas pelo autoritarismo e pela informalidade.
No Brasil, desde a década de 1960 há uma efetiva diminuição do trabalho permanente no
campo, relacionada a enormes taxas de êxodo rural, ao crescimento do trabalho sazonal e ao
aumento dos contratos informais de trabalho (GONÇALO, 2001).
No início da década de 1980 o mercado de trabalho no meio rural sofreu profundas alterações.
Como reflexo do chamado “milagre econômico brasileiro” (1967-1972), a produção rural se
viu cada vez mais refém do capitalismo urbano brasileiro. A produção no campo,
principalmente a agricultura, assiste também a um crescimento da produtividade e a uma alta
especialização do trabalho. E assim como o crescimento industrial, que puxou o “milagre
econômico”, o crescimento econômico no campo não significou mudanças positivas para os
trabalhadores rurais. Destarte conquistas pontuais, a propriedade da terra continuou
extremamente concentrada e os direitos sociais avançaram pouco (SILVA, 2007).
Nas últimas décadas o capital industrial e comercial operou profundas transformações na
estrutura social do campo no Brasil. Um considerável contingente de pequenos produtores se
viu obrigado a deixar de produzir para a subsistência e para mercados locais e a se inserir na
dinâmica do mercado capitalista globalizado. Para tanto, a maioria dos pequenos produtores

ficam reféns de insumos e tecnologias de propriedade de grandes corporações, os quais se veem
na necessidade de adquirir. Sem conseguir competir no mercado com essas mesmas grandes
corporações, muitos pequenos produtores têm que complementar sua renda familiar com
trabalhos temporários e sazonais, o que aumenta o grau de precarização do trabalho no campo
(GONÇALO, 2001).
Esse contingente de pequenos produtores, que se tornam pauperizados mesmo em jornadas
duplas, também tem dificuldade de acesso a direitos e políticas sociais. Como aponta Gonçalo
(2001, p. 13): “Há aproximadamente sete milhões de assalariados rurais no Brasil, de um total
de catorze milhões de pessoas ocupadas na agricultura (...), cerca de cinco milhões de
assalariados rurais não possuem carteira assinada nem direitos trabalhistas como 13º salário,
férias e FGTS”. Pode-se afirmar, assim, que o trabalho no campo, a despeito de incontáveis
avanços tecnológicos, segue uma tendência de precarização cada vez mais intensa no país.
Como aponta Schlindwein (2011), os trabalhadores rurais passam a integrar o conjunto das
ações de proteção social no Brasil somente na década de 1970, diferentemente do trabalhador
urbano, que passou a ter alguns direitos assegurados a partir da década de 1930. E ainda assim,
com disparidades enormes entre as duas categorias, o que fica evidente, por exemplo, nas
questões que tocam à aposentadoria e aos acidentes de trabalho, as quais o trabalhador rural
tem ínfima proteção social ainda hoje.
Ainda segundo Schlindwein (2011), a Constituição de 1988 pode ser considerada um marco na
história da luta por direitos dos trabalhadores rurais no Brasil. Principalmente as conquistas no
acesso aos benefícios previdenciários foram frutos de intensa mobilização social de entidades
como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura (FENTAG), os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs), o
Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) e outros movimentos de
representação e mobilização política que ganharam força nos anos 1980. Outras leis, como a
que trata da aposentadoria de mulheres trabalhadoras rurais, por exemplo, só vieram na década
de 1990. Ainda assim os direitos assegurados na Constituição de 1988 significaram um
importante arcabouço no que toca à seguridade social para os trabalhadores rurais, em um
momento em que o neoliberalismo impactaria fortemente o emprego e as relações de trabalho
no país.

Sant’Ana (2014, p.5) aponta que desde a década de 1990 o chamado “agronegócio” vem se
estruturando e se fortalecendo no cenário agrícola brasileiro: “(...) com presença massiva de
capitais internacionais, aportes vindos dos governos e fortalecimento político de seus
representantes”. Ao passo que o agronegócio foi se fortalecendo nas últimas duas décadas, as
políticas de seguridade social foram regredindo. As taxas de êxodo rural continuaram
aumentando, bem como o desemprego no campo. Mudanças significativas na estrutura
fundiária do país em prol dos trabalhadores são impossíveis no contexto neoliberal:
A agricultura familiar e a camponesa permanecem com menores investimentos e
resistindo à pressão do modelo hegemônico, que produz tecnologia voltada para a
monocultura e inflaciona o mercado de terras, de maneira a dificultar uma reforma
agrária ampla e maciça e uma política agrícola de bases agroecológicas. Os
rebatimentos desse processo sobre o mundo do trabalho são evidentes: a desertificação
do campo em áreas de monocultura, a diminuição dos agricultores familiares e
camponeses, a precarização do trabalho assalariado, a concentração dos maiores
índices de pobreza em área rural e o acirramento da luta pela terra. (SANT’ANA,
2014, p.6)

