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RESUMO 

 

Procura refletir acerca da relação possível entre educação escolar e trabalho a partir 

da experiência da Escola Estadual Casa do Menor Trabalhador - CMT de Natal/RN 

nessa primeira década do século XXI. Nesta instituição as crianças e adolescentes 

estão matriculados no Ensino Fundamental mantido pelo sistema público estadual 

estudando os conteúdos curriculares regulares previstos para este nível de ensino, e 

no turno oposto participam de oficinas profissionalizantes que são mantidas por 

iniciativa de membros de uma congregação religiosa e doações. A CMT teve por 

objetivo desde sua fundação retirar crianças e adolescentes das ruas e proporcionar 

a estes uma educação em tempo integral associando educação básica e 

formação/qualificação para o mundo do trabalho. Em nossa pesquisa procuramos 

conhecer um pouco das expectativas, preocupações e saberes dos jovens 

participantes de duas oficinas: marcenaria e panificação, para que assim tivéssemos 

subsídios necessários à compreensão do processo formativo destes jovens, e ainda, 

manter uma aproximação com a realidade dos referidos sujeitos. Tornou-se possível 

para nós realizarmos uma descrição dos contextos e de características dos sujeitos 

que compõem a CMT, apreendendo aspectos concretos e dos pensamentos do 

alunado, professores, instrutores e coordenadores. A questão central de nossa 

pesquisa foi: como se processa na Casa do Menor Trabalhador a aproximação entre 

educação escolar e trabalho? Para buscarmos possíveis respostas utilizamos 

técnicas básicas para a construção dos dados – questionário, observação, roda de 

conversa, exercícios avaliativos - que permitiram uma aproximação e bom diálogo 

com os sujeitos participantes. E ainda, discutimos o mundo do trabalho no contexto 

de exploração capitalista a partir das contribuições de Mèszáros (2005), Frigotto 

(1989); (1993); (1999); (2002), Ferretti (1994); (2004), Kuenzer (1989); (1997), de 

modo a compreender as habilidades requeridas do trabalhador e a necessidade de 

uma educação que propicie a qualificação profissional de jovens em busca por 

inserção no mundo do trabalho através do primeiro emprego. Nessa perspectiva, o 

estudo que aqui sistematizamos, objetiva mostrar a importância de uma educação 

que procure se posicionar reflexivamente em relação ao projeto capitalista 

hegemônico e viabilize uma formação humana, ética, responsável, crítica e cidadã. 

 

Palavras-chave: Educação escolar. Trabalho. Casa do Menor Trabalhador. 
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ABSTRACT 

It aims to consider the possible relationship between formal school education and 

work, from the experience of the State School House of the Minor Worker – CMT of 

Natal-RN in this first decade of the 21st century. In this institution, children and 

adolescents are enrolled in the Fundamental Teaching sponsored by the State Public 

System studying the regular curriculum contents defined for this level of teaching, 

and in the opposite shift they take part in career workshops which are kept by 

members of a religious congregation. CMT has had as its object, since its foundation, 

to take children and adolescents from the streets and to provide them with a full time 

education associating basic education and training/qualification for the job market. In 

our research, we tried to learn a little bit of the expectations, concerns and 

knowledge of the young participants of two workshops: carpentry and bakery, so that 

we could gain sufficient understanding of the learning process of these youths, while 

still keeping an approximation with the reality of the aforementioned subjects. It was 

possible for us to conduct a description of the contexts and of characteristics of the 

subjects which make up CMT, capturing concrete aspects and aspects of the 

thoughts of students, teachers, instructors and coordinators. The main point of our 

research was: how does the approximation between formal school education and 

work take place in the House of the Minor Worker? To search for possible answers 

we have made use of basic techniques for the data construction  - questionnaire, 

observation, conversation groups, assessment drills – which allowed an 

approximation and a good dialogue with the participants. We also discussed the job 

world in the context of the capitalist exploration, from the contributions of Mèszáros 

(2005), Frigotto (1989); (1993); (1999); (2002); Ferretti (1994); (2004); Kuenzer 

(1989); (1997), in order to understand the skills demanded of the worker and the 

necessity of an education which allows the professional qualification of youths eager 

to enter the job market, through the first job. In this perspective, the study that we 

have systematized here aims to show the relevance of an education which manages 

to take a firm and conscientious stand in connection with the hegemonic capitalist 

project and to provide for a humane, ethical, responsible, critical and civic 

background.  

 

Key-words: Formal School Education. Work. House of the Minor Worker. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A condição humana deveria ser o objeto essencial 
de todo o conhecimento, de todo o ensino. 

(Edgar Morin) 
 

Na sociedade atual vivenciamos profundas contradições de ordem política, 

econômica e cultural, de forma que é cada dia mais acentuado o abismo entre os 

que detêm riquezas, poder, meios de produção e os que não têm acesso à 

propriedade desses. Isto corresponde a estratos sociais distintos Freire (1987) 

denominou, num certo momento histórico, de “opressor” e “oprimido”. 

Um estudo que tome o ser humano em suas múltiplas relações e nas mais 

variadas instituições sociais deve considerar a incerteza que incide sobre as 

possibilidades de condições propícias à existência humana na sociedade vigente. 

Em meio a essa incerteza encontramos a escola, enquanto instituição que parece 

não ter liberdade, consciência das dimensões do seu papel formativo nem forças 

suficientes para realizar sua missão necessariamente em prol da dignidade humana. 

Isso porque, de um lado ela recebe orientações de um sistema capitalista que 

define a educação como domesticadora e serve à reafirmação de estruturas de 

poder. Por outro lado, não podemos desconsiderar a possibilidade que os 

educadores têm de se desvincular desses ideais, uma vez que [...] “o trabalho 

educativo é essencialmente político - e é o político que é transformador” (GADOTTI, 

1992, p.163). 

 Pela percepção que temos do cenário educacional, somos impulsionados a 

nos aproximar da concepção de que a escola vem servindo à formação de 

indivíduos requeridos pela ordem econômica.  Ao jovem de hoje, especificamente ao 

da camada mais pobre de nossa sociedade, tem-se atribuído cada vez mais cedo, a 

responsabilidade por estudar e trabalhar antes da conclusão do Ensino Médio. 

Temos acompanhado a articulação de projetos do Governo que incentivam o diálogo 

e a parceria de instituições escolares com empresas de vários setores para 

absorverem mão-de-obra juvenil, o que, segundo tais propostas, contribui para a 

melhor qualificação do jovem que teria, a posteriori, da conclusão do Ensino Médio, 

a experiência prática do trabalho e a possibilidade de vínculo empregatício. 

 Em nosso estudo não temos por objetivo analisar tais projetos, todavia 

destacamos como importantes pelo menos duas faces: é inegável que o educando, 
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ao ser inserido em uma empresa, terá possibilidades de novas aprendizagens, de 

articulação e confronto entre os saberes veiculados no espaço escolar e as 

situações práticas vivenciadas no ambiente de trabalho. Por outro lado, os donos de 

empresas têm o barateamento de mão-de-obra, uma vez que os estagiários não 

possuem os direitos trabalhistas assegurados ao trabalhador de carteira assinada. 

 Para nossa investigação sobre a relação entre educação escolar e trabalho 

partimos do contexto da Casa do Menor Trabalhador – CMT, escola pública de 

nossa cidade que desenvolve uma experiência de associação entre a educação 

regular e formação profissional de seus alunos. 

 A discussão acerca da relação entre educação e trabalho deve ser pensada, 

à luz do contexto de nossa sociedade, a qual é marcada por um amplo avanço 

científico-tecnológico que acaba por exigir a dinamização da escola como um todo. 

Contudo, a educação não tem acompanhado o ritmo das inovações científicas e 

tecnológicas que surgem cotidianamente. Acreditamos e temos como pressuposto, 

apesar de para muitos soar como jargão ou idéia há muito desgastada, que a 

educação pode colaborar com a construção de um outro projeto de sociedade, com 

futuro melhor para as próximas gerações, com a mobilização de desejos de 

mudança e de desejos pelo aprender, não só o dito conhecimento científico, mas a 

vida de uma forma mais ampla, o que é possível pelo estudo da e pela vida. 

 Apresentamos, então, neste primeiro capítulo, a expressão de nosso 

problema de pesquisa, as justificativas deste estudo, nossas inquietações acerca da 

relação entre educação escolar e trabalho e um pouco do caminho percorrido no 

desenvolvimento da pesquisa. Na sequência, sistematizamos a experiência da Casa 

do Menor Trabalhador, instituição escolar onde realizamos nosso levantamento 

empírico. No terceiro capítulo, desvelamos os procedimentos adotados na pesquisa 

que viabilizaram a construção de dados. E ainda, a exposição dos dados 

construídos a partir de nossa imersão na instituição lócus e do diálogo com os 

sujeitos. Em seguida, fazemos uma discussão teórica sobre o mundo do trabalho no 

contexto capitalista de nossa sociedade. Finalizando nossa exposição, relatamos 

sumariamente o trabalho do Centro Educacional Dom Bosco, quando então 

passamos a elencar as contribuições finais de nosso estudo. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O tema do nosso trabalho de pós-graduação está enraizado numa razoável 

profundidade de nossa vida. Não sem razão, pois escolhemos um objeto de estudo 

para a atividade intelectual mais significativa de nossa trajetória até este momento. 

Quando procuramos identificar as razões pessoais, envolvidas na escolha do tema 

que investigamos em nossa pesquisa de mestrado, nos deparamos com um 

encontro pessoal com nós mesmos, o que revela estarmos diante de uma parte de 

nossa própria vida. 

 Assim, ao pensar nas razões que explicam o caminhar pela temática, vejo-me 

de volta à infância. Em minha família, a educação dos filhos sempre foi uma grande 

preocupação de meus genitores, apesar de poucos anos de estudo de meu pai, ele 

soube ensinar a seus filhos o valor do conhecimento. Sempre dizia que era bom que 

estudássemos para ter uma vida melhor que a dele: “Só é alguém na vida quem tem 

estudo” nos falava constantemente. As palavras de meu pai e o acompanhar 

cotidiano de sua vida difícil de trabalho, certamente foram um incentivo/estímulo 

para que eu buscasse, através dos estudos, essa vida melhor que ele tanto se 

referia. 

 Desde criança tenho paixão pelo ensinar e aprender. Com 9 anos de idade, já 

dava aulas de reforço que eram pagas mensalmente por aqueles que podiam. À 

noite adorava receber na calçada de minha residência outras crianças para ajudá-las 

com as tarefas escolares. Eram crianças com menores condições financeiras que 

eu. Estudavam em escolas públicas enquanto meus pais possuíam condições de 

pagar uma pequena taxa mensal à Escola Dom Marcolino Dantas, que na época 

tinha convênio com o governo do Estado, situada à Rua Jaguarari, num quarteirão 

entre as Ruas Presidente Bandeira e José Bento, conhecidas também como 

Avenidas 2 e 3.  

Sempre morei na mesma rua e ainda criança percebia existir “infâncias 

desiguais”. Ali, na calçada de minha casa, sentia-me muito feliz em receber os 

amigos. Sentia-me professora de verdade. Levava muito a sério aqueles momentos, 

de modo que se tornou comum chegar até minha casa, crianças da rua onde morava 

e também vindas de outras ruas próximas, para que as ajudasse com pesquisas, 

trabalhos e demais atividades escolares. 
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 Em relação às aulas pagas, estas me proporcionavam uma sensação boa de 

independência. Apesar de não ter idéia dos gastos reais de uma pessoa adulta, dizia 

sempre à minha mãe; “tenho dinheiro, já posso pagar minhas contas”. Pensava que 

podia pagar os custos advindos da compra de vestuário e produtos de higiene 

pessoal e que assim meus pais só precisariam arcar com as outras despesas que 

reconheço hoje não eram poucas como imaginava naquele tempo. 

 Ao contrário da realidade de muitas crianças, inclusive de meus dois irmãos 

mais velhos que trabalhavam com nosso pai, como vendedores ambulantes, tinha 

essa atividade remunerada de ministrar aulas de reforço por opção própria. Meus 

pais nunca me obrigaram e tínhamos, mesmo com todas as dificuldades, recursos 

financeiros que me permitiam optar por não trabalhar, mas sentia prazer e orgulho 

em realizá-lo e ter em meu universo imaginário a idéia de que estava ajudando 

financeiramente meus pais. 

 Fazendo uma viagem por essa minha história pessoal, encontro-me com as 

palavras de meu pai quanto à necessidade de estudar para “ser alguém na vida” e o 

zelo de minha mãe para que seus quatro filhos cumprissem todas as tarefas 

escolares e tivessem boas notas no boletim escolar. E assim, deparo-me com a 

“promessa capitalista” de estudar para ter um futuro melhor e mais próspero. 

 Não nos é possível entrar no mérito da validade desta afirmação. E há outras 

facetas entre conhecimento e poder, segundo Foucault (2000). Temos ampla 

consciência das variantes históricas, dos contextos sociais e que o futuro não é 

determinado individualmente pela pessoa. Mas o acesso aos conhecimentos para 

uma vida social mais desenvolvida parece ser um caminho aconselhável a todas as 

pessoas. Não há certezas de resultados, mas há melhores possibilidades de êxito. 

 Sem querer ser simplista e/ou reducionista, mas tentando refletir sobre o 

contexto da vida social de nossa família, imaginemos três estratos em que tentamos 

situar um tanto forçadamente as situações familiares. 

� Primeiro: famílias cujos pais não têm trabalho fixo nem qualquer patrimônio. 

� Segundo: famílias cujos genitores possuem algum trabalho ou alguma 

profissão, embora os rendimentos sejam suficientes apenas para a 

sobrevivência, não tendo patrimônio destacado. 

� Terceiro: famílias que possuem patrimônio, empresas e negócios que lhes 

garantem todo o sustento e o futuro, sem maiores preocupações. 
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 Sabemos como a maioria absoluta da população se encontra nos dois 

primeiros estratos.  A problemática que alicerça nosso estudo abrange os 

significados da educação escolar e do trabalho para cada um dos três estratos 

supracitados. Parece-nos importante refletir sobre como as famílias compreendem e 

consideram a educação escolar em relação ao futuro.  

 As diferentes faces dessa fase de minha vida, certamente foram decisivas 

para tomar a relação entre educação escolar e trabalho, como objeto de estudo no 

decorrer de minha formação acadêmica. 

 No curso de Pedagogia, através de um trabalho realizado pela professora 

Maria Inês Sucupira Stamatto, que ministrava a disciplina Fundamentos Histórico-

Filosóficos I, tive a oportunidade de conhecer a proposta pedagógica do educador 

russo Anton Semiónovitch Makarenko (1888-1939). Houve uma admiração e 

“identificação” imediatas para com as idéias do referido educador. A proposta de 

modificar a realidade de menores infratores pela associação entre educação escolar 

e o trabalho foi aspecto decisivo para o desejo de aprofundar os estudos nessa área. 

 Logo depois o professor Francisco de Assis Pereira apresentou-me a obra 

ontológica do educador francês Celestin Freinet que veio reafirmar a idéia de que 

deveria enveredar pelos caminhos de uma Pedagogia do Trabalho. Freinet propunha 

algumas oficinas que fizeram com que me remetesse, de imediato, à experiência da 

Casa do Menor Trabalhador, que até então não conhecia mais de perto. Já sabia de 

sua proposta por morar na mesma comunidade onde está situada a instituição, e 

presenciar, durante certo período os alunos vendendo nas ruas do bairro, as 

vassouras que eles fabricavam. Minha mãe era uma das compradoras e sempre 

afirmava “essas vassouras são muito melhores que as que a gente compra no 

supermercado”. 

Outros aspectos que sempre me chamavam atenção eram os comentários 

negativos, que algumas vezes ouvia dos moradores da comunidade acerca dos 

alunos da CMT, o que me causava certa angústia, pois me questionava sobre o 

porquê da rejeição, se eram jovens como os de qualquer outra camada social, e, 

acima de tudo, semelhantes aos outros jovens da vizinhança. 

 Foi então com o estágio curricular supervisionado, que tive a oportunidade de 

conhecer mais de perto a realidade da instituição, o trabalho desenvolvido pela Irmã 

Lúcia Montenegro e toda sua equipe, o que foi muito significativo, pois pude verificar 

as inúmeras dificuldades enfrentadas. O estágio desenvolvido na CMT foi pautado 
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na Pedagogia Freinet e o relato das experiências vivenciadas pelos alunos, nas mais 

diversas instituições escolares foram sistematizadas pela professora Joana D’arc de 

Souza Dantas no livro Pedagogia Freinet: teoria e prática (2003). 

 Depois do estágio supervisionado, veio a elaboração da monografia de 

conclusão do curso de Pedagogia. Nessa, optei por sistematizar as principais 

contribuições de autores como Pistrak, Makarenko, Gramsci e Freinet, ligados à 

Pedagogia do Trabalho, junto com o relato da experiência que tive com os alunos da 

Casa do Menor Trabalhador. 

 Voltei outra vez à CMT, num trabalho final de um Curso de Especialização, 

num estágio supervisionado institucional e clínico em Psicopedagogia. 

 As questões foram se consolidando e produziram as inquietações que me 

levaram ao objeto de estudo no mestrado. A partir desta fase e com base em 

encaminhamentos dados pelo professor orientador, Luiz Gonzaga Pontes Pessoa, 

passei a pesquisar e tivemos a oportunidade de não só conhecer um pouco mais o 

trabalho da instituição, mas nos aproximar e manter um diálogo com os alunos 

participantes das oficinas profissionalizantes da escola, para sabermos um pouco 

sobre suas necessidades, aspirações e concepções sobre o futuro. 

 As discussões, análises e estudos desenvolvidos, ao longo da trajetória 

investigativa, redimensionaram o desenho inicial de nossas pretensões e nos 

impulsionaram a ousar voar em direção à elaboração de propostas/alternativas de 

encaminhamentos práticos à instituição, o que certamente constitui nosso maior 

desafio, uma vez que pressupõe considerar peculiaridades e limitações da CMT. 

Em todo o estudo, percebemos que tínhamos que observar um “monstro”: 

compreender o contexto capitalista. Marcado pela constante mutação no mundo do 

trabalho, e ainda, a associação entre a realidade e anseios dos educandos com os 

saberes e fazeres viabilizados pela instituição, tanto em suas práticas em sala de 

aula, como nas oficinas. Tarefa difícil que nos levou à proposta de Morin que propôs 

nada menos que uma reforma do pensamento, conforme constatamos a seguir: 

 

A reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 
pensamento do contexto e do complexo. O pensamento contextual 
busca sempre a relação de inseparabilidade e as inter-retroações 
entre qualquer fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto 
planetário. O complexo requer um pensamento que capte relações, 
inter-relações, implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, 
realidades que são simultaneamente solidárias e conflitivas [...], que 



 23

respeite a diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, um 
pensamento organizador que conceba a relação entre recíproca 
entre todas as partes. (MORIN, 2002, p.21-22). 

  

Sabemos que não é simples trabalhar neste nível. Mas é uma das 

possibilidades de raciocinarmos em meio a um grande número de variáveis e tentar 

uma prática educacional que tenha resultados com maior nível de dignidade 

humana. 

 

1.2 PROCURANDO REPRESENTAR O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 O que representam e significam trabalhar e estudar para cada pessoa: 

criança, jovem, adulto? Há muitas possibilidades de se tentar compreender as 

percepções que cada uma das pessoas tem sobre trabalhar e estudar. 

 Uma delas pode ser a história da família da qual a pessoa faz parte e as 

relações que o grupo mantém com o trabalho e a escola. É possível que as 

relações, por sua vez, dependam das propriedades e patrimônios dos mesmos 

grupos familiares. 

Se as famílias sempre tiveram grandes posses, é possível que este aspecto 

ocupe um lugar relevante nos horizontes de todos seus componentes. Desde uma 

supervalorização dos bens materiais, passando pela necessidade de mantê-los, e, 

algumas vezes, expandi-los. Pode ser que a prioridade seja quase exclusivamente 

prática: muitos membros da família pensarem que não será necessário qualquer 

conhecimento a adquirir para a manutenção dos bens, pois lembram algumas 

pessoas, os antepassados conseguiram os bens “sem terem ou precisarem de 

estudos”. 

Há famílias que dão alguma prioridade ao estudo como modo de contribuir 

para a evolução dos seus negócios. Introduzem os filhos e as novas gerações 

dentro de suas grandes empresas. Paulatinamente, vão lhes passando 

responsabilidades e, de um modo mais racional, creditam ao conhecimento um valor 

importante para a evolução dos próprios negócios. Podemos considerar que entram 

neste raciocínio a valorização que as famílias dão e como priorizam a educação 

escolar para seus negócios, o futuro dos filhos. 

Próximas da situação acima estão as famílias da chamada classe média. 

Para a maioria daquelas, parece claro que a formação escolar é essencial à 
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ascensão de uma qualidade de vida melhor. É quase indiscutível que “os filhos 

precisam se formar” num curso superior para alcançar uma posição melhor no 

mercado de trabalho. 

Entram em cena as possibilidades dos pais conseguirem transmitir e transferir 

aos filhos esta maneira de ver. Para sermos corretos, esta questão de transmitir 

algum valor do trabalho e do estudo vale para todas as situações, mas, neste tipo de 

família, é uma situação essencial. O insucesso neste convencimento implica em 

incertezas e inseguranças quanto ao futuro da criança ou jovem. 

Num terceiro patamar, poderíamos considerar as famílias com condições 

financeiras precárias, que lutam às vezes incansavelmente para sobreviver. 

Compreendemos que a grande questão é encontrar um sentido para a educação 

escolar. Por que estudar, se a necessidade mais profunda é conseguir algum 

dinheiro para garantir a alimentação, a roupa e a moradia? 

Muitas crianças e pré-adolescentes dessas famílias são “empurrados” 

precocemente para o mercado de trabalho, de modo até desesperador, pois o 

grande problema é a comida de cada dia. Temos uma sensação que para muitas 

famílias mais pobres, esta é a grande questão: o que vai ou pode acontecer mais 

tarde, no dia de hoje, ou no máximo, no dia de amanhã. Estes são 

predominantemente os alunos de escolas públicas estaduais e municipais. 

Reflete e volta para nós, adultos e professores, uma pergunta a responder: 

Como falar de educação e de formação para o trabalho para uma população, cuja 

continuação da vida é a maior de suas incertezas? 

Por que e para que filhos de famílias de cada uma destas três classes sociais 

estudam? O que crianças e/ou jovens pensam sobre os benefícios que os estudos 

podem trazer? 

Pessoas da classe alta não têm necessidades materiais a serem preenchidas. 

A vida material daqueles estudantes não vai mudar marcantemente, mesmo que 

estudem pouco. Para a classe média, mesmo de assalariados, parece-nos que as 

consequências são as mais concretas. Imaginemos, por exemplo, para a grande 

variedade dos chamados profissionais liberais: médicos, advogados, engenheiros, 

todos os profissionais da área da saúde, professores dos mais variados níveis, e 

também médios empresários e funcionários públicos que possuem curso superior. 

De modo geral, todos desejam que seus filhos alcancem, pelo menos o status que 

eles possuem. 
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Majoritariamente, são filhos desta classe os alunos das maiores, e, a priori, 

melhores escolas da Cidade de Natal, a maioria educandários particulares, com 

exceção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN. A meta 

quase indiscutível de toda esta população é ser aprovada no concurso vestibular e 

fazer um curso superior, preferencialmente na Universidade Federal. 

Agora façamos uma reflexão sobre a classe mais carente. Quais suas 

aspirações para o futuro? Perspectivas, esperanças, propósitos. Parece possível 

indagar: a maior parte deste pedaço de população as tem verdadeiramente? Parece 

que não. 

Há um conflito na missão da educação escolar que só consegue atender às 

pretensões da classe média. E com relação à aprovação no vestibular? 

Em Natal/RN, encontramos poucas opções de educação com qualidade. Além 

das escolas particulares, há o IFRN, a Escola Agrícola de Jundiaí e o Núcleo de 

Educação Infantil, os dois últimos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, e para uma educação complementar as instituições do Sistema S (SENAC, 

SENAI). Infelizmente, pelas informações correntes, não podemos ter boas 

apreciações da maioria das escolas estaduais e municipais, com algumas exceções. 

Destacamos ainda, um aspecto que a sociedade, mesmo na pós-

modernidade e no século XXI mantém sob uma “cortina de fumaça”: a maioria 

absoluta dos que estudam, o fazem pensando em posteriormente aplicar o que 

estudam num trabalho. Não há o estudar por estudar, a educação é intencional. 

Até muitos pesquisadores perseguem o desejo de patentear suas 

descobertas; mesmo pesquisas mais puras carregam a satisfação e gratificação 

latentes de serem utilizadas por outros cérebros em produtos e/ou serviços. Há 

sempre uma ação no final de estudos. Ação de algum trabalho, mesmo que 

intelectual como de escritores, religiosos. Por que não tratar “isto” de um modo mais 

concreto e realista? 

Compreendemos que passamos dados de nossa inquietação. De uma 

maneira figurada, do “nosso chão e do nosso céu”. Para traduzir, o que desejamos 

estudar, chegamos ao problema e seus objetivos. 
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1.3 A EXPRESSÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A escolha e delimitação do tema de uma dissertação é um processo 

dilemático, para usarmos uma expressão de Elias (1998), seja pelo volume 

inesgotável de trabalhos já produzidos que acabam por exigir os mais variados 

recortes, seja pela exigência de uma atividade de “conhecer-se a si mesmo” no 

sentido de identificarmos nossos desejos e limitações e operarmos, assim, nossas 

escolhas. 

Considerando o que foi exposto nas linhas anteriores definimos a seguinte 

questão de pesquisa: Como se processa na Casa do Menor Trabalhador a 

aproximação entre educação escolar e trabalho?  

Partindo da referida questão que nos inquietava, definimos como sendo nosso 

objeto de estudo a relação entre a educação escolar e o trabalho na experiência da 

Casa do Menor Trabalhador. Com base neste objeto traçamos como objetivo 

principal discutir a aproximação entre a educação escolar e o  trabalho, a partir 

da realidade da Casa do Menor Trabalhador. 

Como objetivos complementares, estabelecemos: 

- Refletir sobre a tensão entre o trabalho enquanto princípio educativo e o 

trabalho na perspectiva de exploração capitalista. 

- Acompanhar o funcionamento das oficinas de Panificação e Marcenaria na 

Casa do Menor Trabalhador e relatar a experiência desta instituição no que 

concerne à relação entre educação escolar e trabalho. 

- Fazer uma apreciação, enquanto resultado da reflexão estabelecida ao 

longo de nossa investigação e propor alguns encaminhamentos à instituição escolar. 

 

1.4 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa que aqui descreveremos tem caráter qualitativo, considerando que 

procuramos realizar um estudo investigativo a partir da descrição detalhada da 

instituição lócus e dos sujeitos participantes, diretamente envolvidos. Para tanto, 

fizemos um esforço no sentido de nos ancorarmos em raízes e aspectos históricos e 

culturais, e também avançarmos em relação a estes pontos procurando uma 

aproximação com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes 

dos sujeitos que emergem do contexto investigado. 
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Encontramos em GODOY (1995, p. 92) características deste tipo de pesquisa 

que se aproximam dos procedimentos que adotamos ao longo de nossa trajetória 

investigativa. Citamos: 

 

(1) O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 
instrumento fundamental; 

(2) O caráter descritivo; 
(3) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 

preocupação do pesquisador; 
 

Apesar de orientarmos o fazer de nossa pesquisa por alguns destes 

pressupostos, aproximamo-nos de Chizzotti (2006, p. 26) quando este diz que “as 

pesquisas qualitativas, [...] não têm um padrão único porque admitem que a 

realidade é fluente e contraditória e os processos de investigação dependem 

também do pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos”.  

Desse modo, aprofundamos a descrição do processo vivenciado na pesquisa 

e como proposto no item (3) descrito acima por Godoy, organizamos instrumentos 

de construção de dados que nos permitiram uma aproximação com os sujeitos, o 

diálogo, o conhecimento acerca de suas inquietações, preocupações, sonhos, o 

valor que dão à família, à vida, à educação, ao trabalho. 