Esse modelo agrário monocultor e exportador remonta aos projetos de “modernização do
campo” capitaneados pela ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) no final dos anos 1970
e início dos anos 1980. Já nesse período a resistência a esse modelo começa também a se
articular. Em janeiro de 1984 realiza-se na cidade de Cascavel, estado do Paraná, um grande
encontro de trabalhadores rurais, no qual se decide pela construção do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o MST. Em janeiro de 1985 realiza-se na mesma cidade o 1º
Congresso Nacional do MST. O movimento viria a se constituir como o maior movimento
social do país nos anos seguintes e teria um papel decisivo na incorporação de trabalhadores
rurais precarizados e na formação política desse contingente, do qual grande parte viria a se
tornar militante política ativa do movimento.
A pesquisa terá também o objetivo de analisar a estrutura, o conteúdo e as práticas formativas
do MST nos cursos oferecidos na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), principal
espaço de formação do MST, que tratam da atual crise estrutural do capital, principalmente no
que incide diretamente na precarização do trabalho rural. Morissawa (2007) aponta que o MST
tem, desde suas origens, uma atenção especial para os espaços formativos em sua dinâmica de
atuação. Após as primeiras ocupações de terra do movimento na década de 1980 e como fruto,
principalmente, de seu 1º Congresso Nacional, o MST já defendia que as ocupações têm um
caráter pedagógico por excelência. Quem nelas está envolvido aprende, ensina e partilha
conhecimentos. Mas já reconhecia que para manter a dinâmica e os propósitos do movimento
coesos seriam necessários espaços específicos de formação política.

Hoje o MST conta com onze setores em sua estrutura de organização, sendo um deles de
“Educação” e outro de “Formação”. O setor de “Educação”, que atua constantemente nos
acampamentos e assentamentos, abarca uma perspectiva ampla, que envolve desde as
necessidades específicas das ocupações, a conquista de escolas nos acampamentos e a
capacitação de professores até à construção de um modelo alternativo de educação radicalmente
popular, e à erradicação do analfabetismo nas áreas de atuação. Como é explicitado no site do
movimento:
Se a terra representa a possibilidade de trabalhar, produzir e viver dignamente, a
educação é o outro instrumento fundamental para a continuidade da luta. Com isso, o
Setor de Educação busca dar repostas às necessidades educacionais nos
acampamentos e assentamentos. Os maiores objetivos são a erradicação do
analfabetismo nas áreas, a conquista de condições reais para que toda criança e
adolescente esteja na escola, isso implica na luta por escolas de ensino fundamental e
médio dentro dos assentamentos, a capacitação dos professores para que sejam
respeitados enquanto sabedores das necessidades e portadores da novidade de
construir uma proposta alternativa de educação popular. (MST, s/d).

Além dos setores organizativos há um espaço destinado aos editoriais do movimento, no qual
um dos eixos é “Educação, Cultura e Comunicação”. Esse eixo, que atua na edição dos jornais
e nos materiais pedagógicos do MST, tem uma concepção de educação e formação política com
base no Dicionário na Educação do Campo, o qual tem a seguinte definição: “A educação e o
acesso à cultura, ao conhecimento, a valorização dos saberes populares, é condição fundamental
para a realização dos brasileiros como seres humanos plenos, com dignidade e altivez.”
(CALDART et al. 2012, p. 239).
A ENFF está situada no município paulista de Guararema e foi inaugurada com um grande
evento internacional em 23 de janeiro de 2005. Construída entre os anos de 2000 e 2005, a partir
do trabalho voluntário de mais de mil trabalhadores sem-terra e simpatizantes, hoje a escola
oferece grande quantidade de cursos em várias áreas do conhecimento. A Associação dos
Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes (AAENFF), entidade de militantes e
colaboradores, que objetiva divulgar atividades, desenvolver parcerias, promover campanhas
de solidariedade e de arrecadação de recursos, assim define a escola:
Sua missão é a de atender às necessidades da formação de militantes de movimentos
sociais e organizações que lutam por um mundo mais justo (...). Atualmente a ENFF
encontra-se ameaçada pelo estrangulamento econômico, no contexto da ofensiva
orquestrada pela direita brasileira contra os movimentos sociais, particularmente o
MST. No momento em que os movimentos sociais são obrigados a mobilizar suas
energias para resistir aos ataques dos donos do capital, a Escola também se torna alvo
dessa política: as classes dominantes não aceitam a ideia de que os trabalhadores se
tornem sujeitos conscientes de sua própria história. (ENFF, s/d.a)

A Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) é um espaço destinado, por excelência, para a
formação política de trabalhadores sem-terra precarizados que passam a compor as fileiras do
MST., por isso foi escolhida como objeto de pesquisa sociológica neste projeto. A inspiração
pedagógica do movimento, que se cristaliza na ENFF, baseia-se em diversos autores e
perspectivas de educação popular, mas como aponta Ribeiro (2015), sua principal fonte remete
à chamada “educação libertadora”, com base nas obras, metodologia e atuação do educador
brasileiro Paulo Freire. Esta perspectiva de educação, desde 1961 com o Movimento de
Educação de Base (MEB), passou a defender que o projeto educacional e pedagógico do campo
político da classe trabalhadora não poderia ser o mesmo projeto educacional e pedagógico do
campo político do capital. Com inspiração no espectro teórico do marxismo, os educadores
populares do MEB começavam a perceber que o projeto educacional dos setores oprimidos da
sociedade estava intrinsecamente ligado a um projeto político próprio. O projeto da classe
trabalhadora, da educação de caráter libertador, deveria estar, então, atrelado à luta de classes.
No caso da classe trabalhadora precarizada do campo, deveria estar atrelada ao enfrentamento
ao latifúndio e à luta pela reforma agrária (RIBEIRO, 2015).
O primeiro momento em que se torna claro que o enfrentamento de interesses de classe ocorre
é na própria ocupação de terras. Segundo Silva (2007), a ocupação é um momento de disputa,
contestação e ruptura da propriedade privada, o que vislumbra e fomenta a construção de uma
nova ordem social. A expropriação de terras sugere um campo amplo para debates,
compreensão e aprofundamento da consciência em torno do controle e do domínio que existe
no bojo da sociedade capitalista. Ela define a expropriação como “[...] processo complexo e
interligado entre produção material e ideológica da vida, a partir da caracterização da
expropriação dos meios de produção, compreendemos o caráter educativo que a sustenta, ao
mesmo tempo em que é gerado por ela.” (SILVA, 2007, p. 7).
Posteriormente, esse conhecimento advindo da prática política é sistematizado para os cursos
de formação na ENFF. Os cursos na escola expressam a leitura e a interpretação que o MST faz
da presente crise do capital e da precarização do trabalho no campo. O movimento compartilha
nos cursos a tese de Mészaros (2002) ao defender que esta crise é a manifestação das
consequências mais perniciosas da ordem regida pelo capital, que afeta primordialmente os
trabalhadores e também ecossistemas inteiros. Os principais sintomas da crise são o
desemprego estrutural, a precarização intensiva da força de trabalho e a catastrófica e intensa
destruição ambiental. Com base em estudo de Pinassi (2009) o MST também defende a tese de