Ao falarmos em pesquisa qualitativa, muitos são os instrumentos de coleta de 

dados e convenções metodológicas que, num primeiro momento, são comumente 

mencionadas. Todavia, sentimos a necessidade de atentar para o fato de que o 

conhecimento e a apreensão de uma dada realidade se constroem de formas 

diferenciadas. Isto porque acreditamos que a associação de métodos diferenciados 

contribui para o enriquecimento das análises.  

No decorrer de nossa investigação, vivenciamos alguns momentos polêmicos 

e de tensão. Em determinadas situações, principalmente nos Seminários de 

Dissertação, éramos questionados sobre instrumentos de construção de dados e 

alguns professores nos afirmavam que determinada técnica ou instrumento usados 

por nós “não eram condizentes com a pesquisa do tipo X ou Y, que isso era 

incoerência metodológica”. 

Stuart Mills (1986), nos apresenta a denominação de “artesão cultural” para 

se referir ao pesquisador que tece o seu caminho, faz escolhas, é criativo, 

desenvolve estratégias, enfim pensa sobre suas ações. Usando uma metáfora, é 

como a arte de bordar. Geralmente temos as chamadas “amostras” em revistas ou 
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em peças feitas por outras pessoas, mas ao bordarmos nossas próprias peças 

definimos os desenhos, as cores, o tipo de linha, de acordo com nossas 

preferências, criatividade, e ainda corremos o risco de errar em alguns pontos do 

bordado, o que exige desfazer os pontos bordados para então refazê-los. Assim, 

como no bordar, procuramos no desenvolvimento de toda a pesquisa, estar 

preparados para possíveis reorientações de nosso estudo, o que poderia acontecer 

em virtude de dificuldades e descobertas inesperadas, tanto de ordem prática 

quanto teórica. 
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2.  O OBJETO DA PESQUISA: 
A EXPERIÊNCIA DA CASA DO 
MENOR TRABALHADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

2 O OBJETO DA PESQUISA: A EXPERIÊNCIA DA CASA DO ME NOR 

TRABALHADOR 

 

“Pode entrar e ficar à vontade que a Casa também é sua”1 

 

Como um pressuposto, consideramos a escola uma das esferas de 

capacitação para o trabalho e que também pode e deve atuar diretamente na busca 

pela construção de uma sociedade menos desigual em seus diferentes aspectos 

(econômico, político, intelectual, cultural), propondo aos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem o repensar acerca das estruturas sociais 

vigentes. Faz-se imperativo que a educação escolar reflita sobre o futuro da 

sociedade, a exploração no mundo do trabalho e sobre o mundo que desejamos 

para a atualidade e para as próximas gerações. 

Muitos desses princípios estão na Constituição da República Federativa do 

Brasil – artigos 205 e 206 – e nos três primeiros artigos da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação do Brasil (Lei nº 9.394/96) que tratam da finalidade e dos princípios da 

educação escolar. 

Segundo Frigotto (2002), é necessário reafirmar uma educação básica, 

tecnológica ou politécnica, que seja formadora de indivíduos atuantes na 

transformação social. Assim, a proposta de uma educação omnilateral, defendida 

pela Escola Unitária de Gramsci (1995) e difundida, mais recentemente, por autores 

como Frigotto (2002), Kuenzer (1997) e Nosella (1992), rompe com a separação 

entre a instrução profissional e a instrução geral, propondo a integração entre essas 

duas modalidades de ensino, ou em outros termos, o ensino tecnológico associado 

concomitantemente ao ensino regular. 

Considerando a busca por aproximar educação escolar e trabalho, é que 

nesse ponto de nossa discussão julgamos pertinente apresentar a seguir breve 

sistematização da história acerca da experiência da Escola Estadual Casa do Menor 

Trabalhador em Natal-RN. 

 

 

 

 
                                                 
1 Slogan apresentado pela Casa do Menor Trabalhador em folder publicitário. 
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2.1 O CONTEXTO DE NOSSA PESQUISA 

 

A Escola Estadual Casa do Menor Trabalhador (CMT) situa-se na Rua 

Presidente José Bento nº 927 no Bairro do Alecrim, um dos mais populosos da 

cidade de Natal/RN e marcado pelo comércio popular. A instituição foi idealizada, 

em 1987, pela Irmã Lúcia Montenegro juntamente com Dom Nivaldo Monte e Dom 

Antonio Soares Costa, Bispos da Arquidiocese local e iniciadores da Pastoral do 

Menor, ano em que o tema da então Campanha da Fraternidade foi “Quem acolhe o 

menor, a mim acolhe”. 

Ainda no ano de 1987, no dia 05 de outubro, a Casa foi inaugurada e no 

período a responsabilidade institucional foi entregue ao Serviço de Ação Urbana 

(SAUR) e à Pastoral do Menor da Igreja Católica. 

A Casa do Menor Trabalhador atende a meninos e meninas da faixa etária 

compreendida entre cinco anos e seis meses até dezoito anos. Teve em 2007 

aproximadamente 550 alunos matriculados, número que não é fechado em função 

da constante procura pela instituição, de modo que a coordenação pedagógica 

realiza cotidianamente contagens para verificar, por dia, o número de alunos que 

fizeram matrícula.  

Esta ação se faz necessária pelo caráter filantrópico da instituição que recebe 

crianças de rua que a procuram. Outras, cujos pais vêm do interior do estado em 

busca de melhores condições de vida; pelos encaminhamentos de outras 

instituições escolares para a CMT solicitando que a Irmã Lúcia aceite crianças 

denominadas como “difíceis” e que já passaram por inúmeras escolas. 

A escola caracteriza-se pela dependência administrativa ao sistema estadual, 

no que diz respeito às salas de aula do ensino regular e a parte de funcionamento 

de oficinas de trabalho e assistência aos educandos tem caráter filantrópico.  

Na publicação do Diário Oficial do Estado de 03 de setembro de 1988, consta 

que a Casa do Menor Trabalhador de Natal funcionará sob administração da 

Secretaria de Educação do Estado, o que assegura as duas refeições diárias, 

responsabilidade do estado. A outra refeição dos estudantes, bem como, as demais 

atividades extracurriculares são viabilizadas por parcerias com empresas privadas 

que, ao longo dos anos de existência da CMT, vêm ajudando Irmã Lúcia a continuar 

oferecendo este tipo de serviço. 
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As ações concretas solicitadas pela Campanha da Fraternidade do ano de 

inauguração da Casa diziam respeito ao apoio necessário às crianças e 

adolescentes ou “menor abandonado”, como era mais denominado na época. As 

recomendações da referida Campanha impulsionaram um grupo de sessenta jovens 

da capela São Vicente de Paulo, no bairro de Dix-Sept Rosado, a recolherem 

donativos e doarem às pessoas pobres. 

O mesmo grupo procurou Ir. Lúcia Montenegro para falar da preocupação 

com crianças de classe pobre. Ela então procurou se informar sobre pessoas que 

desenvolviam trabalhos nessa área e encontrou Ir. Hildegarda no bairro de Santos 

Reis. Depois de contactadas, essas pessoas passaram a se reunir na Catedral 

Metropolitana de Natal para discutir sobre a situação das crianças e adolescentes 

carentes de nossa cidade. 

Com o interesse de fazer da idealização da Casa do Menor Trabalhador um 

espaço concreto, Ir. Lúcia foi em busca de um local para a construção da Casa, 

conseguindo um prédio no centro da cidade que seria cedido pela igreja, mas este 

não atendia às necessidades da Casa. Pelo intenso trabalho realizado pelas Irmãs 

Lúcia Montenegro e Hilda Saldanha, pertencentes à Congregação Filhas da 

Caridade, a Irmã Provincial Heloísa Maia fez doação de parte do terreno do 

Externato Dom Marcolino Dantas para a construção do prédio de apoio ao trabalho 

com meninos de rua, tendo ainda a ajuda de Dom Eugênio Sales que obteve verbas 

junto ao Governo Federal. 

A Casa do Menor Trabalhador foi fundada com a ajuda voluntária de muitas 

pessoas preocupadas com a realidade social de marginalização das crianças de rua. 

Entre essas pessoas podemos destacar as duas coordenadoras administrativas 

Maria da Paz Silva e Wanja Barros as quais continuam trabalhando na Casa do 

Menor e perseveram no ideal de proporcionar maiores subsídios aos alunos para 

que eles lutem pela superação das dificuldades impostas pela sociedade na qual 

estão inseridas. 

A instituição foi criada para atender aos meninos de rua, mas em virtude de 

Natal não possuir, na época, uma demanda expressiva, a instituição passou a 

receber alunos com histórias de vida marcadas por atos de infração e pela não 

aceitação de outras instituições. Verificamos que a procura maior pela Casa diz 

respeito às famílias dos segmentos mais pobres da população, que recorrem à CMT 

por sua característica peculiar de realizar uma associação entre educação e 
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trabalho, bem como horário integral e três refeições diárias, o que põe à mostra a 

situação socioeconômica das famílias que matriculam seus filhos na referida 

instituição.  

Após a construção do prédio, o grupo de jovens passou a se reunir nos finais 

de semana na instituição, onde promoviam eventos esportivos, atividades culturais e 

catequese. Perceberam, ao longo dos encontros, a urgência de escolarização das 

crianças e adolescentes, pois era muito alto o nível de analfabetismo. Com isso, 

organizaram três turmas que totalizavam setenta alunos e iniciaram o processo de 

alfabetização. 

Em pouco tempo foram surgindo as dificuldades. Entre elas, a alimentação e 

o material esportivo, aumentando a necessidade de mais verbas para dar 

continuidade ao trabalho. Contudo, diante da experiência exitosa na alfabetização 

dos alunos, logo a instituição passou a fazer parte da Organização Não 

Governamental AMENCAR (Amparo ao Menor Carente), ligada à Associação 

Brasileira de Organizações Não Governamentais, que aqui no Nordeste ajudava 

trinta e quatro instituições.  

Depois da alfabetização, a instituição conseguiu junto ao estado, professores 

para lecionarem de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental sendo nesse momento, 

mais precisamente no ano de 1997, que ocorreu o processo de estadualização das 

aulas, continuando as oficinas de trabalho a serem mantidas pela ação de caráter 

filantrópico. 

No Projeto Político-Pedagógico a CMT destaca como missão da escola: 

 

Assegurar aos alunos um ensino dentro de uma visão voltada para o 
respeito ao indivíduo garantindo um trabalho comprometido e 
participativo para devolver um indivíduo criativo, capaz de 
desempenhar bem o exercício da vida profissional e os desafios do 
mundo moderno. (PPP, 2006, p. 3). 
 

No Regimento Interno, cita-se a realização de avaliação interna. O documento 

mostra que a escola garante efetuá-la, de forma diagnosticada, contínua e 

mediadora tendo como principal objetivo favorecer ao corpo docente, discente e 

outras instâncias da comunidade escolar, uma análise crítica da prática pedagógica 

e permitir ao aluno o conhecimento de suas dificuldades, possibilidades e avanços. 

Ainda no Regimento Interno – Título II Das finalidades e dos objetivos 

educacionais aponta-se: 
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Art. 3º - A Escola tem a finalidade de oferecer a Educação Básica no 
nível fundamental, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana. 
Art. 4º - A Educação ministrada tem por finalidade desenvolver o 
educando assegurando-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores. (Regimento Interno, 2004, p. 6). 

 

Na exposição acerca de sua missão, a escola apresenta sua preocupação 

com a escolarização e transparece seu desejo em associá-la à formação para o 

mundo do trabalho. Assim, discutiremos a seguir um pouco desta realidade 

vivenciada na CMT quanto à formação proporcionada nas oficinas e o 

encaminhamento dos jovens ao mercado de trabalho. 

 

2.2 AS OFICINAS DE TRABALHO DA CASA DO MENOR TRABALHADOR 

 

As oficinas de trabalho surgiram da preocupação com a atividade ocupacional 

para os alunos. Foram pensadas a partir da constatação de que quando os alunos 

saíam da escola ficavam nas ruas, se envolviam com traficantes e iniciavam 

precocemente a vida sexual. 

Outro aspecto importante foi a preocupação com a inserção dos alunos no 

mercado de trabalho, dadas as precárias oportunidades oferecidas pela sociedade. 

Assim, a Casa do Menor Trabalhador procurou conciliar o interesse do aluno com as 

possibilidades do mercado, de forma a proporcionar uma maior garantia de trabalho 

e o anseio de conseguir um vínculo empregatício. 

A primeira das oficinas foi a marcenaria, na qual os educandos começaram 

trabalhando a talha, vindo em seguida a fabricação de mesas, tamboretes e a 

comercialização desses produtos nas feiras livres, cujo dinheiro arrecadado era 

revertido para o sustento da CMT. Atualmente, esta oficina faz pequenas peças 

(alguns brinquedos, porta-guardanapo, tamboretes) que são vendidos nas barracas 

que ficam na Catedral durante a festa da padroeira de Natal. Em seguida, é 

organizado um bazar com as peças que não foram vendidas. Este bazar é realizado 

na própria CMT e conta com doações de outros itens: roupas, calçados, bijuterias. A 

receita obtida é compartilhada com os educandos e investida na aquisição de 

matéria-prima. 
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Os alunos na Marcenaria têm direito de ficar com uma peça produzida por 

eles e as demais são vendidas. No bazar que já nos referimos, elas são vendidas 

muito barato e os próprios alunos da instituição compram algumas. O dinheiro 

arrecadado neste momento também financia parte da festa de formatura dos alunos 

do 9º ano, já que suas famílias não possuem condições de assumir os gastos com a 

festa. 

Outra oficina que passou a funcionar foi a de picolé, pensada a partir da 

realidade dos meninos, pois muitos vendiam picolés nas ruas. Dos primeiros seis 

meses a um ano, ela obteve muito êxito. Os meninos fabricavam e vendiam o picolé, 

mas o dinheiro que se arrecadava não era investido no processo de produção e 

manutenção das máquinas. Aliado a isso, emergiu a dificuldade de locomoção para 

se vender o picolé nas praias nos finais de semana, o que levou ao fechamento da 

oficina. 

Logo em seguida foi iniciada a oficina de vassouras, que teve boa aceitação e 

eram vendidas pelos alunos nas feiras livres e no próprio bairro, sendo outra parte 

comprada por uma rede de supermercados e uma loja de material de construção. 

Contudo, essa oficina foi fechada, em razão dos poucos recursos disponibilizados. 

A oficina seguinte foi a de panificação, pensada a partir da necessidade de 

alimentação dos alunos que passam o dia na escola. A diretora conseguiu as 

máquinas e o instrutor, que já havia sido aluno da instituição, fez o curso de 

panificação, promovido por técnicos do SENAC na própria Casa do Menor 

Trabalhador e os pães começaram então a ser produzidos e se destinavam ao 

consumo dos alunos e funcionários.  

A instituição já teve também uma oficina de tecelagem, que iniciou com um 

tear manual, mas ganhou ampliação com a ação conjunta de Ir. Lúcia e o 

empresário Fernando Bezerra, na época presidente da Federação das Indústrias 

(FIERN), conseguindo um tear elétrico. Essa oficina tinha uma produção anual em 

torno de 2000 redes que eram compradas por um grupo de italianos, e às vezes, 

pela Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN), mas há 

dois anos foi desativada em virtude da falta de recursos. 

Outra oficina que já não funciona mais é a de serigrafia que produzia pintura 

de pano de prato e de conjunto de banheiro, peças de macramê (que consiste em 

criar e entrelaçar nós) e fuxico (retalhos de panos costurados em forma de flor), além 

de pintura de todas as redes que eram fabricadas na oficina de tecelagem. O 
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material produzido era vendido em feiras de artesanato e exposições, onde tinham 

boa aceitação pelo público consumidor. 

Como forma de oferecer uma oficina que proporcionasse maiores 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho, foi articulada a oficina de 

montagem e manutenção de microcomputadores, que contou com o apoio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), enquanto financiador do laboratório 

com dez computadores. Esta oficina foi ampliada e hoje conta com dezesseis 

computadores. Os conhecimentos ligados à informática compõem, atualmente, um 

módulo do curso que foi ampliado para Auxiliar Administrativo tendo um bom índice 

de encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho. Segundo dados fornecidos 

pelo coordenador Jorge de Medeiros, foram 584 jovens inseridos como estagiários, 

dos quais cerca de 44 atualmente são funcionários contratados por algumas das 64 

empresas parceiras da Casa do Menor.  

No concernente às matérias-primas que são utilizadas, a madeira em sua 

maior parte é proveniente do Pará. Por ser uma matéria-prima cara, é comprada de 

atravessador, por existir benefícios na entrega da matéria, que de certa forma 

“compensam” o gasto em relação ao valor por unidade. Na panificação, a farinha de 

trigo era inicialmente produzida em um moinho de propriedade da Casa do Menor no 

bairro das Rocas, mas depois de seu fechamento passou a ser comprada na 

Paraíba ou no Recife, por ter menor custo. 

As oficinas fazem uso de tecnologias simples, bem como as técnicas 

utilizadas na produção que são quase rudimentares, em virtude principalmente das 

condições materiais da Casa do Menor Trabalhador e do nível de escolaridade dos 

instrutores, pois a grande maioria tem o Ensino Fundamental incompleto. Em 

consequência, não existe uma sistematização da produção. Eles realizam cada 

parcela de trabalho a partir de uma determinada sequência, mas atuam com base no 

que a própria prática lhes ensinou. 

Pela percepção que tivemos quanto à realidade experienciada na Casa do 

Menor Trabalhador, somos impulsionados a estabelecer uma distinção que já é 

objeto de discussão de alguns teóricos da educação: a distinção entre instrutor e 

professor. Nesta instituição, fazemos menção aos profissionais das oficinas como 

instrutores, pois estes não têm uma formação pedagógica. Ensinam as habilidades 

práticas e mesmo teóricas, muito mais com base em conhecimentos empíricos. 
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Nesse contexto, tratamos por professor o profissional da educação habilitado 

a exercer atividades docentes como dispõe o artigo 317 da CLT ao citar que o 

exercício docente exige habilitação legal. Eis um motivo importante que nos leva a 

fazer tal distinção, ao falarmos nos profissionais das oficinas de trabalho da Casa do 

Menor, uma vez que alguns destes têm ainda poucos anos de escolarização. 

 

2.3 A PROCURA DA APROXIMAÇÃO ENTRE TRABALHO E CONHECIMENTOS 

 

A Casa do Menor Trabalhador procura orientar os professores para que, em 

sala de aula, estabeleçam relação dos conhecimentos escolares com o trabalho nas 

oficinas, proporcionando aos alunos, conteúdos que são requeridos pelo fazer nas 

oficinas, tais como unidades de medida, temperatura, pressão. 

Quanto ao trabalho pedagógico, a instituição expõe em seu Projeto Político 

Pedagógico, no item sobre Avaliação Institucional: 

 

Os que fazem a Escola Estadual Casa do Menor Trabalhador em 
sua maioria estão abertos a mudanças, apesar de ainda predominar 
uma postura bem tradicional, onde a voz do professor, o cultivo 
exclusivo do cognitivo, ainda deixam aberturas bastante 
significativas quanto à participação dos estudantes em relação à sua 
aprendizagem. (PPP, 2006, p. 44). 
 

Consideramos esta avaliação que a escola faz acerca de seus fazeres como 

muito positiva, pois é o reconhecimento do que tem sido feito e proporciona aos que 

fazem parte da instituição refletir sobre as possibilidades de melhorias em direção a 

novas práticas pedagógicas.  

Cada oficina tem sua carga horária e seu currículo. Tanto a marcenaria 

quanto a panificação possuem uma carga horária de formação de 800 horas. Em 

ambas, os alunos têm, inicialmente, um módulo básico onde são abordados a 

proposta de trabalho, a conduta disciplinar e a segurança no trabalho. Após esse 

módulo tem a etapa de formação específica. Na Marcenaria os conteúdos envolvem: 

 

o Medidas e cálculos; 

o Como planejar um orçamento de material usado na fabricação de 

móveis; 

o Desenho de móveis; 
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o Conhecimento e uso de ferramentas; 

o Conhecimento e uso de máquinas elétricas manuais; 

o Conhecimento e uso de máquinas de bancada; 

o Confecção de um tamborete (é quando inicia a fase de confecção que 

os jovens aprendem sobre como projeção, lixamento, montagem e 

acabamento); 

o Confecção de uma mesa; 

o Confecção de uma cômoda; 

o Confecção de uma cadeira; 

o Confecção de um armário de parede; 

o Confecção de uma cama; 

o Confecção de um guarda-roupa; 

o Confecção de uma porta com almofada; 

o Confecção de uma janela com veneziana. 

 

Em se tratando da Panificação, após o módulo básico, os alunos passam a ter 

contato com os seguintes conteúdos: 

 

o Conhecimento sobre as máquinas de panificação; 

o Utilização dos produtos de limpeza; 

o Conhecimento da matéria-prima; 

o Preparação da massa para a fabricação de pães e bolachas (é nesta 

etapa que são ministradas a divisão e pesagem da massa, 

fermentação, modelação e operação da massa em cilindro e 

mexedeira); 

o Fabricação do pão francês, salgados e semidoces; 

o Fabricação de pães doces; 

o Fabricação de bolachas e biscoitos. 

 

Ao longo deste processo formativo, os educandos são avaliados pelos 

instrutores que acompanham o desenvolvimento deles, por meio de ficha de 

avaliação intitulada “Histórico de habilidades profissionalizantes”, na qual 

bimestralmente são atribuídos conceitos, e, ao final, faz-se uma média do curso. 
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Todas as atividades na CMT são fundamentadas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Desse modo, no aspecto de aprendiz, a partir dos treze anos o aluno 

pode participar das oficinas, e no aspecto profissionalizante, a partir de quatorze 

anos e seis meses. Aponta-nos a Lei 8.069/90 Art. 60. “É proibido qualquer trabalho 

a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”.  

O aluno tem a possibilidade de escolher a oficina na qual quer trabalhar. Nela 

passa um ano, quando então recebe o certificado e é encaminhado ao mercado de 

trabalho. Quando não surge esta oportunidade, muitos optam por participar de uma 

outra oficina. 

 

 2.3.1 As faces da escola regular e da iniciação do trabalho  

 

Como escrevemos anteriormente, a CMT, como instituição, assegura a 

educação em tempo integral e oferece ainda formação cristã católica, esporte, lazer, 

assistência alimentar e sanitária, atividades culturais além de oficinas de educação 

profissionalizante. Constatamos dificuldades em se aproximar de um equilíbrio entre 

uma escola regular e uma iniciação ao trabalho. 

Assim, destacamos algumas ações promovidas pela CMT em cada um destes 

âmbitos: 

 

� Ensino Fundamental – os alunos são distribuídos em dois turnos, 

sempre com mais de uma turma por cada ano (1º ao 9º). São 

oferecidos reforço escolar, biblioteca e atividades culturais. 

Geralmente, são promovidos estudos sobre Ecologia, Corpo humano, 

Sexualidade, Drogas, Religião, Cultura popular e Cidadania, além de 

gincanas na semana do estudante; 

� Educação profissionalizante – a instituição tem mantido este serviço, 

e a cada ano são diferentes as parcerias estabelecidas. Já foram 

oferecidas, oficinas pela Operart (confecção de trabalhos de arte, 

reciclagem de material descartável) além de cursos para as mães, 

que variaram entre corte e costura, confecção de bolsas, pintura em 

tecido, decopagem, até oficina de beleza, entre outros. 

�  Assistência alimentar – são oferecidas diariamente três refeições nos 

seguintes horários: 9h, 11h 30min e 16 horas; 
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� Saúde – a CMT ofereceu, durante um bom tempo, o serviço de 

Ambulatório dentário, que atualmente está desativado e depende da 

prestação de serviços de estudantes do Curso de Odontologia de 

uma universidade particular. Alguns educandos são encaminhados a 

médicos que fazem atendimentos gratuitos em seus consultórios. 

Estes são principalmente de necessidades oftálmica e auditiva; 

� Religião – a formação católica tem atenção especial na CMT, as 

crianças são preparadas para o Batismo, 1ª Eucaristia, celebram a 

Páscoa, o mês de Maria e o Natal; 

� Cívico-social – são organizadas festas cívicas, sociais e folclóricas, 

que são comemoradas com a participação dos educandos e seus 

familiares. Destaca-se o desfile em comemoração ao dia da 

Independência do Brasil, com a banda Marcial da própria Casa. 

Outras comemorações são: as Festas juninas, Dia das Mães, Jogos 

da amizade e dia da Criança. 

� Esporte e lazer – A instituição dispõe de duas quadras de esporte, 

muito utilizadas pelos educandos, onde são promovidos campeonatos 

interclasse, além das aulas do Programa Segundo tempo do Governo 

Federal; 

� Família – os pais ou responsáveis são convocados para encontros 

mensais. Também é solicitada a participação dos mesmos, de acordo 

com as necessidades surgidas. A média de frequência apontada pela 

CMT é de 90 pais. 

 

A respeito da educação profissionalizante, o Estatuto da Casa do Menor 

Trabalhador de Natal, em seu Capítulo I, da Constituição e Área de Atuação, Art. 4º, 

divulga que: 

 

Para a consecução dos seus fins, a Casa do Menor Trabalhador de 
Natal ajudará o Menor a conquistar autonomia dentro de um projeto 
de vida (Escola alternativa, atividades geradoras de renda, 
profissionalização, esporte, etc.), dará especial atenção à educação 
da fé, à formação de consciência social crítica e criativa, à vivência 
do associativismo que possibilitem a conquista dos seus direitos e 
deveres; fará da experiência do Menor que trabalha na Rua, o ponto 
de partida da reflexão pedagógica; poderá encaminhar o Menor aos 
recursos da comunidade, no sentido de iniciar ou aprimorar as suas 
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capacidades profissionais e, ao mesmo tempo, fará funcionar, dentro 
da Instituição, algumas oficinas, conforme interesses dos Menores e 
possibilidades de mercado para colocação dos produtos; manterá 
entrosamento sistemático com a família do Menor, envolvendo-a no 
processo educativo dos filhos. [grifos nossos]. 

 

Vimos que, mesmo enfrentando dificuldades, a CMT tem procurado manter-se 

atualizada. Assim, após a desativação das oficinas de vassouras, tecelagem e 

serigrafia, outras oficinas, especialmente ligadas à arte, foram viabilizadas a saber: 

pintura, coral, flauta, trabalhos manuais, teatro e dança, mantendo-se as outras três 

oficinas de educação profissionalizante: marcenaria, panificação e auxiliar 

administrativo. 

A CMT em 2006 registrou um total de 536 alunos matriculados.  Destes, 239 

frequentavam oficinas de trabalho assim distribuídos: 

- Marcenaria: 20   

- Coral: 22 

- Panificação: 20   

- Flauta: 15 

- Informática: 120 

- Trabalhos manuais: 12 

      - Teatro e dança: 15 

      - Pintura: 15 

A manutenção dessas oficinas, bem como de outras atividades, é viabilizada, 

principalmente pelas parcerias com Órgãos Governamentais e Não Governamentais. 

A instituição também recebe apoio de uma entidade espanhola, a MISEORN, que 

estabeleceu contrato, para, durante três anos, oferecer às mães dos alunos da Casa 

do Menor Trabalhador cursos como o de doces, salgados, bolsas, entre outros que 

irão sendo definidos conforme interesses das envolvidas. 

Como a instituição não é só escola estadual, mas também entidade 

filantrópica, essas parcerias possuem fundamental importância, pois tornam 

possíveis, por exemplo, oferecer e manter as oficinas para os alunos, além de 

cursos para a comunidade, complementação das refeições diárias, medicamentos, 

material escolar, a farda e vestuário - quando da necessidade do aluno, algumas 

peças de roupas que a Direção procura conseguir, além da doação, ao final do ano, 

de um par de tênis que é sempre esperado com muita expectativa pelos alunos. 
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O encaminhamento dos alunos do Curso de Assistente Administrativo ao 

mercado de trabalho é feito pelo próprio coordenador desse curso, o qual mantém 

contato com as empresas, procurando assegurar vagas de estágio com duração de 

seis meses. Dependendo do desenvolvimento dos educandos, eles continuam na 

empresa. O coordenador de Relações Públicas procura sistematizar o perfil 

desejado pelas empresas, investigando por quais motivos algumas empresas não 

contratam os alunos da Casa do Menor, o que é de suma importância para se obter 

informações acerca do desempenho dos meninos e viabilizar o aumento de alunos a 

serem inseridos no mercado. 