que, durante sua fase de ascensão histórica, o sistema metabólico do capital protelava a
agudização de problemas como a precarização do trabalho, utilizando-se de sua estrutura
hierárquica e sedimentada no desenvolvimento desigual, transferindo suas contradições do
centro para a periferia do sistema.
Ainda segundo Pinassi (2009), em um determinado momento de acumulação, os limites
absolutos do capital são desafiados, a crise se manifesta em quatro eixos principais e de forma
estrutural: possui caráter universal no mundo do trabalho, seu caráter estrutural afeta todas as
economias nacionais, atinge uma escala temporal permanente e, por fim, tem um caráter “subreptício”, rastejante, diferente das bruscas alterações do sistema nos séculos XIX e XX. É uma
crise que afeta a totalidade do sistema, precarizando o trabalho, recaindo nos setores oprimidos
social, política e economicamente, além de causar impactos ambientais irreversíveis.
(MÉSZAROS, 2002).
Vê-se que o MST considera de fundamental importância absorver trabalhadores rurais
precarizados e oferecer-lhes formação política para que se integrem à corrente de militantes do
movimento. A Escola Nacional Florestan Fernandes torna-se assim o espaço principal em que
o MST estrutura cursos de formação política sólida para esses trabalhadores, recebendo
colaborações nos cursos de diversos intelectuais, professores, artistas e ativistas que são
próximos do movimento. É importante se destacar que com as reconfigurações da dinâmica
rural-urbano no Brasil, o movimento tem sido responsável também por absorver e formar
politicamente na ENFF muitos trabalhadores urbanos, sejam trabalhadores precarizados que
sempre se ocuparam na cidade, sejam trabalhadores provenientes da zona rural, mas que
desempenham frequentemente trabalhos sazonais nas regiões urbanas (MARTINS, 2004)
O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) surge no final dos anos 1990 das fileiras
do próprio MST. O movimento se vê então na necessidade de articular um movimento
específico para as questões políticas dos trabalhadores urbanos. A ocupação de terras (em
muitos casos já terras urbanas) continua sendo de extrema importância para a formação política
de trabalhadores precarizados recém-incorporados pelo movimento. O MTST é confrontado
com três aspectos da conjuntura neoliberal brasileira, que impõem reformulações em relação
ao MST para a atuação do movimento a partir dos anos 2000. Como aponta Goulart:
[...] a mudança da base social dos movimentos sociais que sofre com a intensa
precarização do trabalho, com o crescimento do desemprego estrutural e não tem
qualquer experiência em organizações de trabalhadores. Em segundo, a aplicação de
políticas sociais regressivas pelos governos neoliberais desde os anos 1990, a piora

das condições gerais de vida da classe trabalhadora, que por outro lado, se vê apartada
de sua direção histórica, o PT e a CUT, que ao longo dos anos 90, aderiram ao
neoliberalismo até completar este ciclo com a vitória eleitoral em 2002, que elege
Lula para a Presidência da República. (GOULART, 2011, p.3)

O MTST cresce em número de ocupações nos anos seguintes à sua fundação e chega à
nacionalização em 2009. Mas desde o final dos anos 1970, os movimentos sociais urbanos já
despontavam como resposta à chamada “crise urbana”, que implicava em altas taxas de
desemprego nas regiões metropolitanas, precarização do trabalho e carência de moradias
(MARICATO, 2015). A conjuntura neoliberal em que o movimento foi forjado impôs novas
formas de enfrentamento do movimento com o Estado e com o capital, o que fez com que o
MTST assumisse uma postura nitidamente anticapitalista e radicalizada na luta por direitos da
classe trabalhadora urbana no Brasil.
O MTST faz referência à sua origem em um documento, a Cartilha do Militante de 2005, onde
confere ao MST um papel de coautor em sua formação e formula uma explicação para sua
atuação na cidade. Goulart (2011) aponta que o Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra, o MST, passava a se preocupar também com a formação política e organização dos
trabalhadores “das cidades” e não apenas “nas cidades”. A partir da Marcha Nacional do MST
em 1997, o movimento liberou militantes para construírem um movimento análogo nas cidades,
a fim de enfrentar as consequências do neoliberalismo no mundo urbano, naquele momento
notadamente o desemprego, a precarização do trabalho e a falta de acesso à moradia. Foi na
cidade de Campinas-SP que o MTST lançou suas bases de construção autônoma com a
ocupação “Parque Oziel” em fevereiro de 1997.
As dificuldades eram novas para os trabalhadores precarizados que participaram da ocupação e
também para militantes do MST que não estavam acostumados com a complexidade das
relações nas grandes cidades, como, por exemplo: “[...] o papel das forças políticas dentro da
cidade, como se organizar nesse meio, como se relacionar com os partidos políticos, com o
tráfico de drogas e com todas as facções que se organizam no meio urbano” (BENOIT, 2002,
p. 141). E essa complexa realidade urbana viria a se apresentar duramente para o movimento
em outras ocupações pelo estado de São Paulo ainda no ano de 1997, justamente em um
momento em que o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) criminalizava
diversos movimentos sociais e em que o crime organizado crescia exponencialmente nas
periferias urbanas.

O MTST vai aos poucos se estruturando, tendo a organização de trabalhadores precarizados
como uma de suas propostas centrais, ressaltando as dificuldades da organização sindical e a
importância da organização política a partir do “território” em que o setor da classe trabalhadora
precarizada vive no atual contexto social. O movimento atua politicamente em diversas
questões relacionadas à classe trabalhadora nas cidades. Não se define simplesmente como mais
um “movimento de moradia”, ainda que a moradia faça parte dos direitos necessários para a
população mais pobre viver nas cidades. De forma geral, o setor da classe trabalhadora que se
incorpora ao MTST nas ocupações vive uma realidade de precarização do trabalho, dificuldade
em pagar aluguéis, desemprego, miséria ou pobreza, e faz-se necessário enfrentar e superar
também esses problemas. Além disso, muitos bairros periféricos urbanos enfrentam diversas
dificuldades infraestruturais, como falta de escolas, postos de saúde, transporte coletivo,
segurança, áreas de cultura e lazer, coleta de lixo e esgoto e outros. O MTST atua
constantemente, junto às populações locais, para enfrentar também essas demandas junto ao
poder público e à sociedade de forma geral. O MTST defende uma Reforma Urbana estrutural
como forma de resolver o conjunto desses problemas e postula ideais de transformação mais
ampla da sociedade. O MTST tem lidado nesses anos desde sua fundação com uma classe
trabalhadora cada vez mais precarizada e carente de direitos sociais. Segundo Braga (2006,
p.137), foi na década de 1990 que um novo regime de acumulação mais ou menos coerente
conseguiu se estruturar:
Assistimos então à desestruturação da empresa fordista em benefício de um modelo
de organização das relações de produção orientado pela generalização do processo de
terceirização, pela compressão dos níveis hierárquicos, pelo desenvolvimento de
estratégias gerenciais objetivando a mobilização permanente da força de trabalho, pela
cooperação constrangida dos assalariados, pela administração por metas, assim como
pela fragmentação da relação salarial. (BRAGA, 2006, p. 137)

O aumento do desemprego, atrelado a uma forte competição entre os trabalhadores, engendrou
uma situação em que a “empresa neoliberal” tinha muito mais facilidade para desestruturar os
grandes e antigos coletivos de trabalho. Como exemplo pode-se citar a questão das
terceirizações, que logrou dispersar as concentrações de trabalhadores nas fábricas e facilitar a
destruição das “antigas relações políticas”, empurrando grande parte da “nova classe
trabalhadora” para o setor de serviços, carente de organizações coletivas consolidadas e
fortalecidas. Além disso, outro fator merece destaque na reconfiguração e na construção de
novos espaços de trabalho nos anos 1990: “[...] uma concepção reestruturada do espaço e com
fartura de equipamentos informacionais, permitiu uma profunda transformação da organização

do trabalho à qual nem todos os integrantes da “velha classe trabalhadora” puderam adaptarse” (BRAGA, 2006, p. 138).
Maricato (2015) aponta que a exploração da força de trabalho nas cidades tem se dado em um
contexto no qual a estrutura mesma das cidades “dificultam”, paradoxalmente para o capital, a
reprodução da força de trabalho. Um trabalhador que demora para se deslocar ao local de
trabalho, devido às grandes distâncias e à precariedade dos meios de transporte, gasta grande
parte de seu “tempo livre” com afazeres como compras para a casa, cuidados com a saúde,
vivência familiar etc. e dorme cada vez menos, tende a não permanecer muito tempo em uma
mesma empresa, o que aumenta a rotatividade do trabalho de forma geral e a dificuldade para
se aposentar, visto que grande parte da classe trabalhadora urbana passa também um tempo
considerável de seu tempo de trabalho na informalidade, sem contribuir para a previdência
social. Para resolver esse “paradoxo” o capital, atrelado a um processo crescente de
urbanização, estimula o crescimento populacional da classe trabalhadora precarizada, desde os
anos 1960, a fim de aumentar o “exército industrial de reserva” e manter um controle maior
sobre a força de trabalho (Idem).
Para Antunes (2011), a recente crise estrutural do capital, que eclodiu em 2008 nas economias
centrais, fez ampliar significativamente a precarização do trabalho e corroeu ainda mais o
trabalho contratado e regulamentado, gerando novas formas de precarização e informalidade.
Nos últimos anos, pode-se considerar que há uma precarização estrutural do trabalho
(ANTUNES, 2011; CARVALHO, 2014). Nesse contexto, o fluxo global de capitais exige o
desmonte das legislações trabalhistas nacionais, o que significa o aumento dos mecanismos de
exploração do trabalho e a destruição de direitos sociais que foram conquistados desde a
Revolução Industrial nas economias centrais e desde a década de 1930 no Brasil (Idem).
No que toca aos direitos sociais, o retrocesso é cada vez maior nos dias atuais. Antunes (2011)
aponta que as reformas em curso no Brasil são um cenário de “devastação” nos direitos
conquistados a duras penas: “Este pacote da reforma trabalhista, por exemplo, junto com a proposta de destroçamento da previdência, acaba mostrando que o governo [...] se agarra no colo
das classes dominantes para fazer tudo o que essas classes não estavam conseguindo fazer na
intensidade que queriam.” (ANTUNES, 2011).
O MTST lida, assim, em um contexto extremamente difícil para a organização e formação
política da classe trabalhadora urbana. Mas, dialeticamente, esse mesmo contexto cria novas