 

2.3.2 Alguns dados materiais da Casa do Menor Trabalhador 

 

A Casa do Menor Trabalhador dispõe, hoje, de uma melhor infra-estrutura 

comparada com seu passado e início, o que se verifica quando consideramos que 

ela passou a receber crianças de rua e a funcionar regularmente a partir de 1988, e 

já conta com um acréscimo em mais de 80% de área construída. De acordo com 

exposição feita por uma das coordenadoras administrativas, a CMT contou em 2007 

com: 

 

� 14 salas de aula, que, em sua maioria, dispõem de um bom espaço físico, 

mas possuem pouca iluminação natural. 

� 6 oficinas, sendo uma delas realizada em um espaço aberto onde ocorre a 

oficina de dança de rua, dança regional e o grupo folclórico da escola que tem 

o bumba-meu-boi e o pastoril. 

� 1 sala de atividades físicas, usada, algumas vezes, pelo professor de 

Educação Física para ministrar suas aulas. 

� 2 quadras de esportes, ambas cobertas, amplas e sempre repletas de alunos 

brincando e, principalmente, jogando futebol. 

� 2 refeitórios com estrutura toda em mármore onde os alunos realizam as 

refeições oferecidas pela Casa do Menor 

� 1 sala de professores que possui uma mesa de grande comprimento e muitas 

cadeiras, armário e um quadro de avisos. 

� 1 biblioteca com sala de leitura. O local é muito amplo, mas em horários de 

intervalo o seu uso fica um pouco comprometido em função do barulho. 
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� 1 sala de vídeo bastante ampla com DVD, televisão e vídeo. 

� 1 diretoria que tem 1 birô, sofá, duas cadeiras e dois armários. 

� 1 secretaria com 4 birôs, onde ficam os arquivos com a documentação dos 

alunos. 

� 1 enfermaria, que está desativada. Tempos atrás uma médica pediatra 

realizava atendimentos, mas não obteve muito êxito em virtude da falta de 

apoio das famílias que não faziam muitas vezes os exames requisitados pela 

profissional, acontecendo de, em alguns casos, ser a Irmã Lúcia quem levava 

os alunos para fazer os exames solicitados. 

� 20 conjuntos de banheiros-sanitários, dos quais dois são destinados ao uso 

dos professores.  

� 1 laboratório de informática, cuja estrutura ainda está mais voltada para 

alunos de menor idade, o que segundo o próprio coordenador de curso é um 

ponto a ser melhorado para os alunos que participam do Auxiliar 

Administrativo. 

� 1 sala destinada ao coordenador de curso, possui dois birôs e dois 

computadores. 

� 1 salão de visita, o qual contém alguns bancos e uma televisão. Nesse 

espaço os alunos ficam durante o intervalo. O local fica de frente para a 

diretoria, a sala de vídeo e a biblioteca. 

� 1 sala onde fica uma máquina copiadora, um sofá, mesa e cadeiras onde, 

algumas vezes a diretora recebe pais e mães para conversas mais 

individualizadas. 

� 2 despensas, uma delas bastante ampla. 

� 1 almoxarifado de tamanho adequado às necessidades da Casa. 

� 1 horta pequena que recebe os cuidados de alguns alunos. 

� 1 casa que é um anexo da escola onde mora a Diretora Ir. Lúcia. 

 

O crescimento da instituição pode ser percebido também, na quantidade de 

alunos, já que conforme relatamos, a procura pela Casa do Menor é diária. A 

instituição conta com o registro de alunos matriculados a partir de 2006, pois foi 

quando passou a realizar o censo escolar. Mas com o apoio do Secretário, fizemos 

um levantamento do número de alunos matriculados a partir do ano de 2000 e 

obtivemos os seguintes números expostos no quadro seguinte. 
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QUADRO 1 – Número de alunos da CMT desde 2000 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº de Alunos 342 499 436 652 707 627 536 540 

 

Ainda, em relação ao crescimento da instituição, apresentamos logo mais, um 

quadro com o número de jovens inseridos no mercado de trabalho. Estes se referem 

unicamente aos que participam do curso de Assistente Administrativo, pois, em 

relação às demais oficinas, a instituição não possui um acompanhamento 

semelhante, de modo que não possui ainda, uma sistematização de dados acerca 

da inserção dos jovens. 

 

QUADRO 2 – Jovens qualificados e inseridos no merca do de trabalho 

  
Períodos 

 
Jovens capacitados 

 
Jovens inseridos no 

trabalho 

De 2001 a 2004 279 Não há dados disponíveis 
1º sem/05 60 Não há dados disponíveis 
2º sem/05 90 60 
1º sem/06 120 54 
2º sem/06 120 81 
1º sem/07 120 86 
2º sem/07 180 145 
1º sem/08 180 158 
TOTAL  1.149 584 

 

Certamente que é digno de destaque o trabalho da idealizadora da Casa do 

Menor, que lutou para tornar real essa instituição. Ainda são muitas as dificuldades 

estruturais enfrentadas e certamente muito há por ser feito visando a melhoria da 

escola como um todo, mas a referida instituição tem conseguido efetivar um trabalho 

persistente de associação entre educação escolar e trabalho encaminhando muitos 

alunos ao mercado. 

Quando pensamos no princípio de uma educação que pressupõe partir da 

história dos sujeitos, percebemos que tal idéia aproxima-se e confunde-se com a do 

trabalho como princípio educativo. Uma vez que o trabalho tem espaço central na 

vida, e a escola, ao ser conclamada à preparação dos sujeitos, deve considerar as 
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exigências dos fazeres sociais, dentre eles, o processo de trabalho. Makarenko apud 

Capriles (1989), Freire (1999); (1987), Freinet (1998). 

Diante do exposto, é que julgamos pertinente a contextualização apresentada 

acerca da proposta da Casa do Menor Trabalhador, em articular educação e 

trabalho, já que, segundo concebemos, o princípio educativo se efetiva 

dialeticamente no âmago do processo de trabalho. 
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3. REVELANDO OS CAMINHOS 
DA PESQUISA  
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3 REVELANDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Sempre fomos o que os homens disseram que éramos. 
Agora nós é que vamos dizer o que somos. 

(Lygia Fagundes Telles) 
 

Ao traçarmos linhas do caminho percorrido ao longo de nossa pesquisa, bem 

como a contextualização da escola e as relações que estabelecemos junto aos 

sujeitos investigados, aproximamo-nos do pensamento weberiano (2001), uma vez 

que, acreditamos ser a compreensão de um fenômeno social possível quando 

estabelecemos conexões causais e o entendemos, enquanto carregado de sentido. 

A metodologia adotada em uma pesquisa funciona como a luz que ilumina o 

caminho a ser percorrido. Ao longo de nossa investigação tomamos como referência 

alguns instrumentos pensados, a priori, da imersão no campo. Contudo, pela 

dinâmica própria da atividade investigativa, ao longo do proceder metodológico tais 

instrumentos sofreram modificações. 

Chizzotti (2006, p.87), fala que a “implementação da ação supõe um plano de 

execução, com especificação dos objetivos, das pessoas, dos lugares, tempo e 

meios”. Indo ao encontro da idéia apresentada pelo autor, construímos um projeto 

que foi apresentado à coordenação da escola, no qual explicitamos os objetivos da 

pesquisa, as ações a serem desenvolvidas e os meios usados para a construção 

dos dados, de modo que ficasse transparente para os envolvidos a pretensão de 

nosso estudo. 

Os sujeitos envolvidos na nossa pesquisa foram jovens entre 13 e 22 anos de 

idade, participantes das oficinas de Marcenaria e Panificação da Casa do Menor 

Trabalhador - CMT. Elegemos este grupo como sujeitos da pesquisa, com base no 

critério de que são participantes das oficinas mais antigas oferecidas pela instituição. 

Dentro desse agrupamento de sujeitos, sublinhamos que alguns alunos da 

Panificação são jovens de outras instituições de ensino que, na ocasião de nossa 

pesquisa, estavam fazendo um curso oferecido a alunos da comunidade, os quais 

estavam comprovada e regularmente matriculados no Ensino Fundamental ou 

Médio. 

Considerando alcançada a representatividade da amostra, passamos à busca 

da apreensão de um perfil dos sujeitos da pesquisa e ainda, do trabalho realizado 

pela instituição no que se refere à aproximação entre a educação escolar e o 
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trabalho, que é nosso objeto de estudo. Para isso, elaboramos um questionário com 

perguntas abertas, inclinado para aspectos subjetivos, o que acreditamos ter nos 

possibilitado identificar preferências e expectativas dos alunos, com a finalidade de 

perceber a facilidade, ou não, com que estes falavam de aspectos ligados às suas 

próprias vidas e conhecer um pouco do contexto social e cultural dos mesmos. 

Procurando estabelecer os vínculos com o mundo do trabalho, tentamos uma 

abordagem junto a uma grande empresa comercial do ramo de materiais de 

construção para que pudesse participar de uma atividade na CMT. Não logramos 

êxito como imaginamos, pois não conseguimos a concordância do gerente comercial 

que optou por se comprometer em responder às questões de nossa entrevista em 

seu próprio ambiente de trabalho. Propusemos, também, uma roda de conversa com 

um microempresário que prontamente aceitou ir até à Casa do Menor Trabalhador. 

Realizamos noutros momentos atividades avaliativas escritas nas áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, observação das oficinas e diário de campo. 

À medida que realizávamos nossas visitas à instituição, construímos um diário 

de campo que ao final resultou em um material rico à nossa análise interpretativa. 

Ele apresenta nossas observações, inquietações, desabafos, os mais remotos 

pensamentos, angústias, alegrias, impressões, acontecimentos, questionamentos, 

incertezas, e ainda, o registro de conversas informais que foram peculiarmente 

importantes na busca de informações. Essas anotações, originadas a partir de um 

olhar sensível lançado para o contexto em observação, constituíram um recurso 

importante para a reflexão acerca de especificidades constatadas durante a 

investigação. 

 Um outro instrumento utilizado foi uma entrevista semi-estruturada, 

realizada com o gerente comercial da empresa do setor de material de construção 

citada anteriormente. Sublinhamos que optamos pela entrevista semi-estruturada 

por compartilharmos com May (2004, p.148), que este tipo de entrevista “[...] dá mais 

espaço para sondar além das respostas e, assim, estabelecer um diálogo com o 

entrevistado”. As questões propostas na entrevista foram as mesmas respondidas 

pelo proprietário da microempresa, em roda de conversa mencionada anteriormente, 

a qual foi organizada no espaço da CMT. 

Tivemos, ainda, a análise de alguns documentos cedidos pela Casa do Menor 

Trabalhador, tais como: Relatórios, Estatuto, Regimento Interno, Projeto Político 

Pedagógico e o Currículo das duas oficinas de trabalho.  
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Descreveremos sucintamente alguns aspectos ligados a cada uma dessas 

etapas da pesquisa de campo. A primeira delas consistiu na aplicação de 

questionário com perguntas dirigidas aos alunos das duas oficinas em questão. Por 

incompatibilidade de horários e por sugestão da coordenação pedagógica, o 

questionário foi aplicado em dois momentos distintos para cada uma das oficinas. 

Primeiro com os educandos da panificação. Conforme já havíamos comunicado a 

eles e ao instrutor, em um encontro anterior, comparecemos no dia 17 de outubro de 

2006 ao local, no horário marcado. Estavam presentes 08 alunos dos 20 

matriculados, a aplicação do questionário aconteceu no próprio espaço da oficina e 

teve duração de (38) trinta e oito minutos. Fomos informados que, em geral, a 

frequência média ocorre em torno de 12 a 15 alunos. 

Os alunos mostraram-se muito interessados em colaborar, responderam com 

satisfação as questões e foram atenciosos em cumprir os acordos que firmamos 

antes do início da atividade, que constavam em: levantar a mão em caso de dúvida 

para que pudéssemos esclarecer individualmente e não conversar/questionar os 

colegas durante o preenchimento das respostas. 

Em um outro horário, aplicamos o mesmo instrumento com os alunos da 

Marcenaria, que totalizaram também 08 alunos de uma turma de 20 inscritos. Nesta, 

a média de frequência é mais baixa: em torno de 05 alunos. Realizamos o mesmo 

em uma sala providenciada pela coordenação. Adotamos igual procedimento de 

estabelecer os acordos e explicar as questões que estavam sendo propostas. Os 

alunos se mostraram disponíveis em responder as questões, cumpriram nossos 

acordos e mesmo a escola se preparando para uma festa que aconteceria em 

poucos instantes eles não se apressaram por terminar, tecendo comentários do tipo 

“só vou pra festa quando tiver tudo bem feito”. 

Os participantes da Marcenaria desprenderam maior tempo para responder 

as questões, levaram 55 minutos; tiveram mais dúvidas, muitas das quais 

relacionadas a detalhes simples. Assim como os alunos da Panificação, sempre 

sentiam necessidade de constatar se a resposta estava “certa” para só então 

proceder a escrita, principalmente um aluno especificamente, que ficou por último e 

apresentava pouca confiança em si próprio, mesmo demonstrando coerência em 

seu raciocínio. 

A partir do dia 19 do mesmo mês, procedemos a observação das oficinas de 

trabalho, em horários estabelecidos com a coordenação e os instrutores. No turno 
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matutino realizamos a observação na Panificação e no período da tarde na 

Marcenaria. Desse modo, planejamos uma observação de três dias em cada grupo, 

com duração de, pelo menos duas horas por dia em cada uma das oficinas. 

A receptividade foi muito boa por parte dos alunos, bem como do instrutor. 

Mostraram-se felizes em poder expor o que fazem naquele ambiente e essa 

constatação deixou-nos muito gratificados, pois pudemos perceber que um elo de 

respeito havia sido criado, e essa era a nossa pretensão, já que segundo nos alerta 

Meksenas (2002), um dos pressupostos da pesquisa é a postura ética de respeitar 

as especificidades, o modo de ser e agir dos sujeitos do estudo.  

Concluímos nossa observação com uma inquietação positiva acerca da ação 

instrutora da Panificação, pois mesmo com sua pouca escolarização, o instrutor 

consegue, de modo pertinente, articular e aproximar a teoria da prática; intervém 

positivamente quando se faz necessário; envolve os alunos no processo, estabelece 

uma relação de dialogicidade com os mesmos e sua prática se mostra rica em 

momentos de reflexão, uma vez que todos os envolvidos têm a possibilidade de 

compartilhar suas experiências. 

Na oficina da Panificação, literalmente os alunos “põem a mão na massa”. 

São muitas mãos trabalhando juntas, de modo que todos estão igualmente 

envolvidos no processo e há uma alternância na execução das tarefas, 

independente de ser do sexo masculino ou feminino, o que nos mostra não haver 

uma definição de tarefas com base numa questão de gênero. Todos são igualmente 

atuantes na feitura dos pães e certamente a ação didática do instrutor colabora e é 

determinante do bom e harmonioso desenvolvimento da oficina. 

De acordo com o combinado anteriormente, realizamos a observação da 

marcenaria no horário da tarde. No primeiro dia nos surpreendemos com o número 

reduzido de alunos, apenas (03) três. Questionamos o instrutor, que nos explicou 

não existir alunos que queiram participar, os que participam é porque, segundo ele, 

gostam realmente e comparecem espontaneamente, pois conforme acredita não 

adianta insistir, que se torna difícil de realizar um bom trabalho. 

Os alunos foram cordiais na recepção e continuaram suas tarefas sem 

interrupção com nossa chegada ao local. Dada a pequena quantidade de pessoas a 

serem observadas, não tivemos dificuldade em exercer nosso papel de observador 

em lançar um olhar atento e direcionado aos pequenos gestos e detalhes, que por 

vezes podem passar despercebidos. Ao longo dos dias em que realizamos nossas 
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observações, os alunos estavam envolvidos com a confecção de alguns brinquedos 

e uns patinhos decorativos que servem de porta-guardanapo. 

O instrutor demonstra muito cuidado quando solicita que os estudantes 

manuseiem as máquinas. Disse que durante todo o tempo que trabalha na CMT 

nunca ocorreu nenhum acidente de trabalho, pois sabe da responsabilidade que é 

“mexer” em qualquer máquina. Um aluno é apontado por ele como o “mais 

apaixonado” pela arte da marcenaria. Segundo nos relatou, este aluno nunca falta e 

quer sempre ajudá-lo em tudo. Tivemos oportunidade de verificar como ele se 

envolve com a marcenaria, se identifica e demonstra um carinho enorme pelo 

instrutor. Observamos que em determinadas situações acontecia dele estar 

realizando alguma atividade como trocando uma lâmpada, consertando uma cadeira 

da escola, e seu “pupilo” estava sempre por perto, perguntando se o mesmo 

precisava de ajuda, ao que seu instrutor lhe designava algumas tarefas. 

 

3.1 O UNIVERSO EMPÍRICO: ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

O momento de análise dos dados é talvez para o pesquisador o momento 

mais crucial, ou na expressão de Elias, (1998) dilemático. Chegamos nesse ponto 

de nossa pesquisa e alguns questionamentos emergem: como e com base em quê, 

operar nossas escolhas? Com base em quais fundamentos teóricos devemos pautar 

o nosso olhar? Como nos mantermos fiéis ao contexto da instituição observada?  

Essas questões nos apontaram, de imediato, para a necessidade de uma 

constante reflexão, a fim de identificarmos nossas limitações em um trabalho dessa 

natureza, e termos a sensibilidade de respeitar os sujeitos envolvidos em nosso 

estudo que foi calorosamente construído, tendo em vista que essa investigação não 

é fruto da ação isolada de um pesquisador. 

Assim, procuramos nos distanciar de uma postura apontada por Foucault 

(2000, p. 172), quando nos diz do que proclamam muitos cientistas “eu que formulo 

este discurso, enuncio um discurso e sou cientista”, porém, certos de que o 

pesquisador lida e lhe são intrínsecos, juízos de valor. 

O volume de dados construídos mostrou-se imenso em possibilidades de 

análise, por isso assumimos para nosso estudo o enfoque teórico fornecido pela 

perspectiva sócio-histórica por esta levar em consideração que “a fonte dos dados é 
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o texto (contexto) no qual o acontecimento emerge, focalizando o particular 

enquanto instância de uma totalidade social” (Freitas, 2003, p.27). 

Julgando ser fundamental olhar os dados num contexto mais abrangente, 

passamos a traçar/definir um pouco do perfil dos alunos envolvidos. Para essa tarefa 

consideramos a observação que realizamos na escola como um todo e das oficinas 

de marcenaria e panificação enquanto um recorte desse contexto. Outro instrumento 

norteador nessa tarefa foi o questionário que aplicamos aos alunos participantes das 

respectivas oficinas.  

Nosso questionário procurou apreender características da vida, gostos atuais 

e pensamentos quanto ao presente e ao futuro dos alunos. Foi organizado em três 

partes distintas. A primeira é uma breve identificação que consistiu em informar 

idade, sexo e oficina da qual participa. Na segunda parte apresentamos questões 

sobre preferências em relação a artistas, esportes, músicas, danças, disciplinas 

escolares e sobre a preocupação que os alunos têm, ou não, com a fala, escrita e 

informações numéricas. A última parte do questionário traz indagações acerca de 

escolhas profissionais e preparação para o mundo do trabalho. 

Tivemos um total de dezesseis (16) respondentes, oito de cada uma das 

oficinas, e todos do sexo masculino. Apesar de na data da aplicação do questionário 

só estarem presente meninos, há participação feminina, um número de quatro (04) e 

restringe-se à panificação. O instrutor da marcenaria nos explicou que, segundo sua 

visão, elas não gostam de participar desta oficina por uma questão de vaidade, em 

virtude do pó da madeira que fica na pele e principalmente nos cabelos. 

Iniciando nossos dados, quanto à questão da idade, vemos na tabela abaixo 

que a maior parte dos alunos têm entre 14 e 17 anos, o que nos mostra que o 

critério de idade para participação nas oficinas, adotado pela Casa do menor 

trabalhador, que é de treze anos, encontra-se em consonância com o disposto no 

art. 53 do estatuto da criança e do adolescente, ao sublinhar que “a criança e o 

adolescente têm direito à [...] Qualificação para o trabalho” desde que, art. 60 se for 

menor de quatorze anos seja na condição de aprendiz. 
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QUADRO 3 – Idade dos alunos participantes da pesqui sa 

Idade 

(anos) 

13 14 15 16 17 18 Não 

respondeu 

Nº de 

Alunos 

1 4 4 1 4 1 1 

 

Após a identificação dos alunos tínhamos uma primeira pergunta: 

 

Questão 1: O que a gente precisa ou gosta a gente aprende. Você concorda com 

esta afirmação? 

 

A referida questão foi elaborada para que pudéssemos confrontá-la com a 

coerência nas respostas fornecidas pelos alunos nas questões relativas às suas 

preferências. Assim, os participantes foram unânimes em dizer que concordam com 

a afirmação inicial feita na questão a que nos referimos, o que de certa forma foi 

confirmado quando da indicação de suas preferências musicais, esportivas, pois os 

alunos não apresentaram grandes dificuldades em citar, por escrito, seus gostos 

pessoais. Tivemos entre os alunos doze indicações de que concordavam com a 

questão feita, três alunos que marcaram duas alternativas e um que disse que sua 

resposta era mais para sim. 

 

Questão 2: Exemplos que confirmam a afirmação acima. Informe de acordo com 

sua preferência 

 

A) 3 Nomes de artistas 

 

Essa questão foi elaborada para que os alunos citassem exemplos de suas 

preferências para consolidar ou refutar a questão anterior. No primeiro item, 

solicitamos a indicação de três nomes de artistas, os mais citados foram; jogadores 

de futebol (18), cantores (15) e ator/atriz com (03) número igual ao de apresentadora 

de TV (03). A seguir expressamos os nomes citados pelos alunos em forma de um 

“xadrez” com o respectivo número de indicações apresentadas pelos educandos. 
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Sublinhamos que os quadrados que não possuem números correspondem a uma 

indicação por parte dos jovens. 

  

QUADRO 4 – Cantor(a) 

Leonardo 
4                       

Amazan 
2 

 
 Dudu 

Nobre  Zeca 
Pagodinho 

 
Vanessa 
Camargo 

2 
 

Roberto 
Carlos 

2 
 

 

Sandy 
e 

Junior 
 

 

Calypso  Fábio 
Junior  

Daniela 
Mercury 

 
 Dj do 

Forró 

 

QUADRO 5 – Jogador de futebol 

Ronaldinho 
5                      

 
Kaká 

3 
 

Ronaldinho 
Gaúcho 

3 

 
 

 

 Pelé  Emerson  Robinho 
2 

Nedved  Cristiano 
Ronaldo  Roberto 

Carlos  

 

 

QUADRO 6 – Ator/atriz 

   Antonio 
Fagundes                  

 
 

Reinaldo 
Gianechinni 

 Débora 
Falabela  
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QUADRO 7 – Apresentadora 

   Xuxa  
 Angélica 

 Adriane 
Galisteu  

 

Entre os nomes de jogadores não nos surpreendeu ver o nome dos “grandes 

fenômenos” do futebol brasileiro Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho. Por outro lado, 

uma constatação interessante é perceber como o futebol é algo tão vivo e presente 

no cotidiano desses alunos. Dois deles citaram nomes de jogadores internacionais 

que nos causaram admiração, principalmente um que mencionou e escreveu o 

nome de Nedved, considerado um dos melhores jogadores da República Tcheca e 

Cristiano Ronaldo, grande nome da seleção de Portugal na última copa do mundo. 

Outra leitura que fizemos desse dado, diz respeito à escrita dos nomes dos 

jogadores, pois não verificamos erros ortográficos o que não acontece nas demais 

situações de escrita nas quais os jovens demonstraram dificuldades e, em alguns 

casos, a ilegibilidade da letra que por vezes impede a compreensão acerca do 

registro feito. 

Nossa admiração é justificada, quando lembramos ser o futebol uma atividade 

esportiva que faz parte do universo cultural brasileiro, sendo muito explorado pela 

mídia, o que certamente é acompanhado e assistido por esses alunos. Acreditamos 

que a variedade de nomes de jogadores põe à mostra que o que gostamos é mais 

facilmente apreendido e deve ser considerado pela escola em seu fazer pedagógico 

enquanto instituição que respeita a diversidade cultural e os diversos saberes de seu 

alunado. 

 

B) 3 Regras de esportes 

 

Verificamos que no segundo item onde era para serem informadas três regras 

de esportes, tivemos uma menor diversidade entre as respostas, pois 07 

mencionaram a penalidade sofrida quando um jogador infringe alguma regra, 05 

deram respostas incompletas citando uma ou duas regras, 02 fizeram a descrição de 
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situações em que aparecem algumas regras, 01 aluno intercalou sua resposta 

citando a penalidade sofrida e descrevendo a situação de jogo em que se fazem 

necessárias algumas regras. Um último aluno, que está entre os que têm maior 

idade (17 anos), não respondeu. A maior incidência é de regras ligadas ao futebol, 

conforme podemos observar nas tabelas abaixo, aparecendo também regras 

referentes ao basquete e ao vôlei. Dentre as descrições de situações e de 

penalidades, as que mais apareceram foram ligadas ao futebol, principalmente a 

descrição de faltas para cartão amarelo e a penalidade máxima: o pênalti. 

 

QUADRO 8 – Esportes cujas regras foram citadas 

Futebol 31 

Basquete 6 

Vôlei 1 

 

C) 3 Títulos de músicas 

 

No concernente aos títulos de músicas, os dados mostram que os alunos 

tiveram facilidade em lembrar os nomes. Dez (10) dos sujeitos deram respostas 

completas e coerentes, 03 alunos mencionaram um ou dois títulos, 02 alunos 

fugiram ao solicitado, colocando o nome do cantor e/ou banda e apenas 01 não 

respondeu. Dentre os títulos relacionados destacamos: Mar de doçura; Amor, por 

que brigamos tanto, Porto do cais, que são cantadas por bandas de forró e ainda, 

Diário de um detento, Negro drama e Hey boy que são interpretadas pelos Racionais 

MC’S, principal nome do Hip-hop no Brasil. Todavia, inúmeros foram os títulos de 

música citados, de Florentina cantada por Tiririca até Eu não sou cachorro não de 

Valdick Soriano. Este, componente de outra geração. 

Outro destaque importante está ligado ao nome de três músicas: A 

zumbizeira, Mulher roleira e Sambadinha que são interpretadas por grupos de Axé 

Music, um estilo de dança que como poderá ser observado mais abaixo no item 

sobre estilos de dança, não foi apontado entre os alunos. 
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QUADRO 9 – Títulos de músicas 

                     
Mar de 
doçura 

3 
 

Amor, 
porque 

brigamos 
tanto? 

3 

Porto do 
cais 

2 
 Florentina 

2  

 

QUADRO 10 – Títulos de músicas (uma indicação) 

A lenda                       

Eu não 
sou 

cachorro 
não 

 Alô amor  Meu 
senhor 

 A lua me 
traiu  Amor, amo 

você  

Não 
pegue 
esse 
avião 

 

Quando 
deus te 

desenhou 
 

Deixe a 
vida me 

levar 
 

A 
zumbizeira 

 
 Ele é dog 

 Cachorra  Sambadinha  Mulher 
roleira  

Amor  Pra valer  Vida louca  
Diário de 

um 
detento 

Hey boy Meu amor  Onde está 
você?  Negro 

drama  

 

A pesquisa mostra os diferentes rostos e vozes que interagem na Casa do 

Menor Trabalhador (CMT), que não podem, no grande cenário da escola, ser 

silenciados, o que seria não perceber a multiplicidade de suas criatividades, 

preferências e costumes. 

Nesse sentido, faz-se importante que a instituição escolar se distancie de uma 

prática de imposição e padronização de formas de pensar, perceber, sentir, viver a 

partir de modelos socialmente instituídos. Isto porque o fato dos alunos apontarem 
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títulos de músicas relacionados ao Hip-hop pode ter relação direta com a história 

deste movimento, que surgiu nos Estados Unidos entre jovens negros e pobres dos 

guetos de Nova York, aspecto com o qual os alunos da CMT certamente se 

identificam já que são, em sua maioria, negros e moram em bairros periféricos de 

nossa cidade. 

O Hip-hop caracteriza-se assim, por ser um fenômeno surgido da 

necessidade sentida pelos jovens da periferia de se oporem à discriminação étnico-

racial, à exploração social que sofrem, ao poder, controle e dominação de uma 

sociedade capitalista globalizada que marginaliza e os exclui dos bens e condições 

materiais de existência. 