possibilidades para a absorção e formação de novos militantes do movimento. O movimento
tem uma organização interna que explicita a sua preocupação com a formação de trabalhadores
precarizados. O MTST tem uma reflexão sobre a base social de trabalhadores que compõe o
movimento e, a partir dessa reflexão, estrutura momentos formativos nas ocupações, à
semelhança do MST. O próprio movimento define em seu site a análise que faz do setor da
classe trabalhadora junto ao qual atua: “[...] o capital dividiu os trabalhadores devido à
diversificação das formas de trabalho: relação assalariada e trabalho por conta própria;
formalidade e informalidade; contratos temporários; terceirização; desemprego crônico, etc.”
(MTST s/d). E também faz uma projeção de suas ações políticas, classificando-se como um
“[...] movimento popular, que tem como elemento central a classe trabalhadora, e que expressa
sua luta por direitos negados pelo capital e pelo Estado, tais como terra, moradia, serviços
básicos etc. ou por resistência às opressões sofridas enquanto classe” (MTST s/d).
A partir dessa reflexão o MTST projeta sua organização interna e também seus objetivos de
organização política. Com a diminuição da base de influência dos sindicatos, que atuam
unicamente entre os trabalhadores em sua base profissional, grande parte da classe trabalhadora
precarizada é fragmentada e não dispõe de elementos coletivos de organização (BRAGA,
2006). Grande parte desses trabalhadores são atraídos por ações assistencialistas conservadoras
de governos e ONGs ou acabam se inserindo em organizações criminosas, abdicando de uma
inserção política efetiva, ainda que continuem sendo um “ator social” extremamente importante
na atual configuração da classe trabalhadora urbana. Goulart (2011) destaca que a fragmentação
desse setor de trabalhadores gera uma formação política descontinuada e dificulta a formação
de uma base social consistente e organizada no MTST. É um problema que o movimento tem
que lidar a todo o tempo.
O MTST, assim, desenvolve formas diversas de formação política. A ocupação de terras, assim
como ocorre com o MST tem para o movimento um caráter pedagógico e formativo por
excelência. É o primeiro momento de aprendizado e formação na própria ação política direta:
Nossa forma de ação mais importante são as ocupações de terras urbanas. Com elas
pressionamos diretamente os proprietários e o Estado, denunciamos o problema social
da moradia e construímos um processo de organização autônoma dos trabalhadores.
As ocupações são sempre acompanhadas de uma pressão focada nos órgãos do Estado,
com marchas e ocupações de prédios públicos [...] entendemos também que as
ocupações de terrenos nas periferias devem ser potencializadas como uma porta para
o trabalho comunitário nos bairros próximos. Não podem ser uma ilha de lutadores;
mas devem avançar para uma integração com as demandas dos trabalhadores que não
participam diretamente dos acampamentos, ampliando nossa referência. (MTST,

s/d)

Mas é inegável o potencial do movimento em organizar e formar politicamente trabalhadores
precarizados nos últimos anos. No Relatório da Reunião Nacional do MTST de 2009, o
capitalismo é definido como um sistema de “natureza contraditória e opressora que impede o
acesso da maioria da população ao poder e às riquezas sociais” (2009, p.13). Em sua
organização interna, o MTST, assim como o MST, também conta com um “setor de formação”.
O MTST não conta com uma estrutura tal qual o MST, que por exemplo tem a Escola Nacional
Florestan Fernandes como principal centro de formação. Também não tem ainda uma rede de
relações com outros movimentos sociais, universidades, partidos políticos de esquerda, frentes
amplas de mobilização que lhe permitam oferecer cursos de formação política estruturados
como os do MTST. Mas, desde suas origens, o movimento reserva lugar especial para a
formação de seus militantes e realiza essa formação, progressivamente, em suas ocupações.
Tem sido cada vez mais comum o MTST fazer parcerias com grupos locais de educação popular
e de teatro, a fim de que participem da formação política de seus militantes a partir de seus
territórios (GOULART, 2011)
Por isso, também foi objetivo dessa pesquisa analisar como o MTST estrutura e oferece
momentos de formação política, em suas ocupações, para setores precarizados da classe
trabalhadora recém incorporados ao movimento. Por fim, pretendeu-se comparar a estratégia
dos dois movimentos na incorporação de setores precarizados da classe trabalhadora rural e
urbana. A partir da análise dos setores que são incorporados pelos movimentos e pela estrutura
e dinâmica da formação política oferecida pelos movimentos a esses setores, procurou-se- traçar
um panorama atual de setores da classe trabalhadora precarizada, que são incorporados por dois
dos maiores movimentos sociais do país, passam por um processo de formação política e se
tornam militantes políticos orgânicos dos movimentos.
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THE POLITICAL TRAINING OF PRECARIOUS WORKERS IN THE
MST AND MTST