 

D) Estilos de danças 

 

QUADRO 11 – Estilos de danças 

Forró 
10                       

 
Pagode 

7 
 

 Hip-Hop 
4  

 
Dança de 

rua 
3 

 
Rock 

3 
 

 
Reggae 

2 
 

B-Boy 
2  Samba 

2  
Valsa 

2 
 

 

 

QUADRO 12 – Estilos de danças (uma indicação) 

 

 

Funk                       Frevo  Salsa 

 Dança de 
salão  Tango  

Rap  Pop  Lambada 
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De modo a reforçar o que foi posto nos títulos de músicas, os alunos citaram 

como sendo seus estilos de dança preferidos o forró, o pagode e o Hip-hop. Mas, 

devemos levar em consideração outras indicações citadas que estão diretamente 

ligadas ao Hip-hop, como a Dança de rua, o B-boy e o Rap2. 

A Dança de rua é a designação inicial usada para o que hoje se tornou mais 

comum chamar de movimento Hip-hop. Iniciou-se nas ruas e praças públicas dos 

Estados Unidos entre jovens, que, ao som da voz do MC (mestre de cerimônia) 

realizavam “disputas” para ver quem era o melhor na dança. 

Em relação ao Hip-hop, já explicitamos anteriormente sua origem, e aqui ele 

aparece sendo citado como estilo de dança o que faz importante situarmos que o 

chamado movimento Hip-hop é composto de três manifestações artísticas: o rap 

(que é a música), o grafite (que são as pinturas) e o break (que é a dança), daí 

porque ele é bastante apontado também entre os estilos de dança. 

Um ponto que merece certa atenção é a menção feita pelos alunos ao B- Boy, 

apontado como estilo de dança, mas que se refere na verdade ao “dançarino do 

break”, ou seja, aquele que executa acrobacias, giros e saltos de alto grau de 

dificuldade e geralmente finaliza o seu solo com um congelamento, o Freeze. 

No tocante ao forró ser o mais citado temos uma base sustentadora, o próprio 

contexto cultural nordestino, marcado por uma forte tradição junina. O site mvirtual 

diz que o forró tem sua origem associada a for all (que significa para todos). Isso 

porque indicava o livre acesso aos bailes promovidos pelos ingleses que estavam 

em Pernambuco construindo ferrovias. O forró é composto de vários ritmos, o 

xaxado, o xote e o baião, por exemplo, porém encontramos outras variações do forró 

com a adição de todo o “arsenal eletrônico” que na atualidade é mais conhecido e 

apreciado entre os jovens. 

No caso das músicas citadas pela maioria dos alunos verificamos que as 

letras suscitam uma apelação sexual. Cavaleiros do Forró, muito lembrada pelos 

alunos, é uma banda da cidade de Natal, que tem algumas canções que se tornaram 

sucesso popular. A primeira delas foi Se réie pra lá, seguida de Alô, Avise a ela, 

entre outras que levaram a banda à apreciação dos jovens. 

                                                 
2 A esse respeito sugerimos consultar os sites www.dancaderua.com.br; www.projetohiphop.com; 
www.artescoreograficas.hpg.com.br/hiphop.html e ainda, ANDRADE, Elaine Nunes (Org.). Rap e 
educação, rap é educação. São Paulo, Summus, 1999; e os estudos de TELLA, Marco Aurélio. Paz. 
atitude, arte, cultura e autoconhecimento: o rap como voz da periferia. (Dissertação (mestrado em 
Ciências Sociais), São Paulo, PUC, 2000. 
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Outra banda muito citada, que não se distancia do estilo da anterior, é Aviões 

do forró, a qual tem como sua marca maior, a referência que o vocalista Alexandre 

avião faz ao baterista, chamando-o de “Riquelme”. Entre os principais títulos de suas 

músicas, citamos: Olha a barriguinha, Fazer valer, Gostosão e Risca faca.  

O pagode, que segundo o site Cliquemusic é uma derivação do samba, teria 

surgido no final da década de 70 no subúrbio do Rio de Janeiro em festas, em 

casas, quadras e calçadões de bares. Tradicionalmente, o pagode utiliza o tantã, 

repique de mão e o cavaquinho, mas em função da busca pela ascensão comercial, 

passou a utilizar também o teclado, levando-o a enveredar por uma vertente mais 

elaborada. Entre os principais nomes do pagode nacional, apontados pelos jovens 

da Casa do Menor Trabalhador, estão Zeca Pagodinho e Dudu Nobre. Apesar de o 

pagode ter sido o segundo estilo de dança mais apontado, os alunos não citaram 

nenhum título de música ligado a este estilo. 

As questões sobre preferências dos alunos que foram abordadas neste 

questionário mostram comportamentos, modas, músicas, valores, danças, esportes, 

enfim um universo cultural que é massivamente veiculado pela mídia televisiva.  

 

É importante lembrar que a eficiência da televisão enquanto agente 
educativo depende diretamente do tipo de envolvimento que 
conseguir do expectador, da mesma forma que a eficiência da escola 
está diretamente relacionada com o tipo de aceitação que tiver do 
aluno. (GARCIA, 1977, p. 114).  
 

 Nessa perspectiva, parte do contexto social dos alunos, revelado na 

diversidade de respostas sobre as temáticas que acima apresentamos, nos mostra e 

dá pistas de como a escola pode considerar no fazer pedagógico, a realidade de 

seus educandos, suas vidas marcadas pela marginalização social, no sentido mais 

amplo do termo, o que envolve tanto o aspecto político e econômico quanto o 

cultural. São crianças e jovens que trazem histórias de infração, prostituição, 

envolvimento com drogas, trabalho nas ruas, entre outras situações que são 

conhecidas por todos que fazem a Casa do Menor Trabalhador e lidam 

cotidianamente com essas realidades. 
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E) 3 Matérias (disciplinas) de estudo da escola que  você prefere 

  

Passando à indicação das três matérias escolares, as preferidas foram 

respectivamente: Português e Ciências, citadas por onze alunos e Matemática, por 

outros nove.  

 

QUADRO 13 – Matérias da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em relação à matemática, tivemos certa surpresa por nos remetermos ao fato 

de que essa sempre teve nos passou a “imagem” de disciplina na qual são 

observadas maiores dificuldades de aprendizado. 

Por outro lado a indicação destas matérias deve ser pensada sobre o prisma 

dos professores que as lecionam, pois é comum percebermos que a relação de 

confiança e amizade estabelecida com estes profissionais, além da possibilidade de 

contar com um acolhimento emocional, possibilita aos educandos maior identificação 

com a matéria. 

Assim, no que tange às disciplinas que os alunos mais gostam, acreditamos 

que um fator que contribui para essas indicações é o trabalho realizado pelos 

professores que as ministram. Inegavelmente, a organização do trabalho docente 

pode ser propiciadora da auto-estima do aluno e de sua capacidade de aprender. 

Impossível, nesse trabalho, não nos reportarmos à nossa trajetória formativa e 

lembrar de uma situação que é ilustrativa do papel decisivo do professor para a 

aprendizagem. 

Nunca gostei de química, desde os princípios, leis e fórmulas iniciais vistos na 

oitava série. No Ensino Médio não foi diferente. Porém, uma professora que tive no 

Português 
11  

 
Ciências 

11 
 

 
Matemática 

9 

 Artes 
3  

 
Geografia 

3 
 

 

 
História 

3 
 

 
Ed. Física 

1 
 

 Inglês 
1 
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segundo ano e para minha felicidade também no terceiro, me faria ver a química 

com outros olhos. 

Ela me fez querer estudar Química, coisa que até então só fazia às vésperas 

da prova, quando “decorava” o conteúdo. Para mim, a postura daquela educadora 

sempre muito atenciosa, dinâmica e de uma vivacidade que contagiava a todos iria 

me marcar profundamente, porque com ela percebi a química em fatos cotidianos, o 

que era irreal passou a ser concreto, as fórmulas passaram a ter sentido e 

significado e não apenas conceitos. 

Práticas pedagógicas como esta fazem com que rememoremos Vygotsky, 

quando este atribui em sua teoria sociointeracionista grande importância ao papel do 

professor. Isto porque os professores que geralmente mais gostamos são os que 

constroem um espaço privilegiado de construção de saberes, de aquisição do 

conhecimento socialmente elaborado, através de ricas interações entre os sujeitos, 

um espaço onde todos podem se posicionar de forma a se opor, concordar, analisar. 

Ou seja, um ambiente marcado por negociações e conflitos, mas acima de tudo, 

pelo respeito às vivências e diferenças. 

Essa referência que fazemos ao papel do professor como sendo um dos 

fatores intervenientes na escolha dos alunos é válida como justificativa, 

principalmente, para matemática, pois é a disciplina que apresenta os maiores 

índices de dificuldades de aprendizagem e de rejeição por parte dos alunos. 

No site do INEP, (ARAÚJO; LUZIO, 2004), um artigo intitulado O ensino da 

matemática na educação básica diz: “o aprendizado em matemática na educação 

básica está abaixo do que seria aceitável” e para analisar o desempenho dos alunos 

foram criadas quatro categorias: muito crítico, crítico, intermediário e adequado. No 

estágio crítico encontramos um total de 40,1% dos alunos das escolas brasileiras e 

no muito crítico 11,5% dos estudantes da 4ª série. O jornal A Folha de São Paulo, 

em artigo de DRUCK (2003), ainda reforça o que foi acima mencionado ao dizer 

que: 

 

No Provão, a média em matemática tem sido a mais baixa entre 
todas as áreas. O último SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica) mostra que apenas 6% dos alunos têm o nível 
desejado em matemática. E a comparação internacional é alarmante. 
No PISA (Program for Internacional Student Assessment) de 2001, 
ficamos em último lugar. 
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Um último dado, apontado por (ROCHA; SOARES), refere-se à avaliação do 

PISA com relação ao desempenho em ciências, matemática e leitura de estudantes 

de 15 anos. Nele, verificamos que o Brasil está entre os piores da lista, perdendo 

apenas para o Peru. 

 

QUADRO 14 – Desempenho em Ciências, Matemática e Le itura de 

estudantes de 15 anos na Avaliação do PISA 

 

 

Com base nos números apresentados, os autores do artigo ainda apontam: “o 

primeiro passo a ser dado para se obter um avanço significativo na alfabetização em 

Ciências, Matemática e Leitura consistirá num aumento maciço dos recursos 

aplicados na educação”. 

Nas tabelas abaixo temos o resultado de duas questões que elaboramos para 

verificar se os alunos da Casa do Menor Trabalhador acreditam ter domínio e 

habilidade com a leitura, a escrita e com números. A maior parte deles acredita ter 

bom desempenho em atividades como falar, pronunciar bem as palavras e anotar 
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informações numéricas. Sublinhamos que nos detemos às áreas de Português e 

Matemática por termos como um objetivo posterior, confrontar a afirmação feita 

nessas questões com uma situação prática que evidenciasse, ou não, o bom 

desempenho dos estudantes nessas duas matérias. 

 

Questão 3: Há algumas ações que marcam nossa presença diante de outras 

pessoas, como, por exemplo, falar corretamente, pronunciar em as palavras, etc. 

Você costuma prestar atenção no falar com cuidado e pronunciar bem as palavras? 

 

No quadro abaixo são apresentadas as respostas fornecidas pelos alunos à 

referida questão. 

 

QUADRO 15 – Sobre prestar atenção no falar e pronun ciar bem as palavras  

Sim 8 

Não 1 

Não me preocupo com isso 1 

Alguém me disse para ter mais 

cuidado 

4 

Marcou Duas Alternativas 2 

 

 Os dados nos mostram que a maioria dos alunos diz ter cuidado e prestar 

atenção às ações elencadas na questão, quatro indicaram já ter ouvido de alguém 

que deveria ter um pouco mais de cuidado ao falar, pronunciar bem as palavras, 

entre outras ações que marcam nossa presença perante outras pessoas. Aspecto 

que é de suma importância para os alunos da CMT que estão em processo de 

formação e qualificação para o mercado de trabalho que certamente toma estas 

habilidades a que fizemos menção, como um ponto a ser observado nos candidatos 

à uma vaga de emprego. 

 

Questão 4: Você se sente seguro(a) em anotar informações numéricas? 

 

Para esse questionamento tivemos as respostas apresentadas no quadro a 

seguir: 
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QUADRO 16 – Segurança em anotar informações numéric as 

Sim 9 

NÃO 1 

Não gosto de números 0 

Tenho habilidade com números 5 

Marcou duas alternativas 1 

  

 Verificar que nenhum aluno disse não gostar de números, e a maior parte 

deles afirmou se sentir seguro em anotar informações numéricas e ter habilidade 

com números, foram variáveis que nos deixaram bastante curiosos e ansiosos pelo 

momento posterior de nossa pesquisa no qual iríamos realizar uma atividade 

avaliativa envolvendo saberes ligados à área de Matemática, isto porque, teríamos a 

oportunidade de refutar ou não, a imagem de uma Matemática geralmente tida como 

o “terror” dos alunos, aquela que geralmente é responsável pelas notas escolares 

mais baixas. 

Não pensávamos em lançar uma atividade para os alunos envolvendo 

trigonometria ou função do 2º grau. Queríamos nos posicionar na contramão, 

apresentando uma atividade que partisse de uma situação concreta, de uma 

vivência prática. Mas esse é um momento que iremos descrever posteriormente. 

 

Questão 5: Cite 3 profissões que você mais admira 

 

Para esta questão obtivemos uma variedade de 24 profissões apresentadas a 

seguir pelo número de indicações. 

 

QUADRO 17 – Profissões que os alunos admiram 

Padeiro 
6  

Jogador de 
futebol 

5 
 Mecânico 

4 

 Marceneiro 
3  Engenheiro 

3  
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Dentro da questão exposta acima, obtivemos ainda, as respostas a seguir 

com apenas uma indicação: 

 

QUADRO 18 – Profissões que os alunos admiram (uma i ndicação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As três mais citadas foram padeiro, jogador de futebol e mecânico. Julgamos 

pertinente mencionar que a quarta mais citada foi marceneiro. Dessa forma, vemos 

que não é sem razão que padeiro e marceneiro estão entre as quatro profissões 

mais citadas, pois são as profissões dois instrutores das oficinas da CMT, o que 

para nós pode ser indicativo de algo que tivemos oportunidade de perceber em 

nossas observações, o carinho, a atenção e respeito pelos instrutores dessas 

oficinas. 

Policial 
3  Advogado 

2  
Piloto da 

Aeronáutica 
2 

Arquiteto 
2  Arqueólogo 

2  Bombeiro 
2 

Lutador 
de jiu-jitsu 

 Jogador de 
futsal  Mestre-de-

obras 

 Juiz  Juiz de 
Direito  

Gari  Cantor  Ciclista 

 Professor 
de História  Médico  

Turismo e 
hotelaria  Jogador de 

basquete  Marinheiro 



 67

Tal constatação nos possibilita dizer, com base também no que observamos, 

que a admiração pela profissão dos instrutores pressupõe o gostar de participar das 

oficinas por eles ministradas, gostar que é despertado cotidianamente por esses 

profissionais e que se dá pela escolha do aluno, pois quando este não quer 

participar de uma oficina, sua vontade é respeitada. 

Em relação à grande admiração pelos jogadores de futebol, esta se deve à 

possível identificação dos alunos com a história de muitos de seus ídolos, que são, 

em sua maioria, negros, possuíam precárias condições financeiras e conseguiram 

praticando a “paixão nacional” a almejada mudança de vida e ascensão social. 

 

Questão 6: Você conhece pessoas dessas profissões? Escreva quem são. 

 

Dos 16 alunos respondentes, 13 afirmaram que conheciam, 2 que não 

conhecem  e 1 não respondeu.  

No tocante a quem são as pessoas das profissões mencionadas, obtivemos 

os resultados demonstrados abaixo: 

 

QUADRO 19 – Pessoas cujas profissões que os alunos admiram 

 

 

 

 
 Sublinhamos que além destas indicações oito (8) educandos registraram 

apenas nomes sem especificar quem são tais pessoas, de modo que não tivemos 

como identificar de quem se tratava. 

No caso dos sujeitos citados, percebemos a admiração e o respeito que eles 

têm pelo trabalho dos pais mesmo sabendo, conforme nos apontam estudos como 

os de Paro (2000), da dimensão da idéia que têm muitos pais de que seus filhos 

devem procurar uma profissão “melhor” do que a deles e procurar “ser alguém na 

vida” o que é inculcado desde muito cedo às crianças. Mas, é pertinente 

destacarmos que apesar da ênfase que damos esse desejo de ter um “futuro 

melhor” não é algo privativo das camadas mais pobres da população. 

 

 

Familiares 
8  Professores 

7  Amigos 
1 
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Questão 7:  O que faz cada um destes profissionais? 

 

Nesta questão que tinha caráter mais aberto, ao perguntarmos sobre o que 

faz cada um desses profissionais a que eles se referiram no item anterior, a maior 

parte dos alunos (14) forneceu respostas com pouca argumentação, expressando, 

segundo um movimento lógico de raciocínio, o resultado da tarefa realizada pelo 

trabalhador. Uma outra situação foi a de um (1) aluno cuja escrita não estava 

compreensível e dois (2) que fugiram ao solicitado. Demonstramos alguns exemplos: 

 

- Médico cuida de doentes. Gari limpa as ruas da nossa cidade 

-Mecânico conserta as coisas. Pão 

-Guia turismo. Escavamento de pessoas antigas 

- Dá quantos anos o cara vai passar na prisão. 

- Futebol, faz melhorar o país de onde vai jogar o time. 

-Cantor, ele faz músicas para nós ouvirmos. 

- A professora Elen ensina aqui na escola, e eu gosto muito de sua matéria. Marcos, 

ele trabalha na ECOCIL avaliando as obras. E a arquiteta ajuda em como arrumar 

uma casa e com a decoração. 

- Alan faz panificação. Jailson faz marcenaria. 

- Anda de bicicleta, faz pão, joga bola. 

- Alan faz pão, bolo, etc. João ele é mecânico, ele faz instalação de luz de carro etc. 

 

Como o espaço destinado à resposta era relativamente grande, e as 

informações dos alunos foram muito fragmentadas, acreditamos que muitos deles 

têm poucos subsídios acerca das profissões, sobre o que fazem esses profissionais, 

como são suas rotinas de trabalho, quais os instrumentos que utilizam, em quais 

lugares atuam etc. 

 

Questão 8:  Por que você admira essas profissões? 

 

À indagação sobre por que admiram essas profissões, tivemos um índice 

acentuado de respostas diferenciadas que apontam para a melhor remuneração 

financeira e/ou “melhor futuro” um total de cinco (5). Com a mesma incidência 

tivemos as justificativas sobre achar “legal”, “porque gosta” e/ou porque “acha 

interessante” e ainda, um (01) que apresentou sua resposta, de forma contundente 
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ligada à possibilidade de exercício do poder, ou na expressão do próprio aluno 

“porque manda”. 

 
 Seguem fragmentos da escrita dos alunos: 

 

- As coisa que eles fazem pelo futuro deles. 

- Historia é porque eu gosto muito de falar sobre antigamente. E as outras profissões 

são porque eu gosto do que eles fazem. 

- Porque é uma boa profissão que pede um bom desempenho e um bom futuro. 

- Porque eu admiro muito essas profissões e ganham bem. 

- Porque os policiais mandam. Porque as pessoas chamam ele de herói e por que é 

bom. 

- Porque é exemplo pro nosso futuro. 

- Porque elas têm e exigem mais responsabilidade. 

- Porque essas profissões são importantes para cada um ser bastante gratificado, 

por aquilo que você fez e faz, e não deixa de fazer pelas pessoas. 

- São profissionais. 

- A pessoa pode ganhar a vida nessa profissão. 

 

Questão 9:  Entre estas e outras profissões, qual gostaria de escolher para você? 

Por quê? 

 

Uma questão de crucial importância foi a que se refere à escolha da profissão 

e a justificativa para tal opção. Ela nos proporcionou perceber os principais motivos 

que influenciam na escolha profissional, ao que confirmamos a admiração dos 

alunos pela panificação, oficina da qual muitos participam, e a referência do instrutor 

a quem os alunos dedicam muito carinho. Padeiro foi a profissão que recebeu maior 

indicação, três (4). Dois alunos mencionaram advogado como a opção feita para si, 

os demais citaram ocupações diferentes com apenas uma identificação para 

profissões de áreas diferentes. 
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QUADRO 20 – Profissão escolhida pelos alunos 

 

Ocorreu de dois (02) alunos apontarem duas profissões. Um citou padeiro e 

mecânico, e o outro mencionou Piloto de caça da Aeronáutica, ao que nós 

desmembramos suas respostas acrescentando uma indicação em cada uma dessas 

profissões, e ainda, outro aluno cuja escrita não estava compreensível. Entre as 

justificativas apresentadas, os aprendizes apresentaram argumentos ligados à 

admiração pelo trabalho dos pais e professores, à idéia de que são profissões 

socialmente tidas como boas. Um último argumento foi o interesse profissional. 

Estes foram os mais citados, entretanto tivemos outros aspectos considerados pelos 

alunos. Vejamos exemplos ilustrativos: 

 

- Não gosto das outras profissões 

- Por que eu acho que já nasci pra esse dom 

- Ciclista, porque é bom pra perna e você vai pra qualquer lugar 

- Porque é muito bom trabalhar com a engenharia 

- Advogado porque é bom 

- Não, eu gosto de ser juiz mesmo, eu gosto disso porque é uma profissão muito boa 

- Turismo, para poder viajar para outras cidades, conhecer pessoas diferentes 

- Por que eu gosto de trabalhar com metros e tamanho e manda. 

 

Questão 10: Você está se preparando para ser um bom profissional? Escreva um 

pouco sobre o que espera para este seu futuro. 

Pedreiro 
4  Mecânico 

2  Advogado 
2 

  
Engenheiro 

 Ciclista  Policial  

 
Professor 
de História 

 

Piloto da 
Aeronáutica  Guia De 

Turismo  Médico 

  
 

Juiz 

 
Jogador de 

futebol  Mestre-de-
obras  
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No último item do Questionário apresentamos uma pergunta mais aberta que 

dava margem para cada aluno se expor um pouco mais e expressar suas 

expectativas para o futuro profissional. Nessa questão, um aluno respondeu “sim” 

para se referir à primeira parte da questão, mas não justificou sua afirmação. Quanto 

às justificativas para a necessidade de qualificação profissional, os educandos 

apontaram o fato de que querem ser bons profissionais, porque querem um 

emprego, a necessidade de estudar, de sustentar a família, porque querem um 

futuro melhor e desejam ter o próprio negócio. 

Outro preferiu não responder, fez um sinal nos chamando até sua cadeira e 

disse: “eu não quero responder essa” mostrando com o dedo a última questão. 

Dissemos a ele não haver nenhum problema, que respeitávamos sua posição, mas 

tentamos, mesmo assim, saber o porquê dele não querer respondê-la, ao que ele 

nos respondeu: “não quero falar sobre isso”. 

Observando nesse momento sua expressão, podemos dizer que ele não 

transparecia revolta e falou serenamente conosco, tinha um olhar que nos transmitiu 

desilusão e, pela própria natureza desta investigação e suas limitações, as razões e 

a tristeza daquele aluno permaneceram obscuras para nós. 

Contudo, talvez o sentimento experienciado por aquele aluno seja 

compartilhado com os demais que externalizaram suas expectativas ligadas à 

esperança de ter e oferecer um “futuro melhor” para suas famílias. 

 

- Mecânico para poder sustentar minha família, minha mãe e meu pai 

- Eu pretendo ser um profissional exemplar e que meu futuro seja muito bom porque 

eu quero uma vida melhor 

 

Um outro aspecto muito forte nas respostas é o desejo de conseguir um 

emprego e ser um bom profissional: 

 

- Eu espero que eu arranje um emprego porque é tudo que eu mais quero para o 

meu futuro 

- Eu espero que eu entre no mercado de trabalho digno dos meu estudos e que seja 

ótimo 
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Ligada à idéia de ser um bom profissional, alguns alunos fizeram menção à 

necessidade de estudar: 

 

- Sim. Principalmente entre isso e ser um bom profissional é preciso estudar bastante 

e alcançar os meus objetivos, de trabalho e como um cidadão de bem 

- Espero muito estudo, ser responsável pelas minhas obrigações 

 

Tivemos, ainda, respostas que apresentam justificativas variadas: 

 

- Sim. Estou começando no primeiro emprego, daí pra frente vamos ver o que a vida 

nos guarda 

- Amor, harmonia e felicidade no meu trabalho 

- Ser jogador de futebol para ir pra seleção brasileira 

- Sim, porque ele vai ser com muita surpresa 

 

De forma geral, acreditamos que a discussão acerca dos dados construídos 

mostra um pouco do trabalho que realizamos, da tentativa de não nos determos em 

falar sobre e no lugar de outrem, mas a partir dele, o que nos permitiu desenhar ou 

talvez fazer um rascunho do perfil dos sujeitos que participaram e forneceram 

valiosas contribuições para esta pesquisa. 

A maioria destes jovens e adolescentes tem condições precárias de vida, 

moram em favelas, convivem de perto com o uso e tráfico de drogas, prostituição e 

sentem de perto as inúmeras mazelas sociais características de um sistema desigual 

e opressor. 

As respostas, as escritas, a observação, a interação e até mesmo o não-dito 

nos reafirmaram a necessidade, o desejo e esperança desses jovens em relação às 

possibilidades de inserção no mundo do trabalho, ter um emprego que venha 

contribuir com a melhoria de vida de suas famílias, e nesse processo as oficinas das 

quais participam se configuram como um instrumento a mais nesse caminho que 

eles já estão percorrendo e concomitantemente construindo. 
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3.2 UM CONTATO REAL ENTRE O MUNDO DO TRABALHO E A ESCOLA 

 

Uma outra etapa de nossa pesquisa ocorreu no dia 16 de novembro de 2006 

quando comparecemos à Casa do Menor Trabalhador, cheios de expectativa por 

nossa roda de conversa. Confirmamos com a coordenação se estava tudo certo e 

passamos então à organização da sala de vídeo. Havia muitas cadeiras no local, 

fizemos um círculo de acordo com o número previsto de participantes e ficamos 

aguardando a chegada dos nossos convidados e partícipes.  

Os primeiros a chegar foram os alunos da Marcenaria. Logo depois, na hora 

marcada, o microempresário chegou. O apresentamos informalmente ao grupo 

presente e conversamos um pouco enquanto esperávamos os alunos da Padaria. 

Com todos já presentes, fizemos a apresentação formal do nosso entrevistado e 

passamos à explicação do objetivo de nossa roda de conversa que seria ouvir o 

relato de um microempresário acerca das questões envolvidas na organização e 

administração de um negócio, sua trajetória profissional, suas dificuldades e 

conquistas. 

Passamos, então, a firmar nossos acordos acerca da sistematização da roda 

de conversa, ficando estabelecido que faríamos algumas questões, o 

microempresário as responderia e depois abriríamos para o debate no qual os 

alunos poderiam fazer outras perguntas e comentários. Todos os presentes, um total 

de vinte e uma pessoas, concordaram com a sugestão proposta e em seguida 

passamos, então, a uma rápida apresentação individual. 

Iniciamos nossa conversa com questionamentos dirigidos ao microempresário 

sobre localização e quantidade de funcionários de sua empresa. O entrevistado 

responde: “Olha, hoje tem 4 funcionários” e continua sua resposta fugindo um pouco 

ao solicitado, mas demonstrando preocupação em relatar sua experiência. Continua, 

então com sua exposição: “Mas é importante que vocês entendam que hoje eu tô 

limpando o chão, mas eu quero amanhã tá num setor melhor, então eu tenho que 

mostrar capacidade pra executar aquilo ali”. Expôs o caso de um irmão, para falar da 

necessidade de empenhar-se no que se propõe a fazer, e concluiu sua seqüência de 

pensamento afirmando: 

 

Isso é o que eu tenho a dizer com a minha experiência, eu já tenho 
sessenta e oito anos, meus pais têm mais de quarenta de trabalho 
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assim administrativo e nunca vi ninguém ser promovido porque é 
relapso, porque é descuidado, sempre quem é promovido é quem 
tem um maior interesse nas coisas, é quem demonstra maior 
capacidade e maior interesse em que as coisas aconteçam, esse tem 
vez. Portanto, vocês todos são jovens, procurem fazer sempre as 
coisas com responsabilidade, no estudo em vez de colar, estude um 
pouquinho mais e não cole. Amanhã você vai trabalhar, em vez de 
mentir procure sempre dizer a verdade, mesmo que aquela verdade 
seja até na sua compreensão prejudicial a você, mas não deixe de 
dizer a verdade, porque a mentira tem uma coisa muito fácil, ela 
chega muito depressa, mas ela não aguenta a verdade, quando a 
verdade chega ela vai embora. Portanto, não tenha medo de dizer a 
verdade, sejam sempre sinceros, acho que eu já me estendi muito, 
pode dizer. 
 