Abstract: The theme of this article is based on two main axes: the first seeks to analyze, from
the point of view of Sociology of Work, such as the Landless Rural Workers Movement (MST)
and the Movement of the Homeless Workers (MTST) in the incorporation of precarious groups
of rural and urban workers in their ranks of social and political activity. The second seeks to
analyze how the "training sectors" of the two movements act in this dynamics of absorption of
workers and in the consequent political formation of these same workers, who will form the
ranks of the two social movements organically as militants. Finally, a comparison will be made
between the dynamics of the two movements in order to better understand the path taken by
precarious workers, who become political actors within the two largest social movements in
the country. It is considered important to rescue research work carried out on political
formation in social movements, but emphasizing the political protagonism of sectors of workers
precarized in these two movements.
Keywords: workers; precariousness; social movements; formation; action.
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Resumo: O ensino de Química para os alunos de Ensino Médio na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) é um desafio. Os estudantes apresentam dificuldades de
aprendizagem e se frustram por se sentirem incapazes de aprender e não compreender a
importância da Química em seu cotidiano. Este estudo tem como objetivo analisar as
contribuições de um projeto, no qual os alunos participaram de oficinas de produção de
cosméticos, utilizando os conceitos de Química abordados na EJA no Ensino Médio. Foram
realizadas dez entrevistas semi-estruturadas, por acessibilidade até as saturações. Os dados
obtidos foram processados e submetidos à análise por meio do software gratuito Interface de
R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ). A
interpretação dos dados baseou-se na análise de conteúdo de Bardin (2016) e foram geradas
três categorias temáticas: como os alunos enxergavam a Química antes e depois, facilitação
na aprendizagem e a geração de renda x inovação social. Os resultados permitem inferir que
houve benefícios para os indivíduos e para a comunidade envolvida. E, que a associação entre
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os conteúdos de funções orgânicas, reações orgânicas e cálculo estequiométrico e produtos de
uso diário, como os cosméticos, apresenta-se como facilitadora no processo de ensinoaprendizagem, pois permitiu que os alunos percebessem a importância desses conteúdos para
o seu cotidiano.
Palavras-chave: EJA. Ensino de Química. Inovações educacionais.

1.0 INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN no9394/96) afirma em seu
art 37º, que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ser destinada àqueles que não tiveram

acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio (BRASIL,
1996).
Os alunos do EJA são, em geral, pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os
seus estudos anteriormente. Por estarem a muito tempo fora da escola, demonstram dificuldades
de aprendizagem e muito cansaço, pois esse aluno vai direto do trabalho para a escola, ou, é
uma mãe que precisa que precisa cuidar da família e conciliar com as atividades escolares.
Essas dificuldades constituem um desafio diário para os professores, pois ao se deparar
com os obstáculos da aprendizagem, o aluno se frustra e se sente incapaz de aprender o conteúdo
de Química. É necessário que o docente perceba essa realidade e torne a aprendizagem mais
prazerosa e significativa. Para os alunos da EJA, a escola dever ser um espaço de transformação
social e de construção de conhecimento que seja aplicável. O aluno do EJA preocupa-se em
saber se o conteúdo abordado apresentará alguma utilidade em seu cotidiano.
Ortiz corrobora com essa ideia ao afirmar que
“O aluno da EJA quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. Ao mesmo
tempo, precisa ser estimulado a desenvolver uma auto-estima positiva, pois a
ignorância traz angústia e complexo de inferioridade [...]. Muitas vezes tem vergonha
de falar de si, de sua moradia, de sua experiência frustrada da infância em relação à
escola” (ORTIZ, 2002, p. 80).

Em relação ao ensino de Química na EJA, em geral, os conteúdos, são trabalhados de
maneira descontextualizada e fragmentada, e isso contribui para que os alunos não percebam a
importância desses conteúdos para o seu cotidiano. Lima et al. (2000) afirmam que essa nãocontextualização é um dos motivos pela rejeição da Química e pelos inúmeros obstáculos que
são colocados pelos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

Nesta lógica, o estudo de Química deve contribuir, portanto, para que jovens e adultos,
apresentem uma visão crítica de sua realidade, sendo capazes de compreender e utilizar o
aprendizado dessa ciência em seu cotidiano.
Segundo Chiappini (2007), a formação do estudante deve considerar as suas
experiências, o grupo social envolvido, suas necessidades, suas concepções e seus anseios.
Assim, o professor deve realizar um planejamento prévio, adequado aos objetivos do grupo
para o qual será ministrado um determinado tema, nos respectivos módulos de uma aula. Desta
forma, tem-se o rompimento com a usual fragmentação dos conteúdos de Química, favorecendo
a construção dos conhecimentos de maneira integrada, por parte dos alunos, e a percepção da
aplicação da disciplina de Química em seu dia a dia.
A prática pedagógica que integra teoria e prática aplicável ao cotidiano do aluno, por
meio dessas vivências comparativas, as oficinas de produção de cosméticos, pode propiciar um
processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Química, de maneira mais prazerosa e
significativa para este público.
O projeto pretende contribuir com a melhoria do ensino de Química, bem como atender
os interesses e necessidades da comunidade onde a escola está inserida. Nessa perspectiva,
ocorrem as práticas de inovação social; que de acordo com Mulgan (2007, p. 148), podem ser
definidas como “um conjunto de ideias (produtos, serviços ou modelos de ação) que satisfazem
necessidades humanas e favorecem novas relações sociais, pelo que, não apenas beneficiam a
sociedade, como potenciam a sua capacidade para agir”.
Desta forma, ao associar o ensino de Química e a produção de cosméticos, espera-se
que ocorra uma solução mais efetiva para o processo de ensino-aprendizagem, e o valor gerado
seja benéfico, não apenas para alguns indivíduos, mas para a sociedade como um todo.

2. OBJETIVO
Analisar as contribuições das oficinas de produção de cosméticos, como facilitadoras do
processo de ensino e aprendizagem das temáticas de Química, na EJA, no Ensino Médio

3. METODOLOGIA
O presente estudo teve caráter qualitativo. Foram realizadas dez entrevistas, por
acessibilidade até as saturações, com o objetivo de verificar a percepção dos estudantes em

relação ao processo de ensino-aprendizagem, após a realização do projeto. A média de tempo
para responder todas as questões propostas no roteiro de entrevistas foi vinte minutos por aluno.
Posteriormente, esses dados foram transcritos e submetidos ao software Iramuteq para análise
de conteúdo conforme proposto por Bardin (2016).
Paralelamente, foi elaborado um material instrucional que contemplava os conteúdos de
Química: funções orgânicas,

reações orgânicas e cálculo estequiométrico, trabalhados

previamente em sala de aula, e relacionados à produção de cosméticos. O material também
apresentava o passo a passo que o aluno deveria seguir para a produção do cosmético. A
produção desse material apresentava o objetivo de contribuir para que os alunos percebessem a
importância dos conteúdos de Química para o seu cotidiano.
3.1 Participantes
Os participantes eram alunos do terceiro ano do Ensino Médio, modalidade Educação
de Jovens e Adultos (EJA), com idades entre 22 e 65 anos, todos casados. Todos entrevistados
exerciam atividades profissionais, como por exemplo, recepcionista, caixa de supermercado e
atendente de telemarketing. As rendas familiares variam entre R$ 937,00 e R$ 1700,00 (Tabela
1).
Tabela 1. Dados demográficos dos participantes do estudo
Entrevistado
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Número de Membros
na Família?
04
04
03
04
04
06
06
03
04
10

Renda Familiar
R$?
1300,00
937,00
1200,00
937,00
1700,00
1200,00
1600,00
937,00
800,00
1300,00

Nível de Escolaridade?

Idade (anos)

Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Incompleto

22
38
28
23
33
57
65
44
42
29

Fonte: Os Autores

3.2 Unidade de análise: A Escola Y
A escola Y localiza-se na periferia do município de Betim-MG e, atualmente, atende a
320 alunos, no turno da manhã; 280 alunos, no turno da tarde e 240 alunos, no período da noite,
dos quais 80 são na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

3.3 Delineamento, procedimentos e instrumentos
O projeto foi realizado através de cinco oficinas de produção de cosméticos. Tais
oficinas ocorreram, no laboratório da escola Y, entre os meses de agosto e dezembro de 2017,
com uma turma de 40 alunos do Ensino Médio, da modalidade EJA. A duração média dos
encontros foi de duas horas. Os alunos eram informados de quais materiais seriam necessários
para a produção dos cosméticos e traziam no dia das aulas.
A identificação dos participantes se deu através de uma rede de relações dos autores do
artigo. Foram feitos contatos com a direção da escola Y, com uma professora de Química que
atua na EJA, e com os alunos, explicando os objetivos do estudo e realizando o convite para a
participação. Acredita-se que esse procedimento facilitou a pesquisa, pois nenhum aluno se
recusou a colaborar. Após a aceitação, foi realizado o agendamento de alguns horários na escola
para a realização das oficinas que ocorreu em grupos de 40 alunos.
O instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada, cujo roteiro de questões foi
construído pelos autores, abordando aspectos relacionados ao objetivo do estudo. A saber: (i)
Como você enxergava a Química antes do projeto? (ii) E agora? (iii) O projeto facilitou a
aprendizagem da Química? (iv) Você fez uso dos conhecimentos da produção de cosméticos
que adquiriu para ganhar dinheiro?
Foram realizadas dez entrevistas, por acessibilidade até as saturações, com o objetivo
de verificar a percepção dos estudantes em relação ao processo de ensino-aprendizagem, após
a realização do projeto.
Cabe ressaltar que a coleta de dados só teve início após a leitura e a assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes.
3.4 Tratamento de dados
Os dados obtidos foram processados e submetidos à análise por meio do software
gratuito Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires
(IRAMUTEQ). Para interpretação e análise dos dados, foi utilizada a metodologia de análise
de conteúdo proposta por Bardin (2016). Nesta proposta de análise têm-se três fases. A primeira
ocorre a pré-análise, onde as ideias iniciais foram sistematizadas, conduzindo a um esquema de
avanço das operações. A fase seguinte foi a de exploração do material. A última fase foi a de
tratamento de dados, na qual os resultados brutos forma tratados de maneira a terem
significados e se tornarem válidos, realizando inferências e interpretações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das entrevistas foram criadas três categorias temáticas: como os alunos
enxergavam Química antes e depois das oficinas, facilitação na aprendizagem e a geração de
renda x inovação social. Essas categorias serão analisadas por enunciação, isto é, ilustradas
pelas falas dos entrevistados e posteriormente discutidas. A primeira categoria, intitulada como
alunos enxergavam a Química antes e depois, englobou todas as respostas dos participantes
que referiram ao modo como viam a Química antes e depois da realização do projeto de
produção de cosméticos.
Os resultados apontam que para 80% dos alunos a Química, após o projeto, foi vista
como algo positivo e aplicável ao seu cotidiano, conforme os depoimentos a seguir:

Antes: “Na minha visão era muito chata” – Depois: “Passou a ser mais atraente”
(Entrevistado 1).
Antes: “Não fazia o menor sentido pra mim” – Depois: “Consigo entender melhor
onde é aplicada” (Entrevistado 2)
Antes: “Algo chato” – Depois: “Passou a ser mais atraente” (Entrevistado 3)
Antes: “Coisa pra nerd” – Depois: “percebi que não é só pra nerd” (Entrevistado 6)