O fragmento apresentado acima demonstra um pouco da forma aberta com 

que se deu o diálogo nesse momento da roda de conversa. Podemos perceber que 

o empresário já tem uma boa experiência de vida e expressou isso aos jovens, 

expondo em seu depoimento muito de sua crença, de seus valores e da educação 

que recebeu de seus pais. 

Outra solicitação feita ao nosso respondente foi que ele apontasse as 

principais características/qualidades que a empresa julga mais importantes em seus 

funcionários ao que ele nos respondeu: 

 

Não é só uma qualidade, mas são várias. É isso que eu já disse há 
pouco tempo. É o interesse, o esforço, a competência, o 
relacionamento entre eles, a capacidade de liderança, o esforço em 
melhorar. Eu digo sempre que a pessoa tem de melhorar sempre, 
hoje eu consegui isso, amanhã eu quero conseguir isso e mais 
alguma coisa, porque se eu penso em crescer eu tenho que pensar 
em melhorar. A gente só cresce se a gente melhorar e só melhora se 
a gente tiver interesse pra que isso aconteça.  

 

Em sua resposta, o entrevistado fala de algo apontado/requerido pelo mundo 

do trabalho: a necessidade de qualificação profissional, do investimento em si 

mesmo, enquanto caminhos a serem percorridos na busca e obtenção de ascensão 

no emprego. Também foi significativo para nós, perceber como os olhos dos jovens, 

nesse momento, nos falavam diretamente, pois foi a pergunta que mais mobilizou os 

educandos, que prendeu os olhares em um foco: nosso visitante e seu relato. 

Nosso entrevistado, em determinado momento, mostrou uma tabuada e 

relatou como aprendeu as quatro operações usando apenas aquele instrumento. 

Falou para os alunos darem mais importância aos cálculos, de modo a realizá-los 
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sem o auxílio de máquinas, pois segundo ele nem sempre temos uma calculadora 

ou computador. 

Concluída a explanação abrimos para possíveis questões e dois alunos 

participaram questionando sobre quanto tempo o microempresário levou para 

montar seu próprio negócio e se na sua microempresa há um tempo de experiência 

que é exigido dos estagiários. 

Em relação ao primeiro questionamento, ele não respondeu precisamente em 

termos de quantos anos, mas falou que foi demorado, e concretizou-se após sua 

aposentadoria. Quanto à segunda parte da questão, antes de nos dizer que não 

cobra um tempo de experiência dos candidatos à vaga de emprego, falou sobre a 

importância da tabuada. Em seguida, continuou dizendo que faz um teste para 

seleção dos candidatos. Vejamos o fragmento a seguir: 

 

Você tem que fazer um teste, e o teste se compõe de duas coisas, 
uma é uma prova escrita, que é a parte de Português, pra saber se a 
pessoa sabe pelo menos usar a palavra. Então é uma carta muito 
pequena, quantidade de linhas pode ser 15, 10 linhas pedindo um 
emprego, geralmente é destinada ao gerente daquela empresa 
pedindo um emprego, e a outra, se você vai ser vendedor, é mostrar 
que você sabe multiplicar, diminuir, somar e dividir, então as quatro 
operações básicas. Porque quando você vai vender, você vai saber o 
preço, vamos dizer uma cartinha de ABC dessa, uma tabuada, um 
ABC não, uma tabuada, custa R$ 0,30 e você vai vender trinta, você 
tem que saber multiplicar os trinta por trinta centavos pra saber 
quanto é que o freguês tem que pagar. Então geralmente se reduz 
em dez itens, nessa operação geralmente a pessoa bota números 
fracionários, centavos, né? Números inteiros, números com uma 
parte fracionada, tá entendendo? Então, são dez questões pra você 
responder vamos dizer, dez livros a R$ 0,50; dezoito lápis a R$ 0,25; 
dois livros de ata a R$ 17,50. Isso foi uma venda hipotética que a 
pessoa fez, então depois eu quero ter aquele resultado, quanto é que 
deu aquela conta, pra pessoa mandar lá pro caixa e ele pagar lá no 
caixa. Se aquela conta estiver errada, o que é que vai acontecer? 
Primeiro, o prejuízo da empresa, segundo o prejuízo do que fez a 
conta, porque vai perder o emprego e ainda vai ter que pagar o que 
ele deixou de cobrar. Então, por aí você vê como é responsável, a 
pessoa que vai procurar um emprego, ele vai ter que começar a 
mostrar capacidade, porque não, mas eu faço na calculadora, na 
calculadora e se a calculadora na hora queimar a pilha? Como é que 
você vai fazer a conta? Então a gente tem que saber a multiplicação, 
a soma, pra poder fazer a operação. 
 

A fala de nosso entrevistado foi muito representativa para nós, uma vez que 

demonstrou com exemplos reais a aplicação de alguns conhecimentos no âmbito do 

trabalho, e reforçou/justificou um pouco da opção que fizemos ao pensarmos na 
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atividade avaliativa que seria proposta aos educandos da Casa do Menor 

Trabalhador. 

Após esta exposição, ele encerra seu relato, entregando a tabuada que 

estava em suas mãos a um aluno, pede desculpas se demorou muito tempo e não 

conseguiu atender às expectativas dos jovens. Também expressa seu desejo de que 

algo do que falou seja aproveitado por eles em suas vidas. 

Finalizamos com palavras de agradecimento a todos os presentes, ao 

microempresário pela disponibilidade e carinho com que aceitou nosso convite, aos 

alunos pela forma atenciosa com que escutaram nosso convidado, aos instrutores 

das oficinas pela paciência conosco e à Casa do Menor Trabalhador pela 

receptividade e gentileza em nos ceder o espaço. 

Feitos os agradecimentos passamos à degustação de uma salada de frutas, 

momento em que lembramos aos alunos que aquela salada seria o ponto de partida 

para a atividade que iríamos realizar no dia seguinte. 

 

3.3 O UNIVERSO EMPÍRICO: ANÁLISE DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 

Os dados aqui descritos referem-se às atividades avaliativas na área de 

Língua Portuguesa e de Matemática que realizamos junto aos alunos participantes 

das oficinas de Marcenaria e Panificação da Casa do Menor Trabalhador. 

Tivemos, durante essa atividade um total de quinze (15) alunos respondentes, 

dos quais treze (13) são do sexo masculino e dois (2) do sexo feminino. Dos quinze, 

sete (7) são participantes da oficina de marcenaria e oito (8) da panificação.  

 

QUADRO 21 – Distribuição dos alunos por idade 

 
Idade (anos) 

14 15 16 17 18 

 

Nº de alunos 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 

 
1 

 

 

 

 

 



 77

QUADRO 22 – Distribuição dos alunos pelos anos que estavam cursando 

Ano que está 
cursando 

 
5º 

 
6º 

 
7º 

 
8º 

 
9º 

 
Nº de alunos 

 
1 

 
6 

 
2 

 
4 

 
2 

 

Através do sombreamento das células, observamos que onze (11) dos alunos 

se encontram entre 15 e 17 anos, e doze (12) deles estão cursando entre o 6º e 8º 

anos. Nenhum deles encontrava-se ainda no ensino médio. 

 

3.3.1 Atividade avaliativa de Língua Portuguesa: 

 

Enquanto estivemos planejando as atividades que levaríamos aos alunos, 

procuramos adotar como critérios: identificar ações que parecessem necessárias e 

essenciais a pré-adolescentes e jovens para terem acesso a atividades de trabalho. 

Lembramo-nos como são decisivos os primeiros momentos – horas, dias e semanas 

– quando alguém está estagiando, em período de experiência, tentando adaptar-se 

a atividades produtivas. 

Dentro das opções que teríamos que fazer chegamos a eleger as seguintes: 

 

QUADRO 23 – Metas para as atividades avaliativas 

I – Quanto à Língua Portuguesa 

Compreensão de mensagens transmitidas em textos publicitários que não fossem 

longas nem complexas. 

II – Quanto à Matemática 

Conseguir interagir com as operações fundamentais simples em situações 

semelhantes à compra de lanches. 

 

 Compreendemos que os primeiros passos necessários na apropriação do 

letramento são conseguirmos ler e compreender os avisos que encontramos em 

locais públicos ou em grandes ambientes comerciais, por exemplo. Refletimos agora 

na diferenciação dos estágios, desde a decifração dos códigos simplesmente até a 

compreensão – em variados níveis – de como podemos proceder num determinado 
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ambiente. Sem precisar perguntar tudo ou quase tudo a funcionários e/ou 

servidores. 

Quanto a operações matemáticas simples e fundamentais, desejamos 

defender uma atitude que as chamadas quatro operações – adição, subtração, 

multiplicação e divisão – não deveriam criar discriminações entre as pessoas: como 

se somente algumas “mais inteligentes” fossem capazes de realizar. Há situações 

que comprovam da necessidade de encarar com mais “naturalidade” nossa atenção 

com os números. Lembremos alguns exemplos. 

Quando fazemos compras de muitos itens em lojas, precisamos ficar atentos 

às quantidades, aos valores unitários, às multiplicações dos dois anteriores, à soma 

total, aos descontos prometidos e/ou negociados. Precisamos conferir. Como 

presenciamos muitas vezes pessoas de todas as classes sociais – e mesmo as mais 

abastadas – conferirem a nota da despesa em restaurantes. Não é raro detectarmos 

pequenas falhas, mesmo quando grande parte dos cálculos é realizada por 

computadores. Como é possível? Há momentos de digitação em que o ser humano 

pode cometer erros involuntários como, por exemplo, digitar 21 ao invés de 12. 

Apresentadas essas considerações, faremos a exposição acerca das 

atividades realizadas com os nossos sujeitos da pesquisa, os quais já citamos 

algumas características. 

 

3.3.1 Atividade avaliativa de Língua Portuguesa 

 

A atividade ligada à Língua Portuguesa foi composta por duas questões, 

sendo a segunda organizada em três subitens.  

 

Questão 1 : Observe as imagens expostas no painel onde cada uma tem um número 

de identificação. Escolha aquela que mais lhe chamou a atenção identificando pelo 

número correspondente a imagem escolhida.    
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FOTOGRAFIA 1 – Painel utilizado na atividade avalia tiva de Língua Portuguesa 

 

 

As respostas dos alunos levaram ao seguinte quadro: 
 
 
QUADRO 24 – Imagem escolhida pelos alunos 

 

Imagem escolhida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Nº de Alunos 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

0 

 

4 

  

Valem a pena alguns comentários.  Houve apenas uma imagem que não foi 

escolhida por nenhum dos participantes, a número seis. Apesar de ter a fotografia de 

jovens, não conseguiu “comunicar” algum interesse. Ficamos a nos indagar se a loja 

enfocada está em um nível além das possibilidades do consumo dos nossos alunos 

sujeitos da pesquisa.  



 80

Como que no outro extremo, a imagem mais escolhida foi a número sete (07). 

Muito provavelmente, pela influência da televisão que expõe de modo intenso os 

dois personagens fotografados. A propaganda na televisão tem inclusive um aspecto 

humorístico. Para termos idéia, o produto enfocado – piso de cerâmica – é até algo 

distante da idade dos sujeitos. 

 A segunda imagem mais escolhida talvez tenha juntado dois motivos para 

tanto: a beleza do rosto da criança e o motivo em si, a prevenção do câncer infantil. 

 Para todas as demais imagens, ocorreu uma espécie de distribuição uniforme 

de interesse. 

 
Questão 2 : Em relação à imagem escolhida: 

 

a) Qual o assunto principal do anúncio? 

b) O que lhe chamou a atenção na imagem? 

c) Qual o principal objetivo do anúncio? 

 
 Enfocando cada subitem separadamente: 

 
a) Qual o assunto principal do anúncio? 

 
 Conforme nossa avaliação, chegamos ao resultado do quadro a seguir. 

 

QUADRO 25 – Identificação do assunto exposto no anú ncio 

QUANTO AO ASSUNTO DO ANÚNCIO 

Identificou o assunto 9 

Fugiu ao solicitado 6 

 

Mesmo assumindo a preocupação de ter sido rígida e/ou exigente em 

demasia, mas foi nossa avaliação. Imaginamo-nos como professores dos jovens; 

seria o resultado de uma avaliação da aprendizagem que faríamos. Temos 

informações que dificuldades de escrita, leitura e interpretação ocorrem até nos 

concursos vestibulares da UFRN. Há alguns dias líamos uma apreciação 

semelhante quanto ao Exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seção do 

RN. Mas nessas ocasiões, os responsáveis pelos concursos sempre afirmam que as 

carências teriam que ser resolvidas na base, no Ensino Fundamental. 
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A seguir são explicitadas as respostas fornecidas pelos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, quanto ao assunto tratado no anúncio. Sublinhamos que a essência da 

resposta foi totalmente respeitada, mas fizemos as devidas adequações de 

concordância e de ortografia. 

 

- O meu é natal. Propaganda de natal. 
- Falar sobre um celular. 
- Que lindo e como [...]3. 
- Mostra o menino que tá com a arma de brinquedo. 
- Ele faz propaganda de cerâmica. 
- Tá fazendo anúncio da Caixa. 
- O Caixa pergunta: por que esperar até dezembro? 
- Que lindo! E como cresceu. 
- Natal surpresa. 
- Combater o câncer. 
- Fala sobre um celular. 
- Falando sobre o câncer infantil. 
- Campanha de desarmamento infantil. 
- Farra do piso (Vale do Pará). 
- O piso está à venda. 

 

b) O que lhe chamou a atenção na imagem? 

 
Quanto ao questionamento do que mais chamou atenção dos estudantes, 

tivemos respostas variadas, mas com maior incidência de justificativas ligadas às 

imagens e aos produtos que aparecem nos anúncios utilizados no painel.  

 

QUADRO 26 – Justificativas para a escolha da imagem  

 
Imagem 
no geral 

 

Promoção 

 
Sentido 
do Natal 

 

Produto 

 
Detalhe 
da arma 

 
Detalhe 

matemático 

 
Detalhe 
coração 

3 1 1 3 2 1 1 

 

Os alunos escreveram: 

 

- O que me chamou atenção foram os detalhes da figura, o desenho. 
da caixa e as caixinhas saindo de dentro. 
- Os artistas. 
- A imagem que eles usaram de surpresa. 

                                                 
3No caso da escrita deste aluno, a resposta referia-se ao tema da campanha publicitária, e a parte 
suprimida do que ele escreveu deve-se ao fato de a escrita não estar compreensível. 
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- O que me chamou a atenção na imagem foi o lindo bebê. 
- Por que a promoção estava boa e atrai muitos clientes. 
- Ele é interessante. Mostrando que tem o menino segurando uma 
arma de brinquedo. 
 - [...] O Natal traz muita coisa para mim que eu gosto muito. Por isso 
eu escolhi o Natal. 
- Porque o celular faz várias coisas, ligação para todo lugar. 
- Pela cerâmica. 
- Os corações. 
- O produto que é muito importante hoje em dia para nos 
comunicarmos. 
- O que mais me chamou a atenção foi o bebê, porque ele estava 
sorridente e bonito. 
- O adolescente com uma arma na mão, e na arma não saía fogo 
saía água. 
- O preço por metro quadrado (m²). 

 

b) Qual o principal objetivo do anúncio? 

 

QUADRO 27 – Identificação do objetivo do anúncio 

QUANTO AO OBJETIVO DO ANÚNCIO 

Fugiu ao solicitado 9 

Identificou o objetivo coerentemente 4 

Não respondeu 2 

 

Descrevemos abaixo as respostas fornecidas por cada aluno quanto às 

intenções do anúncio escolhido. 

 

- O tamanho e o nome do piso. 
- A figura pequena abaixo indica a grande que dá mais visão num 
cartaz. 
- O nome das empresas que contribuem para ajudar à casa de apoio 
à criança com câncer. 
- A intenção principal é vender o produto do anúncio. 
- O garoto ao lado. 
- É porque as vendas dos celulares são muitas. 
- Essa propaganda fez uma propaganda de natal que esta 
propaganda. 
- Não tem o anúncio, nem número telefônico. 
- Porque o anúncio só diz as vantagens, mas não diz as 
desvantagens. 
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- Tá escondendo o câncer infantil que pode ser curado desde que é 
descoberto precocemente e tratado adequadamente4. 
- Aparece escondido no anúncio o que eles não divulgaram como 
uma surpresa. 
- O nome e comprimento do produto. 
- O que acontece na caixa de importante eles não revelam para 
ninguém e essa propaganda pensa no dinheiro. 

 

Necessitando correr todos os riscos de uma análise, precisamos, mesmo 

assim, registrar nossas compreensões, conscientes que farão parte do nosso 

aprendizado de conseguirmos ser mais flexíveis e humanos. Então, queríamos dizer 

que dos dados construídos, ainda pudemos extrair alguns indicadores importantes 

do tipo: 

 

a) Apenas um (1) aluno não apresentou ao longo de sua escrita, erros 

ortográficos; 

b) Três (3) alunos iniciaram as frases com letra maiúscula; 

c) Quatro (4) alunos iniciaram o texto fazendo parágrafo; 

d) Oito (8) alunos organizaram o texto respeitando corretamente as margens, 

dispondo a escrita ao longo da linha; 

e) Do total de quinze (15) alunos, doze (12) não utilizaram qualquer tipo de 

pontuação; 

f) Três (3) alunos pontuaram parcialmente, fazendo uso do ponto final (.), 

vírgula (,) e reticências (...). 

 

Desses dados, podemos afirmar que há bastante “informalidade” no modo de 

escrever dos nossos alunos sujeitos da pesquisa. Uma comprovação disso é a 

ausência bastante grande na pontuação; o aspecto da letra maiúscula no início do 

parágrafo e a distância característica do início do parágrafo, chamado recuo. 

A educação escolar necessita envidar muitos esforços para melhorarmos a 

capacitação das pessoas na leitura e na escrita. Vivemos um estado tão carente de 

insuficiências que não é raro todo material que é escrito nos ambientes de trabalho 

ter que passar pela revisão do dirigente maior da instância para voltarem ao 

funcionário para ser corrigido em definitivo. 

 
                                                 
4 As expressões usadas por este aluno constavam no anúncio por ele escolhido. 
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3.3.2 Atividade avaliativa de Matemática 

 

Dediquemo-nos a seguir a expor a atividade avaliativa de matemática. 

Explicamos aos alunos que apresentaríamos uma listagem com produtos que foram 

empregados para preparar a salada de frutas que tínhamos degustado como lanche. 

Haveria os ingredientes e os custos por unidade dos mesmos. A finalidade do 

exercício seria calcular o custo de todo o material investido e, sabendo-se que fôra 

produzido o suficiente para 30 (trinta) copos de salada, qual o custo de cada copo. 

Observemos então a listagem que foi apresentada aos alunos. 

 

QUADRO 28 – Descrição dos itens utilizados na salad a de frutas 

Item Quantidade Unidade Descrição Preço por Unid. 

(em Reais) 

Preço do Item 

1 4,5 Quilograma Mamão 1,00  

2 15 Unidade Banana 0,10  

3 15 Unidade Laranja 0,12  

4 4,0 Quilograma Melão 1,00  

5 03 Unidade Abacaxi 1,00  

6 30 Unidade Copo com tampa 0,32  

7 30 Unidade Colher 0,03  

8 1 Hora Mão-de-obra 1,53  

9 02 Pacote Gelo 1,00  

Soma ou Total  

 

É possível que algumas pessoas avaliem como dificuldade o cálculo escrito 

de números decimais. Mas, por outro lado, o centavo é uma unidade da nossa 

moeda que todos são obrigados a entender, a fazer cálculos, a ter consciência do 

que representa. Não há como fugir dessa realidade. 

Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, imaginamos como poderia 

contribuir se, quando houvesse somente centavos num cálculo, todas as operações 

tratando apenas do nome centavos; e no final, raciocinarmos que cada 100 (cem) 

centavos corresponderão a um real. 

Dos resultados apresentados chegamos aos seguintes números quanto ao 

acerto de todo o problema proposto, que apresentaremos dividido em duas etapas. 
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QUADRO 29 – Respostas quanto ao custo total da sala da de frutas 

CUSTO TOTAL DA SALADA DE FRUTAS 

Acertaram 4 

Não acertaram 11 

 
 

QUADRO 30 – Respostas quanto ao custo de um copo de  salada de 

frutas 

CUSTO DE UM COPO DA SALADA DE FRUTAS 

Acertaram 2 

Não acertaram 11 

Não responderam 2 

 

Os dados apontam algumas dificuldades que estão ligadas a um 

conhecimento basilar para a realização de cálculos, que é o valor posicional dos 

números. Alguns alunos no momento de fazer referência ao valor R$ 0,90 

registraram R$ 90,0. Verificamos uma dificuldade maior com a operação numérica 

da divisão, pois foi nesta que os valores distanciaram-se mais do valor real. 

Por que ocorre tanta dificuldade nos cálculos matemáticos? Sabemos que é 

uma área de estudo bastante discutida e discutível, mas vem à nossa mente a 

seguinte dúvida: lembramo-nos dos nossos avós (alguns deles comerciantes) que 

sempre fizeram as “contas na ponta do lápis” Mesmo quando alguns já começavam 

a dispor de máquinas calculadoras? 

Não temos qualquer dúvida quanto à aceitação e defesa da memorização 

pura e simples da tabuada, com todo respeito à posição do nosso entrevistado na 

roda de conversa. Queremos defender um modo crítico, questionador, 

problematizador e que exija intransigentemente comprovação para toda operação 

feita. Para podermos, todas as vezes, usando os recursos da lógica, termos 

consciência dos resultados obtidos nos cálculos efetuados. 

Lembramo-nos de um exemplo bastante ligado à educação escolar: as 

tradicionais listas de materiais que algumas escolas solicitam aos pais. Com um 

pouco de bom senso, paciência e calma para fazer alguns cálculos, poderíamos 

esclarecer uma série de necessidades reais das crianças ao longo de um ano letivo. 
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Talvez pudéssemos discorrer durante várias folhas sobre obstáculos da 

matemática. Há um livro bastante conhecido chamado Na vida dez, na escola zero 

de David William Carraher, Terezinha Nunes Carraher e Analúcia Schliemann, da 

Editora Cortez, o qual trata bastante da formalidade excessiva como a matemática é 

tratada na escola através dos seus algoritmos e do distanciamento da vida real. 

Parece ser um fato. 

Toda criança gosta e sabe guardar e contar valores de pequenos 

presentinhos que ganha de familiares e guarda no mealheiro. Toda criança, desde 

cedo compra, alguns lanchinhos (muitas hoje fora da escola onde existe a merenda 

gratuita para a maioria); muitos infantes ficam de olho nos pequenos trocos que os 

pais recebem. 

Desde muito cedo, aprendem a mostrar com os dedinhos quantos anos têm. 

Logo falam orgulhosos que já sabem contar até certo número. Sabem colocar seus 

brinquedos em fila e anunciar quantos estão ali. Quando ocorre o “desgosto” pela 

matemática? Como é provocado? Quais pessoas contribuem para isto? 

Quando a pessoa vai ficando adulta, inúmeras são as profissões que 

precisam dos cálculos matemáticos. Todos os comerciantes, de quaisquer 

tamanhos; trabalhadores desde os mais simples que precisam calcular os materiais 

necessários para os seus serviços (pedreiros, marceneiros, pintores, eletricistas, 

encanadores); pessoas que vão confeccionar peças em tecidos ou similares; 

profissionais que preparam alimentação. O difícil é encontrar quem não utilize os 

números e os cálculos constantemente. 

Talvez pudéssemos perguntar: o que estamos fazendo de errado na 

educação escolar para não prepararmos convenientemente as pessoas para terem 

bons desempenhos na vida e na escola? 
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4. A EDUCAÇÃO ESCOLAR E 
O TRABALHO: UM DIÁLOGO 
POSSÍVEL?  
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4  A EDUCAÇÃO ESCOLAR E O TRABALHO: UM DIÁLOGO POSS ÍVEL? 

 

Para que serve o sistema educacional 
se não for para lutar contra a alienação? 

                                              Para ajudar a decifrar os enigmas do mundo, 
sobretudo o do estranhamento de um mundo 

produzido pelos próprios homens? 
(Emir Sader) 

 

De acordo com Manfredi (2002), historicamente o trabalho tem se constituído 

em uma das bases principais de sustentação da vida humana, da economia e da 

sociedade, determinando as relações entre os mais diferentes grupos humanos. 

Com algumas variações, o fenômeno vem ocorrendo desde as sociedades 

primitivas, nas quais o trabalho era determinado pelo aproveitamento dos bens 

naturais disponíveis. Assim, tivemos inicialmente uma fase em que os grupos 

humanos eram coletores de frutos para sua subsistência e vivendo como nômades. 

Posteriormente começaram a utilizar instrumentos ainda rudimentares. Aos poucos o 

homem foi sendo capaz de fazer algumas ferramentas e também materiais de caça 

e pesca. 

Noutras frentes, acompanhando tal alteração técnica, tivemos mudanças 

significativas como o surgimento da agricultura e a criação de animais. Assim, de 

coletor-predador o ser humano tornou-se produtor e passou a ser capaz de interferir 

nas condições ambientais. 

A organização social do trabalho tinha o envolvimento das mulheres nas 

tarefas domésticas e na agricultura. Os homens ficavam incumbidos da colheita e da 

caça. Aos jovens e crianças ficavam reservadas as atividades domésticas e de 

auxílio no cuidado com os animais. Nessa organização, a terra e os demais meios 

de produção eram pertencentes à coletividade. 

A Arqueologia propõe dividir o passado mais antigo e conhecido do ser 

humano nas Idades da Pedra (500.000 anos a.C. até 5.000 anos a.C.) e Idade dos 

Metais (a partir de 5.000 anos a.C.). Um aspecto que fortemente caracteriza o ser 

humano é sua capacidade de agir sobre a natureza, modificando-a de modo a suprir 

suas necessidades. A história tem nos mostrado isso. Lembremos, por exemplo, a 

chamada Antiga Idade da Pedra, período em que o homem utilizava lascas de osso 

ou pedra para facilitar suas ações como extrair raízes e matar animais. 
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Posterior, e gradativamente, o homem foi modificando e substituindo suas 

práticas de caça e coleta aperfeiçoando seus instrumentos. Polia pedras e paus para 

transformá-los em armas e utensílios. Ainda utilizava pedras e ossos, que tinham 

melhor acabamento já que agora eram polidos. Curiosamente, alguns instrumentos 

como anzol, enxada e barco à vela continuam a ser usados nos dias de hoje. 

O desenvolvimento técnico prosseguiu no sentido de uma efetiva utilização 

dos metais (cobre, bronze, ferro), e como forma de designar este período tão 

importante é comum se utilizar a expressão Idade dos Metais. A estas conquistas 

juntou-se também o desenvolvimento da cerâmica, uma das grandes invenções que 

veio contribuir para o melhor aproveitamento das qualidades dos alimentos.  

Devemos refletir que o ser humano produziu paralelamente dois aspectos na 

cultura: o material (objetos, utensílios e assemelhados) e o não-material (relações 

entre as pessoas, normas e organização social). 

Com a agricultura e a criação de animais, por exemplo, foi se consolidando a 

idéia da propriedade privada. Também emerge uma produção excedente para 

alguns que vai terminar se traduzindo em domínio de indivíduos uns sobre outros e, 

depois, o início de estratos sociais e modos das sociedades se estruturarem. 

Um dos sistemas de organização social foi o escravagista, baseado na 

apropriação de um ser humano por outro que explora por meio da força o trabalho 

de seu escravo, que em algumas sociedades era visto como mercadoria vendida 

conforme a idade, sexo, condições físicas e procedência. 

A escravidão tornou-se condição central para o desenvolvimento econômico 

de sociedades antigas. Embora tenha sido um sistema característico das cidades-

Estado, a escravidão não ocorreu na mesma intensidade, da mesma forma e com 

igual duração em todas as regiões do mundo. (GUARINELLO, 2006). 

Os escravos eram, em geral, prisioneiros de guerra, pessoas com dívidas e 

estrangeiros, destacando-se posteriormente a escravatura de negros. Após a 

ocupação pelos europeus do continente americano, o comércio que se deu entre 

África e Américas pautava-se no subjugamento de homens, mulheres e crianças, 

predominantemente de cor negra. O Brasil e outros países do continente americano 

exploraram o trabalho escravo inicialmente indígena cuja mão-de-obra foi 

abandonada em função do fortalecimento do tráfico de cativos africanos. 

Mesmo que sejamos forçados a dar imensos “saltos” nos tempos históricos, 

as formas de dominação foram se sucedendo. Às vezes, as aparências mudavam 
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um pouco; noutras ocasiões não ficam tão diferentes. Um exemplo ainda hoje ocorre 

no campo da mineração onde as condições de trabalho parecem extremamente 

duras, perigosas, sem muitas “garantias” ou conforto para os trabalhadores. 

No caso brasileiro, constatamos que o negro advinha da África para trabalhar 

principalmente na empresa açucareira, recebendo em troca a moradia em uma 

senzala aglomerada e, de vez em quando, algumas chicotadas para que a dor o 

fizesse lembrar que “pertencia” a outrem mais “poderoso”.  

Lembremos de passagem também o feudalismo enquanto forma de 

organização social na qual “o regime de trabalho dominante era a servidão” 

(COTRIM, 1999, p.21). Os senhores feudais eram os dominadores da terra e 

consequentemente da produção, mesmo que não excedente, gerada pelo trabalho 

dos servos. 

Sem querer usar imagens e/ou fantasias, na escravidão e no feudalismo, os 

proprietários tinham a obrigação de alimentar e dar morada aos trabalhadores. 

Quando se inicia o mercantilismo e, em seguida, o capitalismo (século XVI), o 

trabalhador passa a receber como direito apenas o salário – e mais nenhum – 

devendo prover todas suas necessidades. 

De acordo com a evolução que cada sociedade vai atingindo, em cada região 

do mundo e em cada época, passa a se requerer novos trabalhadores nos diferentes 

ofícios. Depois, passa-se do trabalho artesanal realizado nas corporações de ofício 

ao trabalho realizado nas fábricas, reorientando paralelamente as formas de gerir e 

contratar o trabalho. 

De acordo com Singer (1985), a primeira forma de produção capitalista foi a 

manufatureira, cuja produção de mercadorias se dava por métodos artesanais. No 

modo de sistema feudal, os trabalhadores eram proprietários dos meios de 

produção, mas trabalhavam gratuitamente para os donos da terra, os senhores 

feudais. 

Passando ao sistema capitalista propriamente dito, temos uma transição para 

o trabalho pautado na divisão de tarefas que passa a ser controlado pelo capital e 

pela venda da força de trabalho por um salário. Ou seja, o início do que designara 

Marx de acumulação primitiva do capital. 
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4.1 O TRABALHO E AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

 

Para compreender especialmente como o trabalho evoluiu na humanidade 

precisamos recorrer às denominadas revoluções industriais. O capitalismo, enquanto 

sistema econômico e social que preconiza o trabalho assalariado e a acumulação do 

capital pela propriedade privada dos meios de produção, tem a partir da primeira 

Revolução Industrial no século XVIII, a possibilidade de consolidação de seu 

processo insaciável de acúmulo da riqueza para grupos cada vez menores de 

pessoas.  

Por volta de 1770 na Grã-Bretanha, houve a substituição do capitalismo 

manufatureiro, pelo capitalismo industrial, o que acelerou a produtividade do 

trabalho, pois as máquinas que antes “eram acionadas por energia humana 

passaram a aplicar a energia do vapor [...]” (SINGER, 1985, p.24). O trabalhador 

tinha por função primordial lidar com altos fornos, a máquina a vapor, o tear 

mecanizado. 

A chamada segunda Revolução Industrial caracterizou-se, principalmente, 

pela utilização da energia elétrica e dos combustíveis petrolíferos. É comumente 

associada à produção eficiente, enquanto sinônimo de produção em massa, 

padronizada e com utilização de mais tempo de operação das máquinas. “A 

máquina, é na verdade, a grande revolução da sociedade moderna. No momento em 

que, para o capital, trabalho significa apenas desprendimento de energia” (LINS, 

2003, p.110). 

Um momento histórico posterior diz respeito à terceira Revolução Industrial, 

ou revolução técnico-científica, como é mais comum designá-la atualmente. 

Vivenciamos as transformações advindas dessa revolução, entre as quais podemos 

destacar o impacto das novas tecnologias que resultam no aumento da produção 

pelo alto nível de informatização, equipamentos automáticos controlados 

remotamente (trabalho não-vivo) e como resultado negativo um número menor de 

trabalhadores. Ou seja, menos trabalho vivo. Neste cenário, a revolução se dá, 

principalmente, na estrutura da qualificação, exigindo maior domínio do 

conhecimento tecnológico e científico. 

Como já nos referimos anteriormente, há as culturas material e a não-

material; o concreto e o simbólico; a infra-estrutura dos objetos e a supra-estrutura 

das idéias. 
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Segundo Kruppa (1993), o capitalismo, enquanto sistema econômico e social, 

tem sua estruturação na exploração da mão-de-obra assalariada, que desde o início 

foi pouco a pouco tornando maior o abismo entre o proletariado e a burguesia. Essa 

dominação tem se apresentado historicamente de modos diferentes, mas sempre 

visando privilegiar a classe que detém e monopoliza os meios de produção. 

Diante destas articulações das estruturas de poder, ressaltamos o lugar do 

trabalhador dentro desses sistemas, que se vê como alvo da exclusão social 

ocasionada pela busca de contínua e continuada qualificação imposta pelo avanço 

da ciência e tecnologia que evoluem sempre em busca do aumento de produção dos 

bens. Por trás disto, exige-se mais e mais conhecimento como um capital intelectual. 

Ações assim têm variadas consequências: a substituição do trabalho vivo, a 

precarização estrutural do trabalho. 

Quando falamos em trabalho estamos nos referindo ao assalariado, que é 

criação do capitalismo. No âmbito do discurso contemporâneo, propõe-se a 

substituição de ter emprego pela flexibilização e empregabilidade, retirando do 

trabalhador o direito ao emprego, símbolo maior de sua aspiração de identidade. 

Isso porque a empregabilidade significa, na prática, “melhores condições de 

competição para sobreviver na luta pelos poucos empregos disponíveis” (GENTILI, 

2002, p.54). 

Com isso, é necessário entendermos e refletirmos sobre a lógica da 

sociedade capitalista. Ou seja, aquela onde a produção é dominada pelo capital, 

onde ocorre a acentuada precarização do trabalho humano e a apropriação dos 

resultados desse trabalho por aqueles que são proprietários dos meios de produção. 

Esse modelo de produção, que tem como motor a geração incessante do 

lucro e do capital, domina também as relações de poder, influindo profundamente 

nos governos e na política, continuando a existir sempre um pequeno grupo mais 

abastado que é detentor dos meios de produção e um grupo bem maior realizador 

do trabalho que vai produzir cada vez mais a riqueza para as chamadas classes 

dominantes. 

Dessa forma, o capitalismo veio substituir o modelo feudal, favorecendo a 

organização de um espaço social marcado por uma nova classe – o comerciante, o 

produtor fabricante, o futuro banqueiro - que se esforça para obter conquistas no 

plano econômico. Outra característica que diferencia o capitalismo de todos os 

outros modelos de produção que o precederam está ligada ao fato de que este se 
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constitui em um “[...] modo de produção mercantil onde a produção se organiza não 

mais em função do valor de uso, da utilidade, do consumo dos bens para seus 

produtores, mas em função do valor de troca, uma produção para a produção”. 

(FRIGOTTO, 1993, p.77). 

Não faz tantos anos, ocorreu a tentativa humana de se ter outra opção política 

diferente do capitalismo: a do socialismo. Não há como negar que as últimas 

gerações assistiram ao desmoronamento do que chegou a representar uma utopia 

para muitos: o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 

1991, quando doze das quinze repúblicas declararam independência. 

Antes, especialmente após a II Grande Guerra Mundial, o mundo vivera sob a 

denominada Guerra Fria, quando os Estados Unidos da América de um lado e a 

URSS de outro se portavam como competidores, litigantes, adversários, 

antagonistas. Foge às nossas possibilidades analisar as razões que levaram às 

vitórias sucessivas do capitalismo, derrotas do socialismo e opções afins. Mas 

podemos dizer que são valiosas e insubstituíveis algumas reflexões como as de 

Marx e Engels. 

A teoria marxista que contém uma das mais completas análises acerca do 

funcionamento do capitalismo, teve no filósofo alemão Karl Heinrich Marx e em 

Friedrich Engels, seus principais formuladores, procura compreender como o modo 

de produção capitalista possibilita a acumulação do capital.  

O trabalho, que tem posição central nas obras de Marx, é compreendido, em 

especial, a partir de sua acentuada divisão social, que distingue os homens em 

trabalhadores aptos a pensar (trabalho intelectual) e trabalhadores aptos a executar 

(trabalho manual), sendo essa divisão social do trabalho que acarreta a alienação na 

própria dialética do trabalho. 

 

4.2 O TRABALHO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

No que concerne ao trabalho realizado por todo trabalhador, verificamos um 

distanciamento entre o fazer e o conceber, levando à dominação. Ou talvez fosse 

melhor falarmos em manipulação pelo capital da mão-de-obra do trabalhador, e mais 

ainda, deixando-o debaixo do jugo do capital. Nesse sentido, há uma 

desqualificação do trabalho realizado, já que de forma alienada o trabalhador realiza 
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funções fragmentadas, gerando exacerbada mais-valia no menor espaço de tempo 

possível. 

O capitalismo vive uma relação dilemática com a educação escolar. Ele 

precisa que as pessoas sejam educadas científica e tecnologicamente. Mas, por 

outro lado, para manter a mais-valia e o lucro, o mesmo capitalismo faz tudo que 

seja possível para “conter” os salários, mantendo-os o mais baixo possível. Daí um 

estado permanente de tensão. 

Uma das classes de trabalhadores que mais sofre com a “lógica” supracitada 

é a dos professores. São importantes e necessários para o país, para o futuro, para 

a formação de trabalhadores e cidadãos. Mas são mantidos “a pão e água”, pelo 

menos nos países do chamado terceiro mundo. Temos então alguns aspectos onde 

características antônimas parecem conviver simultaneamente. 

Mesmo que seja dito que a escolarização é o meio, o instrumento, pelo qual 

se obtém o progresso. Isto porque, 

 

[...] a educação tem ainda efeito importante no próprio 
desenvolvimento do outro elemento da produtividade do trabalho: a 
geração da tecnologia. É no próprio seio do processo educativo que, 
através do desenvolvimento científico, se criam as condições 
necessárias ao aperfeiçoamento das técnicas, processos e 
instrumentos de produção (ROSSI,1980, p.51). 

 

Nessa perspectiva, se por um lado, a escola é entendida como o lugar onde 

se busca o aperfeiçoamento, o conhecimento científico para conquistar-se um 

espaço e situar-se socialmente, por outro lado, vem se configurando como a 

instituição responsável por conformar os oprimidos e fazê-los aceitar 

incontestavelmente as estruturas sociais vigentes. 

Logo, verificamos que: 

 

A pedagogia do trabalho desempenha papel fundamental, na medida 
em que novas formas de organização do trabalho implicam nova 
concepção do trabalho, que, a partir das condições concretas do 
desenvolvimento, tem que ser elaborada e veiculada, ou seja, o 
fenômeno educativo faz a mediação entre a mudança estrutural e 
sua manifestação no campo político e ideológico (KUENZER, 1989, 
p. 55). 
 

A escola, enquanto uma das esferas de capacitação para o trabalho, pode e 

deve atuar diretamente na busca pela construção de uma sociedade menos desigual 
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em seus diferentes aspectos (econômico, político, intelectual, cultural), propondo aos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem o repensar acerca das 

estruturas sociais vigentes. A educação escolar precisa refletir sobre o futuro da 

sociedade, a exploração no mundo do trabalho e sobre o mundo que desejamos 

para as próximas gerações. 

Gostamos das liberdades (mesmo relativas) da sociedade capitalista, mas 

chegam a ser apavorantes as desigualdades sociais constantemente presenciadas. 

As oportunidades de acesso aos conhecimentos formais parecem refletir a 

estratificação socioeconômica das populações. Semelhantes às condições de vida 

de ricos e pobres, mantêm-se dois tipos de educação escolar: uma para os ricos e 

outra para os pobres. 

Os saberes, os conhecimentos, os trabalhos, as oportunidades de ascensão 

social, as condições de subsistências parecem pedras próximas de um dominó. Há 

uma pergunta basilar: como deve ser a educação escolar para tentar garantir 

condições de pessoas entrarem e se manterem no mercado de trabalho, e, ao 

mesmo tempo, serem sujeitos da história, atores e cidadãos? 

Por um lado, a educação pode viabilizar conhecimentos que proporcionem 

aos educandos a problematização acerca da lógica dos interesses da camada 

detentora dos meios de produção e a sociedade estratificada como um todo que se 

caracteriza por ter aqueles que criam a riqueza e um outro grupo que dela se 

beneficia. 

Ao mesmo tempo muitos trabalhadores encontram-se concretamente num 

estado de alienação e já não utilizam os meios de produção para produzir valores de 

uso social que satisfaçam suas necessidades, mas dos donos dos meios de 

produção, ou seja, o trabalhador produz valores de troca que não lhe pertencem. 

 

Aquilo que era uma finalidade básica do ser social – a busca de sua 
realização produtiva e reprodutiva no e pelo trabalho – transfigura-se 
e se transforma. O processo de trabalho se converte em meio de 
subsistência e a força de trabalho se torna, como tudo, uma 
mercadoria especial, cuja finalidade vem a ser a criação de novas 
mercadorias objetivando a valorização do capital (ANTUNES, 2005, 
p.69). 
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Revendo um pouco a história, constatamos que cada momento social 

capitalista vem impondo aos trabalhadores variadas qualificações que são exigidas 

socialmente em um dado período histórico.  

Mas parecem existir duas evoluções diferentes: uma para os proprietários do 

capital e outra na vida dos trabalhadores. Como também parece mantermos uma 

educação dual: uma para dominantes e outra para dominados. De modo semelhante 

situamos a idéia do que poderíamos, na essência, chamar de progresso na ou para 

a humanidade, pois certamente dependerá da posição da pessoa na sociedade. 

Para uns, pode significar uma vida com mais facilidades. Para outros, a perda 

parcial ou total das funções que vinha exercendo. 

O que o mundo veio assistindo nestes períodos é a articulação de novos 

processos de trabalho que atingem todos os setores da vida social. Nos dias atuais, 

no mundo do trabalho, já não é suficiente se falar em habilidades psicofísicas. Se faz 

necessário e urgente a transposição de procedimentos rígidos para os flexíveis. 

Com isso, muda-se também o perfil do trabalhador especializado para o 

“especializado flexível”, momento em que se dá a superação do taylorismo/fordismo 

pelo modelo toyotista, conforme constatamos a seguir: 

 

Nessas condições o avanço tecnológico foi utilizado para alterar o 
padrão produtivo, introduzindo a acumulação flexível a qual substituiu 
o taylorismo-fordismo pelo toyotismo, com o que se deslocaram os 
mecanismos de controle para o interior das próprias empresas, 
secundarizando o papel dos sindicatos e do Estado (SAVIANI, 2002, 
p.21). 

 

4.3 ALGUNS FATOS HISTÓRICOS NO BRASIL LIGADOS AOS TRABALHADORES 

 

Revendo os mesmos fatos históricos, sob um enfoque mais político, em se 

tratando da organização dos trabalhadores, temos com o início da Revolução 

Industrial, uma modificação nas relações de trabalho. De um lado aparecem os 

trabalhadores que vendem sua força de trabalho, e de outro os donos do capital que 

compram a mão-de-obra e se apropriam do excedente produzido. Ainda defendem 

um conjunto de idéias na chamada superestrutura para legitimar todas as ações do 

capital, inclusive uma concepção de educação geral para a conformação do 

trabalhador. 
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Em razão de ter sua capacidade de trabalho explorada ao máximo em troca 

de salários muito baixos, os operários iniciaram lutas e movimentações em busca da 

valorização da atividade laboral humana, ocorrendo em algumas situações, casos 

extremos de invasão de fábricas e a destruição de máquinas, que eram vistas como 

as responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários. Os operários 

perceberam, no entanto, que a luta devia ser direcionada ao sistema capitalista que 

se instaurava, surgindo nesse momento a articulação dos primeiros sindicatos. 

O surgimento do sindicalismo ocorreu na França, em 1866, onde a partir da 

influência das idéias de Marx, foi organizada a Federação Sindical (CAMPANHOLE; 

NUNES; SALLES, 1969) Mas é a Inglaterra o palco das grandes lutas operárias no 

início do século XIX, onde temos em 1848 a “primavera dos povos”. Uma 

mobilização revolucionária que envolveu também vários países do mundo, sendo 

associado a este evento o aparecimento da massa operária com suas próprias 

formas de organização e reivindicação. 

Uma conquista advinda da evolução e da força do Sindicalismo dá-se ainda 

no ano de 1848 quando temos a proclamação da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, que traz em alguns de seus artigos a proteção aos organismos de 

classe e seus trabalhadores filiados. 

Konder afirma que “O Brasil só poderia ter um proletariado significativo, 

influente, se a industrialização avançasse. E a industrialização só avançaria com o 

fim do sistema baseado na exploração do trabalho escravo dos negros”. (KONDER, 

2003, p.33). 

Em nosso país, a industrialização se deu de forma lenta. Marcadamente, até 

meados da década de 1930 a economia brasileira era praticamente ainda não-

industrializada. De modo geral, é consenso entre os historiadores que o fim do 

escravismo foi fundamental para a modernização da economia do Brasil, embora a 

industrialização tenha levado um bom tempo para ocorrer. 

Válido é ressaltar, que o Brasil contava, desde 1870, com a utilização de 

mão-de-obra assalariada paga pelos cafeicultores paulistas, sendo nesse momento 

que temos o maior desenvolvimento das relações propriamente capitalistas (FIORI, 

2003), período em que surge a participação do operariado com a criação em 1890 

do Partido Operário, ano em que aconteceu também a organização dos primeiros 

movimentos sociais ligados ao “1º de Maio”. 
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No Brasil, o 1º de Maio é tido por muitos trabalhadores como dia de festa. Nas 

últimas décadas, é comum encontrarmos em ginásios esportivos de várias cidades 

do país concentrações de trabalhadores que comemoram com feijoadas, bingos, 

sorteios e música esse dia que lhes é destinado, mas esquecem ou desconhecem 

as raízes históricas da organização sindical marcada por lutas e mobilizações dos 

diversos segmentos trabalhistas. 

Na origem mundial do 1º de Maio nos deparamos com trabalhadores 

organizados na Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) que tinham como 

foco das reivindicações a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias o 

que se deu por meio de repressão, prisão e morte de várias pessoas. 

Na História do Brasil, é aconselhável um resgate histórico dos Governos do 

Presidente Getúlio Vargas, cuja base era o controle do Estado no tocante às 

relações entre capital e trabalho com intenso controle à atuação sindical. Contudo, 

Vargas sabia ser necessário, 

 

[...] fazer concessões à massa trabalhadora, oferecer-lhe alguma 
coisa para desviá-la da tentação dos caminhos considerados 
“subversivos”. Com habilidade, Vargas fortaleceu o Estado não só 
em sua relação com os trabalhadores sindicalizados, mas também 
em sua relação com os empresários. Fazendo concessões aos 
primeiros, ele nem por isso contrariava os interesses fundamentais 
dos segundos. (KONDER, 2003, p. 63-64) [aspas no original]. 

 

Mesmo não sendo da nossa inclinação as discussões de ideologias político-

partidárias, mas o dever de nossa reflexão nos fez “parar para refletir” quando 

buscamos elementos nos governos de Getúlio Vargas. 

Desejamos, desde o primeiro momento, nos questionar por quais razões 

governos democráticos não conseguem avançar mais efetivamente em ações em 

prol do social. Seria a correlação de forças decisivamente contrária dos mais fracos 

socialmente? 

Desde o primeiro Governo de Getúlio Vargas entre outros fatos, chamaram-

nos a atenção as criações do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio5 e do 

Ministério da Educação e Saúde Pública6. Também não podem passar 

despercebidos o Conselho Nacional de Educação (1931), o Plano Nacional de 

                                                 
5 Decreto nº 19.433 de 26 de novembro de 1930, vinte e três dias após a posse. 
6 Decreto nº 19.444 de 14 de novembro de 1930, onze dias após a posse. 
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Educação de 1937 e o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (1938), 

eventos dentro dos períodos de governo Vargas. 

Outras medidas implementadas no Governo de Getúlio Vargas que podemos 

elencar como importantes são o Decreto nº 19.770 que estabelecia a jornada de oito 

horas de trabalho e a promulgação, em 1934, de uma série de leis como: carteira 

assinada, férias remuneradas, leis trabalhistas ligadas ao trabalho feminino e de 

menores de 14 anos, indenização para demissão sem justa causa, extensão dos 

benefícios de aposentadorias e pensões. 

O caminho autoritário escolhido por Vargas não refutou sua capacidade de 

articulação política, já que este sabia lidar com as tramas da elite, articular 

estratégias de permanência no poder, e mesmo no Estado Novo quando se deu a 

ampliação do regime autoritário, conseguiu manter, perante o povo, sua imagem de 

Presidente comprometido com a causa trabalhista e demais interesses nacionais. 

Vargas também criou órgãos técnicos para incentivar a industrialização e 

modificar o perfil da economia do país, ainda de caráter agroexportador. Destaque-

se aqui a criação da Petrobras e da Eletrobras, e a Comissão do Plano Siderúrgico 

Nacional em 1942. 

O Estado facilitava os investimentos e atuava como produtor de bens de 

capital, o que certamente contribuiu para a ampliação do mercado de trabalho e o 

crescimento das indústrias. Mas, esta realidade trouxe consigo a re(afirmação) com 

mais força das relações capitalistas de produção, mantendo sob controle a ação 

sindical dos trabalhadores que, com a Consolidação das Leis Trabalhistas, tiveram 

que “se mostrar obedientes” à imagem criada de Getúlio, que era a de um protetor 

dos direitos dos trabalhadores. 

Mesmo durante o início da Segunda Guerra Mundial, o Governo brasileiro 

procurou manter neutralidade, até que a possibilidade de obter vantagens 

econômicas levou Getúlio a apoiar os Estados Unidos com a construção de 

instalações militares no Nordeste do Brasil (de modo especial no Rio Grande do 

Norte com a Base Aérea de Parnamirim, por sua posição geográfica privilegiada) em 

troca do financiamento necessário para a construção da Usina Siderúrgica de Volta 

Redonda, obra importante para a industrialização do Brasil. Ainda podemos 

acrescentar a Companhia Vale do Rio Doce destinada à exploração de minério de 

ferro. 
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Após as eleições de 1950 Vargas volta à presidência com o apoio dos 

trabalhadores, mas não consegue o esperado apoio dos Estados Unidos, o que 

torna difícil a implementação do programa econômico. Ele se vê pressionado pelos 

opositores partidários em disputas apaixonadas, levando-o em 1954 ao suicídio. 

(GORENDER, 2004). 

Citamos Gomes (2005, p.233), que faz um balanço geral do Governo de 

Getúlio Vargas: 

 

O grau de eficácia e permanência de um projeto político é uma 
questão das mais complexas. [...] Entretanto, não se deve deixar de 
destacar aqui que os conceitos e as práticas que o Estado brasileiro 
elaborou e gerenciou neste período de nossa história deixaram 
marcas que, no mínimo, nos esclarecem sobre o papel central que 
ainda desempenham no que se pode identificar como uma cultura 
política brasileira. Esta força, em resumo, pode ser melhor entendida 
quando observamos o competente esforço realizado no processo de 
invenção do trabalhismo. Combinar uma análise cientificista moderna 
e sofisticada com um articulado discurso de apelo popular não é 
tarefa desprezível. 
 

Após a morte de Vargas e completado o período de Governo de seus 

substitutos, acontecem as eleições de 1955 com a disputa entre Juarez Távora e 

Juscelino Kubitschek. Este último assume a presidência. Em seu mandato (1956-

1961) predominou o discurso desenvolvimentista “crescer 50 anos em 5”. Para tanto, 

articulou um Plano de Metas que priorizava setores básicos: transporte, educação, 

energia, indústria. Destes setores a área industrial foi a de crescimento mais 

expressivo, com destaque para as indústrias de aço, elétricas, mecânicas, de 

comunicação e de equipamentos de transportes. 

Segundo Fiori (2003 p.160): 

 

A proposta de crescer “cinqüenta anos em cinco” sintetiza o objetivo e 
a estratégia que foram adotadas pelo governo JK e que são 
responsáveis por um verdadeiro salto qualitativo no crescimento e na 
industrialização brasileira. Finalmente, o capital industrial assumia a 
posição hegemônica no movimento econômico da acumulação 
capitalista no Brasil, destacando-se de forma decisiva a presença do 
Estado e do capital estrangeiro. [aspas no original] 
 

A política de modernização de JK abriu espaço ao capital estrangeiro, atraído, 

principalmente, pela mão-de-obra barata. Muitas foram as obras realizadas à custa 

de empréstimos e investimentos estrangeiros. Houve em seu governo a construção 
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de nova capital do país: Brasília, cidade moderna, além da instalação, no estado de 

São Paulo, da indústria automobilística, de forma que o automóvel passou a ser um 

símbolo do desenvolvimento e da modernização do país. E mais, a construção de 

hidrelétricas (Furnas e Três Marias), pavimentação de rodovias, a Superintendência 

para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em dezembro de 1959 

procurando desenvolver a região nordestina, a instalação de multinacionais em 

setores como os de eletrodomésticos, produtos químicos e farmacêuticos, 

automóveis etc. 

A inflação e a dívida externa, resultantes dos gastos com grandes obras 

públicas impulsionaram greves de trabalhadores por melhores salários. Cresce o 

movimento sindical com a organização de greves envolvendo sindicatos de algumas 

das mais importantes cidades do Brasil. 

Encontramos outros pontos de vista sobre a Era JK. Alguns estudiosos 

afirmam que Juscelino não dialogava com os partidos políticos e muito menos com 

os trabalhadores. Esta última tarefa ficava a cargo do vice-presidente João Belchior 

Marques Goulart, representante máximo do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB que já 

tivera experiência como Ministro do Trabalho (1953-1954) durante o governo 

Vargas, o que fazia com muita habilidade. (FGV, 2006).  

Caio Prado Junior, historiador marxista em A Revolução Brasileira tece uma 

análise do Governo de Juscelino Kubitschek que merece ser rememorada: 

 

Entreguismo e inflação em escala sem precedentes, foi isso o 
essencial do governo Kubitschek, sem contar as negociatas e 
oportunidades de bons negócios à custa do Estado e da Nação, 
como em particular no caso da construção de Brasília. E foi isso que 
levou, de um lado, ao total enfeudamento da economia brasileira ao 
capital imperialista e, doutro, à redobrada exploração do trabalho 
pelo capital (que é a conseqüência mais direta e imediata da 
inflação), e à decorrente concentração e acumulação capitalistas em 
proporções jamais vistas no Brasil. (PRADO JUNIOR, 2007, p.49) 

 

Por outro lado, é inegável conforme nos aponta Gorender (2004 p.37) que o 

governo de JK “Ficou marcado como um período em que a democracia, tão difícil de 

vicejar em solo brasileiro, encontrou condições excepcionalmente favoráveis e se fez 

valer com uma plenitude nunca antes conhecida”. 

De toda forma, os anos seguintes à administração de JK foram de muita 

instabilidade. Após sete meses de governo e a renúncia de Jânio Quadros, João 
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Goulart como vice-presidente assume o poder. Num primeiro momento, num regime 

parlamentarista. Em seguida, por plebiscito, volta o presidencialismo. 