Os resultados corroboram com os estudos de Ortiz (2002) que afirma que o estudante
do EJA quer perceber a aplicação imediata do que está aprendendo. Assim, ao participar das
oficinas de produção de cosméticos, o aluno teve a oportunidade de aplicar o conhecimento
teórico de funções orgânicas, reações orgânicas e cálculo estequiométrico, e vivenciá-los na
produção dos cosméticos, percebendo a Química em seu cotidiano.
A segunda categoria, intitulada facilitação na aprendizagem, apresentava o objetivo de
verificar se aprendizagem de Química foi facilitada pela realização das oficinas.
Os resultados apontam que para 80% dos alunos, houve a facilitação da aprendizagem
com a realização do projeto de produção de cosméticos, conforme os depoimentos a seguir:

- “Eu gostei bastante. Acho que facilitou” (Entrevistado 1).
- “Sim, foi muito legal descobrir como é aplicada (Entrevistado 2).
- “Sim. Foi muito bacana e ajudou bastante no entendimento da matéria” (Entrevistado
3).
- “Achava que jamais iria aprender, mas consegui” (Entrevistado 6).
- “Achei sensacional. Já gostava muito, mas acredito que facilitou sim” (Entrevistado
9)

Neste sentido, Queiroz (2004) afirma que a experimentação é muito importante para o
processo de ensino-aprendizagem. Para o autor deve existir uma integração entre os

conhecimentos teóricos, as situações ocorridas no laboratório e os conhecimentos dos alunos.
Assim, ao relacionar a teoria trabalhada em sala de aula com as variáveis ocorridas no
laboratório e os conhecimentos prévios dos alunos, houve um resultado satisfatório.
A terceira categoria, intitulada, a geração de renda x inovação social apresentava o
objetivo de verificar se alunos utilizaram os conhecimentos adquiridos na produção de
cosméticos para a geração de renda extra e se o projeto poderia apresentava características de
inovação social.
Os resultados apontam que 20% dos alunos utilizaram-se dos conhecimentos adquiridos
para a geração de renda extra, conforme os depoimentos a seguir:
- “Sim, utilizei o óleo que ia jogar fora e produzi sabão. Vendi para minha vizinha e vou continuar
fazendo mais, pegando óleo com outros vizinhos” (Entrevistado 2).
- “Sim, gostei do xampú e fiz mais. Levei tudo pro meu serviço e vendi para os meus colegas”
(Entrevistado 7).

A melhoria de renda, observada em 20% dos entrevistados, permite inferir que o projeto
de produção de cosméticos, apresenta características de inovação social.
Bignetti afirmar que
“a inovação social é o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais
através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando
soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade
em geral” (2011, p. 220).

Neste sentido, ao associar o ensino de Química à produção de cosméticos, houve
benefício, não apenas para alguns indivíduos, mas para a sociedade como um todo. As duas
alunas que se utilizaram do conhecimento da produção de cosméticos para melhorar as suas
rendas familiares, levaram a ideia para a associação do bairro. Os representantes desta
associação aprovaram a iniciativa e convidaram os pesquisadores para a realização das oficinas
para outros moradores em 2018.

4. CONSIDERAÇÃOES FINAIS
Diante dos resultados obtidos, conclui-se que no projeto de produção de cosméticos para
o Ensino Médio, na modalidade EJA, houve um crescimento para pesquisadores, professores e
alunos. As trocas de experiências entre os pesquisadores e professores envolvidos foram de
grande valia, pois contribuíram para a busca de melhorias no ensino de Química na EJA.
Em relação aos alunos, a articulação do conteúdo de Química com o cotidiano
possibilitou uma maior participação e apropriação do conteúdo, visto que foram levadas em

consideração as suas vivências/experiências, tornando-se algo significante para eles. Esse modo
de condução das aulas, fez com que os alunos mudassem a sua percepção em relação à Química,
facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
Assim, ficou claro que o conhecimento transmitido pelos docentes não deve ser algo
pronto e acabado, mas, sim, deve levar em consideração as vivências de todos os envolvidos na
construção do conhecimento.
A realização do projeto, como forma de abordagem para o ensino de Química, pode ser
considerada uma prática de inovação social, pois ao fomentar a educação, que é uma
necessidade humana, ocorreu o favorecimento de novas relações sociais, e não apenas
beneficiou a comunidade escolar, mas potencializou os sujeitos para agir.
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Cosmetics production: a possibility for teaching chemistry in the education
of young and adults in high school
Abstract: The teaching of Chemistry for the students of High School in the modality of
Education of Young and Adults (EJA) is a challenge. Students experience learning difficulties
and are frustrated that they feel unable to learn and not understand the importance of chemistry
in their daily lives. This study aims to analyze the contributions of a project in which students
participated in cosmetic production workshops, using the concepts of Chemistry addressed in
the EJA in High School. Ten questionnaires of qualitative approach were applied, for
accessibility until saturations. The obtained data were processed and submitted to the analysis
through the free software Interface for Multidimensional Analysis of Textes et de
Questionnaires (IRAMUTEQ). The interpretation of the data was based on the content analysis
of Bardin (2016) and generated three thematic categories: how the students saw Chemistry
before and after, facilitation in learning and the generation of income x social innovation. The
results allow to infer that there were benefits for the individuals and for the community involved.
And, that the association between the contents of organic functions, organic reactions and
stoichiometric calculus and products of daily use, such as cosmetics, is a facilitator in the
teaching-learning process, since it allowed the students to perceive the importance of these
contents for their daily lives.

Keywords: EJA. Chemistry teaching. Educational innovations.