Poucos anos depois, a tomada do poder pelos militares, os longos e pesados 

anos de ditadura militar, a prolongada caminhada para a redemocratização até 

chegarmos a novas eleições diretas. 

Refletindo sobre a educação escolar, vamos encontrar alguns dados bastante 

negativos, mesmo nos momentos em que o Brasil crescera muito com Juscelino 

Kubitscheck. Um fato que nos chamou atenção foi a taxa de analfabetismo. Segundo 

dados disponíveis na página do IBGE, nos anos 1950 e 1960, as taxas de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade eram de 50% e 40%, 

respectivamente, em percentuais arredondados. 

  Este indicador tem um significado grande para relacionarmos as condições de 

população-educação-trabalho. Pois apesar de todas as tentativas 

desenvolvimentistas do país, muito próximo da metade da população de 15 anos ou 

mais de idade era analfabeta. Relembremos um pouco os anos 1950 e 1960. 

Nessas décadas, destacam-se dois grandes sinais no Brasil: no campo político, um 

sem número de incertezas; no campo educacional, a presença de Paulo Freire. 

 No governo federal, terminado o governo JK, tomaram posse, depois de 

eleitos, Jânio da Silva Quadros como presidente e João Belchior Marques Goulart 

reeleito como vice-presidente. Jânio Quadros ficou na presidência de 31.01.1961 a 

25.08.1961, data em que apresenta sua renúncia ao mandato presidencial que é 

prontamente aceita pelo Congresso Nacional.  O Vice-Presidente João Goulart não 

assumiu de imediato, pois seu nome foi vetado pelos Ministros Militares.  

 Então o Brasil passou a viver uma das fases mais difíceis da segunda metade 

do século XX. Uma tentativa para contornar a rejeição a João Goulart foi estabelecer 

no Brasil um regime parlamentarista de governo que ocorreu de setembro de 1961 a 

janeiro de 1963. A chefia de governo caberia, então a um primeiro-ministro. Mas no 

Brasil, a experiência foi sinônimo de instabilidade. Especialmente porque no país, a 

administração pública ainda funciona até os dias de hoje com a predominância dos 

chamados cargos comissionados. O que desejamos dizer? Que mudar um chefe de 

governo implica numa sequência muito grande de substituições de chefias 

hierárquicas a ponto de mudar, por exemplo, como consequência uma direção de 

uma escola numa cidade pequena. 
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 Por razões como esta e também por interesses políticos, houve um plebiscito 

e a população votou pela volta do presidencialismo. Veio então uma nova fase de 

governo de João Goulart como presidente com todos os poderes entre janeiro de 

1963 ao final de março de 1964. Para a educação e o trabalho dos brasileiros, 

parecem existir poucos ganhos a registrar.  

 Aconteceram no período muitos movimentos populares que continham um 

lado bom de participação e liberdade das pessoas. Mas os movimentos não 

conseguiam “equacionar” seus pleitos e chegar a resultados viáveis. Ouvia-se 

bastante a expressão reformas de base que, em tese, deveriam modificar a 

organização da sociedade em especial, por exemplo, no campo onde era muito forte 

a discussão por uma reforma agrária que o Brasil ainda não conseguiu atingir 

satisfatoriamente cinquenta anos depois. 

 No mesmo período, ao mesmo tempo ligado ao estado político e em meio a 

conflitos, tivemos a figura de Paulo Freire (1921-1997). Não pretendemos nem 

tínhamos condições de acrescentar algo novo ao que já foi escrito sobre Freire. 

Então, buscaremos fatos curiosos, inclusive com o Rio Grande do Norte. 

Encontramos numa pequena e simples biografia disponível na página de educação 

do portal UOL: 

 

Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se 
uma inspiração para gerações de professores, especialmente na 
América Latina e na África. [...]. 
 

A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 
1963, quando [coordenou uma equipe] que ensinou 300 adultos a ler 
e a escrever em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método 
inovador de alfabetização, adotado primeiramente em Pernambuco. 
Seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo 
desenvolvimentista do governo João Goulart.  
 

A carreira no Brasil foi interrompida pelo golpe militar de 31 de março 
de 1964. Acusado de subversão, ele passou 72 dias na prisão e, em 
seguida, partiu para o exílio. No Chile, trabalhou por cinco anos no 
Instituto Chileno para a Reforma Agrária (ICIRA). Nesse período, 
escreveu o seu principal livro: Pedagogia do Oprimido (1968). [...]. 
 

Doutor Honoris Causa por 27 universidades, Freire recebeu prêmios 
como: Educação para a Paz (das Nações Unidas, 1986) e Educador 
dos Continentes (da Organização dos Estados Americanos, 1992). 
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 Também considerando Natal e o Rio Grande do Norte, é conhecida a 

campanha educativa denominada De pé no chão também se aprende a ler 

desenvolvida por um prefeito de Natal chamado Djalma Maranhão. Pelos registros 

mais conhecidos, conseguia “quase o milagre” de ensinar “de verdade” sem muitos 

recursos materiais, mas privilegiando os recursos humanos, em especial, jovens 

docentes cheios de entusiasmo.  

 Outra experiência educacional nascida em nossa terra foi o Movimento de 

Educação de Base – MEB ligado à Igreja Católica que recorreu a aulas radiofônicas 

a partir da Emissora de Educação Rural, rádio existente ainda hoje. Como bem 

sabemos, atores e personagens como os citados, como outros segmentos 

semelhantes no Brasil, foram todos cerceados por serem considerados subversivos, 

de esquerda e perigosos. 

 Após todas as decisões e ações políticas e de força, o Brasil teve que 

atravessar os governos de cinco generais militares7, de 1964 a 1986. Limitando-nos 

ao campo da educação e do trabalho. Assim assinalaremos alguns pontos a seguir: 

 Parece-nos correto interpretar que os governos militares tiveram uma espécie 

de ascensão e depois uma perda gradativa de força. De 1968 a 1973, o Brasil viveu 

um período chamado de Milagre Brasileiro. Foram construídas obras gigantescas 

como a Rodovia Transamazônica, a usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, 

grandes estádios de futebol em todas as capitais do Brasil. O crescimento do 

Produto Interno Bruto – PIB sempre maior que 10% ao ano. Era uma questão de 

honra dos governos militares apresentar resultados visíveis do seu comando. O 

outro lado da moeda foi, como no governo JK, o crescimento da dívida externa e, 

também, da inflação. 

 Na educação escolar, aconteceram neste período fatos marcantes como a 

implementação do atual modelo de universidade, dividida burocraticamente em 

departamentos. O que denominamos, hoje, de ensino fundamental, era o 1º Grau; o 

ensino médio era o 2º Grau. Este, em 1971, através da Lei 5.692 foi tornado 

obrigatoriamente profissionalizante, ou seja, todos os alunos em todas as escolas 

deveriam fazer um curso profissional. 

 O sistema privado de ensino sempre se opôs a esta legislação. O sistema 

público a realizava do modo que lhe era possível. Ocorria, nas escolas públicas 

                                                 
7 Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969), Médici (1969-1974). Geisel (1974-1979) e 
Figueiredo (1979-1985). Dados disponíveis em http://www.presidencia.gov.br. 
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estaduais, um enfraquecimento dos conteúdos mais conceituais. Em 1981, a Lei 

7.044 finalmente tornou facultativa a profissionalização. O setor particular a suprimiu 

imediatamente. Como sempre predominou, voltou-se ao estudo apenas com livro, 

caderno e lápis/caneta para o aluno; para o professor, quadro, giz e suas palavras. 

Em escolas mais ricas, vez por outra se ouvia falar em laboratórios. 

 Também, aproximadamente neste período, a educação escolar foi “dominada” 

pelo tecnicismo, que poderíamos interpretar como a supervalorização das técnicas, 

em especial, de planejamento. Nas escolas, estavam presentes os especialistas – 

supervisores e orientadores – que não eram docentes. Simbolicamente, eram 

“superiores hierárquicos” que deveriam garantir a eficiência da atuação dos 

professores. 

 No campo político, foi crescendo a pressão política e popular pela volta da 

democracia. Em 1984, foi derrotado um projeto que restabeleceria eleições diretas 

para presidente da república. Em 1986, houve a eleição indireta de Tancredo Neves 

quando foi derrotado o candidato Paulo Maluf que representava a situação política, 

ou seja, era o preferido pelos políticos mais próximos dos militares. Lembramos do 

infortúnio da doença e morte de Tancredo Neves que não tomou posse.  

 De fatos positivos, lembremos a elaboração da Constituição Federal de 1988. 

O Congresso Nacional conseguiu dar provas de responsabilidade histórica e foi 

alcançado um consenso social e jurídico que deve muito ao respeito à figura do 

deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados Federais e da 

Assembléia Constituinte. 

 A morte de Tancredo fez assumir o governo o vice-presidente eleito José 

Sarney, político que apoiara os militares. Seu mandato foi entre 1985 e 1990. O 

maior problema para o povo brasileiro foi uma inflação descontrolada. Uma tentativa 

de domesticá-la foi o congelamento de preços através do famoso Plano Cruzado. Na 

educação escolar, não houve destaques. 

 O governo seguinte (15.03.1990 a 02.10.1992) foi o de Fernando Collor de 

Melo e seu vice Itamar Franco. Foi a primeira vez que o atual presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, foi candidato. Fernando Collor foi eleito prometendo ser um presidente 

moderno. Adotou como slogan ser o “caçador de marajás” (pessoas que se 

tornavam abastadas com recursos públicos). Conseguiu tomar algumas providências 

em prol da modernização, deu um susto na população confiscando todos os 

recursos depositados em bancos acima de um pequeno valor da moeda na época. 
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Mas logo naufragou diante de denúncias do seu tesoureiro de campanha que tornou 

a maior autoridade do país suspeita de “comerciar” ou arrecadar dinheiro em quase 

todo tipo de ações que deveriam ser públicas. Foi impedido de continuar no governo 

através de votação no Senado Federal. 

 Assumiu o vice-presidente Itamar Franco que foi presidente de 02.10.1992 a 

01.01.1995. Pareceu um governante mais maduro e mais equilibrado. Mas no 

campo educacional, nem Collor nem Itamar Franco conseguiram deixar marcas. 

 A sucessão de Itamar Franco foi construída a partir do então Ministro 

Fernando Henrique Cardoso, inicialmente nas Relações Exteriores e em seguida 

Ministro da Fazenda. A medida mais exitosa desse período foi por certo o chamado 

Plano Real, um processo programado que melhorou o controle da inflação. 

 Então veio o primeiro governo de FHC (01.01.1995 a 01.01.1999) e com ele 

algumas polêmicas que se sustentam até hoje como as privatizações, a reeleição 

que não havia antes. Voltaremos a refletir sobre alguns aspectos. Na educação 

escolar, ocorreu um fato que nos parece fazer diferença: com a reeleição, foi 

possível um mesmo ministro da educação permanecer no posto e executar um 

trabalho durante oito anos seguidos. Pessoalmente, avaliamos como positivo este 

fato em contraste com o que sempre ocorre em toda troca de governo quando as 

equipes costumam atuar como se estivessem “começando do zero”. 

 Anos antes, a educação mundial já dera mostra de um horizonte mais seguro 

quando foi proposto um Plano Decenal para os países mais populosos do mundo na 

Conferência Mundial de Jointiem, Tailândia, realizada em 1990. 

 Tratando da educação escolar no Brasil, foi nesse período que foram 

iniciados os Parâmetros Curriculares Nacionais. Combatidos por muitas pessoas, 

mas cuja longevidade mostra que existe algo positivo neles. Na sequência, diretrizes 

e referenciais foram sendo construídos para todos os níveis de ensino que não são 

obrigatórios, não são leis, mas balizamentos disponíveis. Um dado que nos parece 

positivo é uma articulação de todas as normas com a atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, sancionada em 1996. 

 Um aspecto profundamente polêmico que atinge o campo do trabalho, é, sem 

dúvida, o das privatizações. É realmente difícil pensarmos que a Empresa Brasileira 

de Telecomunicações - EMBRATEL ou a Mineradora Vale do Rio Doce não são 

públicas; companhias de telefone e de energia elétrica também. Por outro lado, não 

dá para ter saudade do tempo em que adquirir o direito a uma linha telefônica exigia 
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bastante dinheiro como se fôssemos comprar um móvel de médio valor, enfrentar 

uma fila enorme de inscrição, ou termos que contar com a “boa vontade” de um 

conhecido ou familiar que trabalhasse na companhia. Ouvimos relatos assim da 

geração que hoje está com cinquenta anos. 

 Infelizmente, os governos de orientação neoliberal de FHC (o segundo 

mandato ocorreu de 01.01.1999 a 01.01.2003) deixaram questões e problemas sem 

solução como a saúde pública, a educação, a segurança. Nas últimas décadas, 

procurar pagar um plano de saúde tornou-se uma prioridade relevante, próxima à 

preocupação com a alimentação. Há um temor generalizado em deixar de ter um 

plano de saúde. Os sistemas públicos de ensino estadual e municipal são também 

preocupantes. A segurança pública é algo difícil de descrever, compreender, 

explicar. Há outros itens que aumentam a preocupação das pessoas como 

globalização, terceirização, controle de despesas, economia. 

 E como bem sabemos, no Brasil, após três tentativas mal sucedidas, um 

representante dos trabalhadores chegou ao poder, exercendo o primeiro mandato de 

01.01.2003 a 01.01.2007. Está hoje na metade do segundo mandato. Era a grande 

esperança de todo o país. Mas o Brasil continua se deparando com alguns dilemas. 

 Os governos do Partido dos Trabalhadores de Lula mantiveram toda a política 

econômica do seu antecessor. O presidente do Banco Central não é do partido do 

presidente. A pessoa do presidente tem a aprovação da maioria absoluta dos 

brasileiros. Mas o seu partido cometeu falhas muito grandes no campo ético. Há 

alguns extremos sobre os quais somos obrigados a refletir. 

 Uma das primeiras falas do presidente na posse foi lançar o denominado 

Programa Fome Zero. “Que todo brasileiro tenha direito a todas as refeições do dia”, 

afirmou. Mas o país não tem conseguido evoluir como desejado no campo do 

trabalho e do emprego. O governo optou por unificar diversos programas sociais que 

já vinham ocorrendo e os juntou no Bolsa Família. 

 Mas sentimos falta de atividades econômicas sustentáveis. De trabalho, de 

salário, de poder produzir com independência e dignidade. Todos sabemos que 

temos dificuldades em arcar com impostos, com a formalidade na economia. Criar 

um posto de trabalho com carteira assinada em que a pessoa receba apenas o 

salário-mínimo termina quase dobrando o custo com os direitos trabalhistas (férias, 

décimo-terceiro, contribuição à previdência, fundo de garantia, vale transporte e vale 
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alimentação). Isto não é causado pelo atual governo, mas também não foi alterada a 

situação nos últimos anos. 

 É preocupante constatar entre as pessoas um acirramento demasiado de 

ânimos de modo a se dizer que existem apenas dois lados: o do bem e o do mal. 

 No âmbito da educação no Ensino Médio têm ocorrido diversos avanços: 

entre os maiores, as Escolas Técnicas Federais estão se transformando nos 

Institutos Federais de Educação que estão sendo criados a partir da rede de 

educação profissional, que hoje conta com 185 Escolas Técnicas e que chegará em 

2010 a 354 unidades, segundo projeto do Governo Federal, um aumento de noventa 

por cento. É uma ação extremamente positiva. 

 No Ensino Superior, outra grande conquista para a população é o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI que passou de 112 mil bolsas em 2005 para 

225 mil em 2008. Um acréscimo de mais que cem por cento, segundo informações 

na página do Ministério da Educação. É importante citar sua origem e maneira de 

atuação, segundo o portal do Ministério da Educação: 

 

O ProUni - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a 
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições 
privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal em 
2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 
2005, oferece, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas 
instituições de ensino que aderem ao Programa. 

 

 No sistema público, foi lançado o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. Conforme 

informações na página do Ministério da Educação, o REUNI pretende: 

 

Aumentar o número de vagas para ingresso de estudantes, reduzir 
as taxas de evasão, ampliar a mobilidade estudantil e articular a 
educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica 
são os objetivos do programa. Nos próximos quatro anos, R$ 2 
bilhões em investimentos adicionais serão destinados às 
universidades federais. Os recursos previstos para cada instituição 
estão assegurados até 2011.    

 

 É também relevante entendermos os fundamentos do REUNI, conforme 

dados do portal do Ministério da Educação: 
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O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 
24 de abril de 2007, ao definir como um dos seus objetivos dotar as 
universidades federais das condições necessárias para ampliação do 
acesso e permanência na educação superior, apresenta-se como 
uma das ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da 
Educação – PDE, lançado pelo Presidente da República, em 24 de 
abril de 2007. Este programa pretende congregar esforços para a 
consolidação de uma política nacional de expansão da educação 
superior pública, pela qual o Ministério da Educação cumpre o papel 
atribuído pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) 
quando estabelece o provimento da oferta de educação superior 
para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, 
até o final da década.  
Assim, o REUNI tem como meta global a elevação gradual da taxa 
de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 
noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos 
presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos [...]. 
 

 Não temos dúvidas que existem perspectivas muito boas no nível superior. 

Entretanto, nos sentimos no dever de chamar a atenção para dois pontos 

preocupantes no nível da educação básica: o ensino-aprendizagem que está sendo 

alcançado e o piso salarial dos professores da educação básica. 

 De modo geral, todas as avaliações institucionais que o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP vem realizando nos 

últimos anos sempre têm mostrado uma grande deficiência no desempenho das 

nossas crianças e jovens. Somos ainda mais atingidos quando são comparados os 

resultados das regiões norte e nordeste do Brasil. O Brasil, como um todo, também 

fica em desvantagem quando comparado com outros países em avaliações 

mundiais. Quais as possíveis saídas para uma evolução dessa situação 

desconfortável? É um dever de todos nós continuarmos procurando. 

 Outro dado que gostaríamos de registrar, embora não estejamos ligando ao 

ponto anterior, muito menos pensando numa relação de causa-efeito é a tentativa de 

operacionalizar a lei federal que propôs um piso salarial para os professores com 

formação de nível médio para a educação básica. 

 A questão salarial atinge todas as profissões, todos os trabalhadores, sem 

exceção. É impossível esperarmos um bom resultado se o trabalhador não tem 

condições de se sustentar, prover a própria vida e de seus familiares. Desde a 

promulgação da LDB/96 começou-se a desejar no Brasil que os professores 
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tivessem nível superior. Embora legalmente ainda existam brechas para não 

atingirmos este estágio, por vários motivos é um patamar considerado como viável. 

 Vejamos agora uma espécie de impasse: como podemos desejar que um(a) 

jovem estude quatro, cinco anos numa faculdade e/ou universidade, cursando uma 

licenciatura, se ao seu término o salário não é algo condizente, digno, até racional?    

Os trabalhadores na educação – aqui chegamos a aproximar de modo bem 

verdadeiro as categorias educação e trabalho – necessitam de um tratamento 

adequado como todos os outros trabalhadores. 

 Muitos governos estaduais e municipais divulgam insistentemente que não há 

recursos para pagar o piso salarial. Lembramo-nos de um princípio das ciências 

econômicas que os recursos serão sempre escassos em comparação com as 

necessidades. Desejamos defender que procuremos estabelecer prioridades. 

Fazemos isto todos os dias. Quase nunca podemos adquirir todos os objetos que 

“desejamos”. 

 Necessitando concluir este momento, desejamos lembrar que as opções que 

fizermos hoje, com as nossas crianças, jovens e mesmo adultos, em termos de sua 

educação escolar terão repercussões “uma geração à frente”. Sem nenhuma 

metáfora, estamos hoje “escolhendo” o país que teremos nas décadas vindouras. 

 

4.4 REFLETINDO SOBRE OS DIAS ATUAIS DO TRABALHO NO BRASIL 

 

Nosso objeto de estudo é a tentativa de compreender possíveis ligações entre 

educação e trabalho, mais especificamente o trabalho como princípio educativo. Por 

esta razão, precisamos compreender os “mundos” do trabalho e da educação. 

Nestes dois âmbitos – trabalho e educação – vivemos no Brasil, altos e baixos, 

avanços e recuos. Exatamente na atualidade um partido de trabalhadores, nascido 

de suas bases, defronte às fábricas, das greves em São Paulo, conseguiu eleger e 

reeleger o Presidente da República. Infelizmente, o país não vem conseguindo 

índices de crescimento econômico desejáveis e satisfatórios. 

Em termos de coerência da práxis, o governo exercido pelo Partido dos 

Trabalhadores não conseguiu se afastar muito de práticas neoliberalistas. Tenta 

compensar por uma intensa prática assistencialista. Consideramos lamentável a 

população não poder manter-se com dignidade, precisando receber dos governos 

remédios, vale-gás, vale-transporte, livros.  
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Quanto aos sindicatos, entendemos que hoje a luta deve ser travada, 

inicialmente, dentro dos próprios movimentos sindicais, para que recuperem entre os 

trabalhadores a voz, a vez e o poder que possuem quando mobilizados pela luta de 

um ideal comum que esteja ligado à valorização e ao reconhecimento do trabalho 

realizado e ainda à superação da situação de exploração que assola a grande 

massa de trabalhadores.  

A atuação no movimento sindical não é uma ação simples. Apesar do 

discurso e sonho democráticos, os grupos dirigentes dos sindicatos têm uma liturgia 

de poder e mecanismos de atuação que oprimem o indivíduo – elemento básico – 

que possibilita a formação do grupo. Em geral as decisões nascem como ventos 

fortes que quando ganham força numa direção e sentido tornam quase impossíveis 

alterações. 

Franzoi (2006), alerta para uma crise de identidade diante das novas 

trajetórias profissionais. Tal crise é fruto de um processo histórico, marcado por 

reestruturações produtivas que modificam as formas de gestão e de relações do 

trabalho, e, ainda, a utilização de tecnologias mais avançadas.  

Se por um lado, temos a tentativa e o avanço do sistema capitalista em 

relação à transformação dos homens em força de trabalho, gerando 

proporcionalmente mais-valia, no outro extremo, encontramos trabalhadores que se 

organizam em lutas, ou pelo menos assim o deveriam fazer, e buscam mecanismos 

de resistência e superação das condições impostas opondo-se à exploração de sua 

mão-de-obra. 

 

O processo de superação das condições sociais de uma sociedade 
dada é complexo e cheio de mediações. Mas o operariado, por viver 
de forma prática, as contradições postas e repostas pela organização 
de mundo, tende a ser a classe que leva adiante o interesse contínuo 
de transformar a sociedade. E nessa luta, suas conquistas cotidianas 
são importantes e significativas para esse avanço (NORONHA, 2004, 
p.30-31). 
 

Assim, acreditamos no poder de mobilização e transformação dos 

movimentos sindicais e da sociedade como um todo, mas acima de tudo, 

acreditamos que a conscientização das massas perpassa, a princípio, por uma 

educação de qualidade, comprometida com a ruptura de paradigmas da educação 

dominante, que viabilize a formação crítica, conscientizadora, cidadã, ética e de 



 112

responsabilidade social. Contudo, o fracasso da educação consiste, ao que parece, 

em ter-se esquecido de que sua palavra deveria ser uma palavra libertadora, no 

sentido mais amplo, conforme nos sugere a perspectiva freireana. 

Com isso, a educação se trai a si mesma quando se vincula aos imperativos 

de adaptação ao mercado de trabalho delimitado pelas políticas neoliberais e se 

afasta da “missão” de fazer parte de uma força social capaz de atuar contra a 

hegemonia do projeto econômico capitalista.  

Assim, o neoliberalismo enquanto forma política de regulação social, 

reestrutura o sistema produtivo de modo a reforçar o individualismo entre os 

trabalhadores que não se envolvem nos movimentos sindicais e passam a se 

integrar muito mais com a classe empresarial, representada, muitas vezes, pela 

figura do líder, que dentro de determinado setor é o responsável pelo envolvimento 

participativo e pelo aumento da produção das equipes formadas pelos 

colaboradores, para usarmos uma expressão atual típica do sistema aqui abordado. 

Nesse sentido, há trabalho em equipe, participação, integração e colaboração 

dos trabalhadores quando se trata do aumento da produtividade/lucratividade, mas 

essa mesma participação é silenciada quando se trata do envolvimento em 

sindicatos, muitas vezes vistos como uma ameaça à manutenção do emprego, não 

tendo, portanto, a adesão da massa de trabalhadores. 

 

4.5 O PAPEL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

Noronha (2004, p.35) faz referência a Gramsci, ao afirmar que este atenta 

para a “necessidade que têm os operários de se opor à hegemonia de seus 

dominantes desenvolvendo uma ideologia própria”. Essa maior organização e 

mobilização dos trabalhadores têm relação direta com a educação que lhes é 

destinada. Sabemos como foi e continua sendo difícil conciliarmos o discurso que 

devemos educar para a cidadania, e, ao mesmo tempo, mantermos ações 

autoritárias que não abrem mão do status quo e do tradicionalismo. 

Compartilhando da mesma idéia, Mészàros (2005, p.25) afirma que, 

 

[...] poucos negariam hoje que os processos educacionais e os 
processos sociais mais abrangentes de reprodução estão 
intimamente ligados. Consequentemente, uma reformulação 
significativa da educação é inconcebível sem a correspondente 
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transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da 
sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes 
funções de mudança. 
 

Mészáros (2005) transparece assim os ideais da doutrina marxista 

concernentes à transformação paralela da sociedade e da educação, ambas numa 

perspectiva alternativa que supere a subordinação prevalecente ao longo da história. 

A educação não seria, segundo o referido teórico, a única responsável por retirar a 

sociedade de seu atraso crônico. Ele ainda sugere que: 

 

Sem um progressivo e consciente intercâmbio com processos de 
educação abrangentes como a “nossa própria vida”, a educação 
formal não pode realizar as suas muito necessárias aspirações 
emancipadoras. Se, entretanto, os elementos progressistas da 
educação forem bem-sucedidos em redefinir a sua tarefa num 
espírito orientado em direção à perspectiva de uma alternativa 
hegemônica à ordem existente, eles poderão dar uma contribuição 
vital para romper a lógica do capital, não só no seu próprio e limitado 
domínio como também na sociedade como um todo (MÉSZÁROS, 
2005, p.59). [aspas e itálico no original]. 
 

Entendemos que esse rompimento com a lógica extrema do capital perpassa 

pelos saberes que são tradicionalmente veiculados no cotidiano do mundo do 

trabalho que tendenciosamente deslegitimam a participação real das pessoas.  

Necessitamos de uma educação escolar que vise uma sociedade com 

relações democráticas, estado de direito, direitos humanos e cidadania respeitados, 

prioridade ao bem comum, com o mínimo de perseguições e punições mesquinhas, 

que favoreça oportunidades de desenvolvimento pessoal e privilegie o coletivo 

diante de interesses individuais. 

A educação básica, quando contraposta com a formação permanente, parece 

adquirir um valor menor, tendo em vista as orientações das políticas neoliberais para 

que os conhecimentos sejam aplicáveis no trabalho. Vale sublinhar que “para os 

trabalhadores, a educação permanente é um aumento de formação profissional que 

serve para torná-los mais rentáveis e melhor adaptados às novas exigências das 

mudanças tecnológicas do desenvolvimento econômico e industrial” (GADOTTI, 

2001, p.95). 

Inegavelmente, os trabalhadores adquirem, através da educação permanente, 

maior conhecimento, principalmente de ordem técnica. Todavia, este serve para 

“torná-los mais rentáveis” ao capital através do excedente produzido pela força de 
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trabalho. Rememoramos a teoria do capital humano. A lógica é simples: os 

trabalhadores investem em si mesmos, aumentam sua capacidade produtiva e como 

resultado geram maiores rendimentos aos que são donos dos meios de produção. 

Num grau menor e sem muitas garantias, a educação influencia a formação, pois 

traz consigo vantagens para o Curriculum Vitae do trabalhador que tem ampliadas 

suas possibilidades de crescimento pessoal. 

A idéia de uma educação continuada se torna ainda mais necessária quando 

pensada à luz das transformações na organização do mundo do trabalho, nas 

tecnologias, nas variadas formas de organização (empresarial, entre as pessoas, na 

vida urbana), que acabam por exigir do trabalhador o desenvolvimento de inúmeros 

conhecimentos, destrezas, habilidades e competências que irão, segundo os 

parâmetros capitalistas definir os capacitados. Ou melhor, os profissionais 

competentes a se estabelecerem no mercado. 

De acordo com o que é posto por Ferretti (2004), existe um modelo de 

competências gestado em razão de um novo paradigma produtivo que ocasiona a 

crise dos postos de trabalho e impõe o repensar acerca da qualificação. Tal modelo 

de competências engloba, segundo o autor, não apenas o saber-fazer, mas o 

conhecimento técnico e o saber-ser. Aqui estão presentes a flexibilização e uma 

mudança constante de cenários. 

Outro aspecto que merece ser trazido ao debate diz respeito à modernização 

tecnológica gerada por mudanças estruturais na base técnico-científica, o que é 

significativamente positivo para as empresas que possuem em mãos a possibilidade 

de ampliação da produtividade. Um ponto importante nessas mudanças, 

 

[...] é o aumento substancial da proporção de trabalho voltado direta 
ou indiretamente à inovação, em todas as esferas da atividade 
produtiva. Tem crescido progressivamente, também na produção, a 
proporção de tarefas e responsabilidades não rotinizáveis, que de 
alguma forma estão relacionadas com objetivos que constantemente 
se renovam. (FERRETTI, 1994, p.100-101). 
 

Frente às permanentes mudanças nos processos de trabalho, o trabalhador 

necessita recorrer à busca de contínua e continuada formação. Precisa estar se 

atualizando para que não seja “descartado”, pois ao trabalhador são requeridos 

conhecimentos de ordem técnica e teórica. Ele precisa dominar as novas 

tecnologias, adaptar-se de modo rápido e inovador às mudanças nos sistemas de 
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organização do trabalho, relacionar-se cooperativamente, ser comunicativo, 

dinâmico, ter domínio de outras línguas, ser decidido, prático e racional na resolução 

de situações conflituosas. Todos estes itens somados a um nível elevadíssimo de 

adaptações a situações novas. 

Contudo, Franzoi (2006, p.51) revela que a “articulação entre formação e 

inserção não se dá de forma linear, uma vez que se estabelece em um espaço que 

não é neutro, como visto, mas construído socialmente, como resultado das disputas 

estabelecidas entre os atores em cena”. 

Parece-nos claro que as mudanças sobre o perfil da força de trabalho são 

desenhadas pelas modificações nos processos de trabalho ocasionadas, por sua 

vez, pela sobreposição de uma tecnologia em detrimento de outra. Exemplo 

ilustrativo é a substituição da eletromecânica pela microeletrônica no processo 

produtivo que traz consigo a automação de muitos processos de produção. 

Mencionamos também, o desenvolvimento da informática que acarreta 

progressivas transformações nos diversos setores das atividades econômicas, 

requerendo menor número de trabalhadores para desempenhar novas funções ou 

substituí-los por serviços automatizados, oferecidos por instituições que dispõem 

seus serviços em funcionamento 24 horas através de máquinas. Desta forma: 

 

As opções do trabalhador se reduzem à escolha entre a maior 
exploração ou o desemprego, a diminuição do salário ou a 
“flexibilização” das condições de trabalho, a desqualificação ou a 
perda do controle sobre o processo de trabalho. A liberdade da 
escolha tecnológica sob o capitalismo é tão inexistente quanto a 
“soberania” do consumidor (KATZ, 1997, p.41). [aspas no original] 
 

Assim, dentro das opções feitas pelos trabalhadores, é criado um abismo 

entre o sucesso das inovações tecnológicas e seus possíveis benefícios e as 

consequências sentidas pelos trabalhadores com esses avanços que lhes eximem 

da possibilidade de desfrutar do fruto do seu trabalho, uma vez que a rentabilidade 

gerada com as novas tecnologias se volta para os que detêm os meios de produção.  

A condição de assalariado passa a ser a máxima profética do capitalismo e 

estar incluído nessa categoria é o grande desafio aos trabalhadores, pois é evocada 

pelo capital uma implicação direta entre educação/formação e inserção no mercado 

de trabalho. 
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O desenvolvimento da economia capitalista trouxe consigo o significativo 

aumento do desemprego estrutural e do abismo separatista entre as camadas mais 

abastadas e as menos favorecidas, sendo estas últimas as que se afastam cada vez 

mais dos circuitos da produção. 

Com isso o ser humano é levado a enfrentar situações degradantes e que 

não condizem com a própria condição humana. Isso é comprovado facilmente e no 

cotidiano, quando nos deparamos com pedintes e, por exemplo, catadores de lixo, 

não só aqueles que ficam nos grandes lixões, mas também aqueles que vemos nas 

portas das residências vasculhando o lixo desprezado por nós, mas essencial para 

algum ganho e para o sustento daqueles catadores. 

Certamente que, na luta diária pela sobrevivência são muitos os tipos de 

trabalhadores “informais” que podemos encontrar em nossa sociedade, ou melhor, à 

margem dos direitos dela. São inúmeros os que perambulam pelas ruas pedindo, 

mendigando, às vezes vendendo uma balinha, e o sufixo inha  é representativo, a 

troco de levar para sua casa o pãozinho  de cada dia. Tendo em vista que o salário 

também é mínimo, temos entre os trabalhadores formais assalariados, um grande 

contingente que vive em situações subumanas. É justo destacar que tais pessoas, 

são em sua maioria, as que vivem nas favelas e, portanto estão segregadas na 

sociedade não só em seu aspecto físico, mas cultural, econômico e político. 

Esse cenário passa a ser ainda mais perverso quando constatamos que a 

distinção entre os cargos profissionais é justificada pela falta de “conhecimento 

necessário” e o não domínio de competências. Enfim, a culpa por não se realizar o 

trabalho “inteligente” se volta para o trabalhador que, segundo essa lógica, não está 

apto a exercer determinadas atividades. 

Frente ao cenário brevemente descrito faz-se cada vez mais imperativo aos 

trabalhadores lutar por espaço na participação da tomada de decisões, oporem-se 

ao darwinismo imposto e dado como necessário pelo capital, e articular 

organizações sindicais que visem o incremento da melhoria do nível de vida e das 

condições de trabalho que sejam condizentes com o aumento da produção e da 

lucratividade gerada. Deveríamos termos todos bem claro o Lema adotado em 1891 

pelos funcionários do sindicato de mineiros de Derbsyre, Grã-Bretanha: “Unidos 

resistimos, divididos caímos”. 

Ao pensarmos sobre a realidade dos trabalhadores e a precarização 

estrutural do trabalho, faz-se imprescindível situarmos a educação no debate 
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elucidado, já que ela é vista como a responsável por veicular os conhecimentos 

historicamente construídos e ainda, a grande atribuição de habilitar o trabalhador ao 

trabalho. 

As grandes políticas da educação no nosso país são, e sabemos ser verdade, 

financiadas e orientadas em grande parte pelos organismos internacionais (FMI, 

BID, UNESCO) que orientam-na para a abundante formação de força de trabalho 

tecnificada e barata, para a submissão, a aceitação das condições impostas pelo 

modelo de sociedade e a associação de sucesso profissional e melhores ganhos 

prometidos conforme grau de escolarização alcançado pela pessoa. 

Contrapondo-se à idéia apresentada acima, Mészáros (2005) vem propor uma 

Educação para além do capital, ao que nós tomamos como referência a 

consolidação de uma proposta educacional comprometida com a formação integral e 

emancipadora do trabalhador. Dessa forma, a educação segundo concebemos, não 

é mercadoria, longe de estar ligada à Teoria do Capital Humano, ela estaria muito 

mais ligada à concepção do ser humano em sua diversidade, compreendendo-o 

enquanto ser histórico, construtor e modificador da história. 

 

[...] o educador e o educando são atores de uma interação que é 
movimento e mudança. Educador e educando vivenciam a práxis, 
assumindo-se - na complexidade da solidariedade social - autores 
do trabalho e de sua organização em profissões, autores da 
produção de sua existência (LOBO NETO, 2002, p. 100). 

 

Para grande parte da sociedade, a escola na contemporaneidade vem 

demonstrando uma preocupação exacerbada com o cumprimento dos conteúdos 

conceituais explicitados no plano anual. Tal preocupação é muitas vezes justificada 

pela “cobrança” dos pais que querem que os filhos estejam “preparados” para a 

avaliação mais importante para grande parte da sociedade: o vestibular. 

O resultado não poderia ser outro, provas e trabalhos constantemente, 

atribuição compensatória de notas e conteúdos repassados de modo aligeirado sob 

a justificativa de se avançar no processo de ensino-aprendizagem. Com esse tipo de 

atividade, a escola renega algo tão bem definido e delimitado nos planejamentos dos 

professores, os conteúdos procedimentais e atitudinais referendados nos PCN, 

fazendo com que o enfoque seja dado aos conteúdos conceituais. 

Finger (2003, p.32) ao mencionar as idéias que embasam a chamada 

educação permanente propagada pela UNESCO, cita que 
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A educação está em todo o lado - compreende atividades 
educativas formais, não formais e informais; a vida é a principal 
fonte de aprendizagem - qualquer situação (da vida) é susceptível 
de ser educativa e a totalidade da vida de uma pessoa proporciona 
oportunidades de aprendizagem. 

 

Considerando o que foi posto, acreditamos que a escola tem sua 

especificidade, mas tem sua função ampliada para além da apresentação de 

conteúdos convencionalmente estabelecidos. A instituição escolar deve considerar a 

multiplicidade de situações propiciadoras de aprendizagens, partindo 

essencialmente do contexto de vida  do aluno, das tarefas que este realiza fora do 

ambiente escolar, suas inquietações acerca de determinadas temáticas e seu 

envolvimento emocional e cognitivo. 

Estas proposições são importantes principalmente se concebemos que 

 

[...] não se pode afirmar que qualquer conhecimento seja relevante. 
Se se quer formar um cidadão crítico, responsável, participativo, 
capaz de contribuir na construção de uma sociedade democrática, 
nem todo conhecimento de ensino é igualmente significativo. 
(MENDONÇA, 1989, p.43). 

 

A relevância desse modelo de escola que fora descrito se torna ainda mais 

emergente quando hoje nos deparamos com a idéia de uma escola promotora de 

cidadania. Isso porque sua construção exige uma modificação não só nos conteúdos 

estandardizados, mas no resgate da participação de todos os sujeitos envolvidos 

com a educação de um modo maior, e do fortalecimento das lutas travadas 

cotidianamente, visando uma escola democrática e propiciadora de cidadania. 

Ressaltamos, porém, que a cidadania aqui não é entendida como aquela 

voltada para o uso do título de eleitor em períodos de eleição, mas como sendo a 

ação consciente frente à diversidade de situações que são vivenciadas em 

sociedade, o respeito pelo outro, a ética profissional e a responsabilidade pelo meio 

ambiente. 

É tomando como referência uma escola pela vida e para a vida, que a 

associação entre ensino regular e trabalho ganha dimensão. Afinal a educação é, ou 

pelo menos deveria ser, um instrumento de libertação e emancipação humanas, o 

que implica que ela deve ter um olhar sensível às diversas histórias de vida de seus 

interessados, o coletivo dos alunos. 
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Nesse sentido, alguns aspectos são importantes e merecem ser destacados, 

a saber: a realidade do trabalho infantil, o combate às práticas ilícitas por parte dos 

jovens e crianças, necessidade de uma melhor, mais adequada e consciente 

formação profissional, a possibilidade de ampliação de aprendizagens, a urgência 

em se (re)significar, (re)pensar e (re)valorizar determinadas atividades realizadas 

pela classe trabalhadora. Estes são, ao que nos parece, alguns aspectos relevantes 

e que justificam uma proposta pedagógica alicerçada na relação entre educação e 

trabalho. 

A prática pedagógica pode se desvincular dos conteúdos homogeneizantes 

típicos da tônica capitalista, e se aproximar da vida dos educandos, conhecendo a 

realidade socioeconômica e cultural dos mesmos como forma de tomar o trabalho 

enquanto princípio educativo, o motor e o norteador das propostas pedagógicas. 

As aceleradas transformações do mundo do trabalho, perpassadas pelas 

também velozes modificações dos meios de comunicação informatizados, são 

elementos significativamente importantes e impulsionadores de uma reflexão acerca 

do local ocupado pela escola nesse contexto. 

Tomando como referência o que foi exposto ao longo de nossa discussão é 

que se faz peculiarmente importante o estabelecimento de uma relação de 

proximidade entre educação e trabalho 

 

[...] reconhecendo a sua dimensão pedagógica e a necessidade da 
educação escolar vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social, uma vez que o fim educação é preparar o cidadão para 
constituir-se como humanidade participando da vida política e 
produtiva (MACHADO, 1992, p.114). 

 

Nessa proposta de relacionar educação básica com formação específica, a 

escola deve atentar para o modo como toma o trabalho, aproximando-o de uma 

abordagem que entenda que quanto mais a sociedade se complexifica maior é a 

complexidade do mundo do trabalho e como tal tem que ser acompanhada pela 

escola. Longe de preparar para o adestramento, a formação deve ser voltada para a 

atuação na vida social e produtiva, que viabilize a construção da autonomia e do 

reconhecimento do homem enquanto ser ativo no processo de construção social. 

Desse modo, “a necessidade de que a força de trabalho receba uma boa 

educação básica, vem tornando obsoleto o conceito que separa a educação básica 

da educação profissional” (FERRETTI, 1994, p.106). Isto porque o novo modelo de 
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sociedade acaba por exigir que a escola assuma a responsabilidade pela formação 

do sujeito que é requerido socialmente. 

Em suma, acreditamos que a escola pode tomar o trabalho enquanto princípio 

educativo, de modo incorporado à vida do educando e fazendo as modificações 

necessárias de acordo com o alunado (criança, jovem e/ou adulto), e com isso 

viabilizar não só o acesso ao dito conhecimento científico, mas também, o 

estabelecimento de uma relação dialética entre este e o conhecimento prático. 

Assim, esta proposta pode ser vista como desafio, mas desafio possível e não utopia 

inafiançável para sempre; ela pode proporcionar conforme os parâmetros aqui 

descritos o desenvolvimento de um processo educativo orientado para a sociedade 

democrática e para o fortalecimento das classes trabalhadoras. 

Se o cenário se apresenta demasiado perverso, acreditamos por outro lado, 

ser possível, através de práticas educativas, o desvinculamento com o ideário 

neoliberal de modo a privilegiar não o homem máquina produtiva, mas o homem 

trabalhador que assume seu compromisso político com as lutas contra as diversas 

formas de exploração. Assim, a educação pode se voltar para a formação do ser 

ético, cidadão e se posicionar de modo reflexivo e crítico diante o projeto capitalista 

dominante. 
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5. UM LOCAL SEMELHANTE À 
CMT, MAS COM MENOS 
CARÊNCIAS  
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5 UM LOCAL SEMELHANTE À CMT, MAS COM MENOS CARÊNCIA S 

 
Trabalhar com amor é orar com as mãos 

(Dom Bosco) 
 

 

 Ao longo de nosso processo formativo no mestrado, carregávamos na mente 

uma questão paralela e até de origem pessoal sobre as grandes dificuldades 

enfrentadas pela casa do menor trabalhador. Sempre estava na nossa cabeça: 

haveria outro modo de manter semelhante projeto? Algum aspecto poderia ser 

diferente? Existem possibilidades e/ou perspectivas de alguma mudança no futuro? 

 Encontramos um exemplo de um trabalho semelhante de um modo até 

inesperado. Fomos junto com nosso orientador conhecer uma instituição dos Padres 

Salesianos. Tivemos um contato tão feliz, quanto à acolhida e certa identificação 

com a atividade que vínhamos observando, que terminamos por estagiar na referida 

instituição através de vínculos com determinados projetos. Pelo valor do que 

aprendemos, concluímos que deveríamos trazer para o nosso trabalho. É o que 

fazemos a seguir. 

 O Centro Educacional Dom Bosco – CEDB, instituição que atua na área de 

qualificação profissional, está localizado na Av. Guaratinguetá, 715 no Conjunto 

Gramoré, Zona Norte de Natal. Caracteriza-se por ser instituição filantrópica 

vinculada à Congregação dos Padres Salesianos de Dom Bosco, a qual tem uma 

história de mais de um século e meio de atividades em Educação e Formação 

Profissional, espalhada em quase todos os países do mundo. 

 Em Natal, o CEDB iniciou suas atividades em 31 de janeiro de 1984 com a 

proposição de atender a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco 

pessoal e social, bem como suas famílias, residentes em comunidades periféricas 

de natal e do interior do estado do rio grande do norte. Possui reconhecimento como 

entidade de utilidade pública através de leis federal, estadual e municipal e registro 

nos órgãos competentes como: 

 

� Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS  

� Conselho Estadual de Assistência Social 

� Conselho Municipal de Assistência Social  
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� Conselho Municipal de Promoção dos Direitos e Defesa da Criança e do 

Adolescente – CMDCA 

� Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São 

Gonçalo do Amarante  

� Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONSECRN 

 

  Através de suas ações, o Centro Educacional propõe atividades nas áreas de 

arte, cultura, esporte e lazer, apoio pedagógico, suprimento alimentar e educação 

para o trabalho, incluindo a formação humana e consciência acerca dos direitos e 

deveres da cidadania. Por seu caráter filantrópico, a instituição vem contando em 

todos estes anos com a colaboração de parceiros variados. Hoje tem o apoio de 

empresas locais, regionais e órgãos públicos. Destacaremos as maiores parcerias: 

 

� Inspetoria Salesiana do Nordeste 

� São Paulo Alpargatas de Natal 

� Instituto Alpargatas de Responsabilidade Social 

� Governo Japonês através do Consulado no Brasil 

� Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Sistema Nacional de 

Emprego – SINE. 

� SENAC, SESC, CEFET 

� Salesianos do Brasil – Programa Segundo Tempo 

� Ministério da Justiça, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos – 

Medidas Sócio Educativas 

� Banco do Brasil, através do Programa Adolescente Trabalhador. 

� Prefeitura Municipal de Natal.  

� Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente  

� Guararapes Confecções S/A 

� Rotary Clube Reis Magos de Natal – Musica e Cultura. 

� Instituto FAL - Programa Cultural Operart. 

� Prefeitura de São Gonçalo-Rn - Programa de Medidas Sócio Educativas. 

� Prefeitura Municipal de Poço Branco. 

� Consórcio Social da Juventude - Convênio com Ministério do Trabalho e 

Emprego 
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 Contribuição igualmente importante se realiza com a participação comunitária 

nas atividades desenvolvidas pelo CEDB, o que pode ser legitimada pela realização 

de visitas periódicas às famílias e de reuniões e encontros sistemáticos com os pais 

e com representantes de escolas e de associações de moradores da região. 

O Centro Educacional Dom Bosco tem uma estrutura física adequada a 

tantas atividades: Área total de 23.313,88 m2  Área construída de 5.829,97 m2 

No que diz respeito à área construída, temos os seguintes ambientes: Ginásio 

Poliesportivo coberto – capacidade para 1.000 pessoas sentadas; Laboratório de 

Corte e Costura Industrial – com 60 sessenta máquinas; Oficina de Panificação com 

depósito e escritório; Oficina de Serigrafia; 4 Laboratórios de Informática, totalizando 

60 computadores; Oficina de Impressão e Encadernação Gráfica; Salas do 

Programa de Medidas Sócio Educativas; Sala de Atendimento do Serviço Social; 

Sala de Dança; Coordenação do Oratório; Coordenação; Departamento 

Administrativo; Diretoria; Secretaria; Tesouraria; 10 salas de aula teóricas, com 

capacidade para 25 alunos cada; Auditório para 200 pessoas; Quatro conjuntos de 

instalações sanitárias - 02 masculinos e 02 femininos; Sala de jogos de salão; Sala 

de sorveteria; Capela com capacidade para 500 pessoas sentadas; Sala de reunião 

para 20 pessoas; Cozinha e Refeitório - capacidade para 200 pessoas por turno. 

Existe ainda um espaço aberto reservado para prática de esportes com 2 

campos de futebol de tamanho médio, 1 campo de voleibol e 1 campo de futebol de 

areia.  

O CEDB tem sua experiência pautada no chamado Sistema Preventivo de 

Dom Bosco que segue alguns princípios norteadores, a saber: a vontade de viver 

entre os jovens, a acolhida incondicional destes, o critério preventivo, o tripé Razão 

– Religião – Amorevolezza, termo em italiano que pode ser traduzido como um clima 

de família no ambiente educativo.  

 A vivência de tais princípios dá-se principalmente nos chamados Oratórios 

Salesianos onde crianças, adolescentes e jovens são acolhidos no intuito de 

incentivá-los ao protagonismo por meio da experiência associativa e da prática de 

atividades religiosas, esportivas, artísticas, de propedêutica ao voluntariado social e 

missionário. Ainda temos, contudo, outra possibilidade de formação através dos 

Centros de Qualificação Profissional, que oferecem a possibilidade dos jovens 

adquirirem competência profissional e inserirem-se produtivamente no mundo do 

trabalho. 
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Nos Centros de Qualificação Profissional a preocupação maior é com a 

formação cidadã por meio do trabalho. Dom Bosco foi um dos percussores da 

experiência de acolher na própria casa os órfãos vindos do interior em busca de 

sobrevivência na cidade de Turim. Efetivou contratos de trabalho para aprendizes, 

criou na própria residência os seus primeiros laboratórios de Artes e Ofícios. Já em 

1854 ele escrevia: “Dizei aos meus irmãos e às minhas irmãs que o trabalho faz 

bons cidadãos”. 

Em linhas gerais os Centros de Formação Profissional são uma iniciativa de 

formação dos jovens qualificando-os para o mundo do trabalho. Segundo Pe. Diego 

Vanzetta, atual diretor do CEDB: 

 

Inserindo, com qualidade profissional e perspectiva concreta de 
continuidade, uma quantidade significativa de jovens no mundo do 
trabalho, contribuímos para a realização do sonho do sistema 
preventivo: uma sociedade onde os jovens consigam escapar do 
mundo da violência, das drogas e da marginalização, onde possam 
contribuir para a produção dos bens necessários ao bem-estar 
individual e social e onde, enfim, elaborem, nas associações leigas e 
religiosas, os valores da sociedade do futuro, possivelmente mais 
equânime e mais solidária.  
 

 O Centro Educacional Dom Bosco participa diretamente de alguns Projetos e 

Programas em nível nacional, estadual e municipal. É uma entidade conveniada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego para a realização do Consórcio Social da 

Juventude de Natal e Região Metropolitana (CSJ) que é uma iniciativa do Programa 

Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego que em Natal tem o nome fantasia de 

Nação Juventude. 

 Para a realização deste trabalho o CEDB enquanto entidade âncora pode, por 

meio de licitação, contar com a execução de cursos por meio de outras instituições. 

Na edição 2008 do consórcio, temos as seguintes entidades: Fundação Pedro 

Ferreira de Melo (FPFM), Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do RN (FUNCERN), Cooperativa de Produção Artesanal do CRUTAC 

(COOPERCRUTAC), Instituto Cultural do Trabalhador Potiguar (ICTP), Núcleo de 

Consultoria Institucional (NCI), Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas 

(FCDL), Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e 

Derivados do Petróleo (SINTROPERN). 
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 O Consórcio tem um total de 25 cursos em áreas diversas, contando com 

uma demanda de 1900 jovens dos quais, o número máximo aceitável de evasão 

deve ser de 25%.  

 No concernente à qualificação, consiste em um processo formativo que não 

se limita ao desenvolvimento das habilidades práticas necessárias à execução das 

atividades profissionais. Envolve, também, a formação básica estruturada em 

módulos de Valores Humanos, Ética e Cidadania, Equidade, Estímulo à elevação da 

escolaridade (nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática) e Inclusão Digital.  

 O jovem pode ainda realizar ações voluntárias junto à comunidade onde está 

inserido, numa carga horária mínima de 100h que tem atrelada ao seu cumprimento 

uma bolsa no valor de seiscentos reais recebidos em seis parcelas mensais. 

 O Consórcio Social da Juventude estabelece a inserção mínima de 30% dos 

jovens qualificados no mundo do trabalho. Essa inserção pode ocorrer através de 

empregos formais: Convencional, Estágio, Menor Aprendiz, ou ainda, através de 

formas alternativas de renda: Prestação de Serviço Autônomo e 

Associativismo/Cooperativismo. 

 Temos neste projeto um espaço que reúne as experiências adquiridas no 

cotidiano do Consórcio Social da Juventude e proporciona momentos de integração 

através da cultura, do esporte, do lazer e da formação cidadã: o Centro da 

Juventude. Este Centro esforça-se para promover ações descentralizadas, 

alcançando os jovens nos espaços de qualificação profissional das diversas 

entidades executoras, além dos momentos preparados para o encontro de todos os 

participantes da Nação Juventude.  

 Outra atuação do CSJ dá-se com a Ouvidoria da Juventude que atua como 

facilitadora/mediadora de questões que envolvem os (as) usuários (as), as 

instituições executoras e o Centro Educacional Dom Bosco. 

 O objetivo maior deste serviço é promover a participação, através de 

reclamações, solicitações, sugestões, denúncias, dúvidas, opiniões e elogios, 

pensando na melhoria das ações desenvolvidas pelo Consórcio Social da 

Juventude. 

 O Consórcio conta ainda com um trabalho de constante divulgação das ações 

desenvolvidas. Esta divulgação acontece por meio de veiculação de matérias, notas 

e entrevistas na mídia local. O alvo da equipe de Comunicação é de modo geral, 

TVs, rádios, jornais, sítios e revistas, mas realiza ações de comunicação interna, 
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onde os alunos são estimulados a agirem como agentes multiplicadores das 

informações que dizem respeito à qualificação e à inserção no mundo do trabalho. 

 Com a execução da primeira edição do Consórcio Social da Juventude de 

Natal e Região Metropolitana, Programa pertencente às Políticas Nacional do 

Primeiro Emprego - PNPE do Ministério do Trabalho no ano de 2006 evidenciou-se 

uma significativa inserção de 520 jovens, o que superou a meta mínima de 30% que 

estabelecia um número de 430 jovens. 

 Na edição deste ano conta-se com um número de 1900 educandos que têm 

entre 16 e 24 anos não tiveram nenhuma experiência de trabalho com carteira 

assinada, possuem uma renda familiar de até meio salário mínimo e estejam 

cursando o Ensino Fundamental ou Médio. Aos que não estão freqüentando a 

escola há um diálogo no sentido de estimulá-los a voltar a estudar. Prioriza-se no 

Programa os jovens em conflito com a Lei, em situação de maternidade ou 

paternidade precoce, vítimas de violência entre outras. Estamos numa etapa final do 

processo de qualificação e o intuito do Programa é superar a meta do Consórcio 

anterior. 

 A breve sistematização acerca da experiência do CEDB mostra-nos como os 

diversos apoios recebidos por esta instituição são primordiais à realização das ações 

previstas as quais têm sido positivamente avaliadas pelos sujeitos beneficiários, bem 

como, pela comunidade. 
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6 CONTRIBUÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129

6 CONTRIBUIÇÕES FINAIS 

 

Se as coisas são inatingíveis... Ora! 
não é motivo para não querê-las... 
Que tristes os caminhos, se não fora 

a mágica presença das estrelas! 
(Mário Quintana) 

 

 Pensar uma escola pela e para a vida não é tarefa fácil, pois pressupõe tomar 

a educação enquanto interligada aos aspectos que constituem a vida. Isso implica 

que, quando pensamos na educação de crianças e adolescentes temos que 

considerar a realidade cultural, sócio-econômica, os anseios, expectativas em 

relação à escola, ao trabalho, à vida. 

 Não é difícil ouvirmos relatos sobre como a escola pode contribuir para a 

garantia de um futuro melhor. Os pais anseiam que seus filhos “sejam alguém na 

vida”, o que significa em outros termos, ter no futuro, um “emprego digno”. 

 Acreditamos que esse tipo de pensamento, expresso pelas variadas famílias 

deveria ser um ponto de partida para a escola pensar propostas pedagógicas que 

considerem o trabalho não apenas mão-de-obra, mas o futuro trabalhador 

qualificado, consciente de suas atribuições e direitos, que compreenda a lógica 

capitalista dominante e busque formas de realização. 

 A escola precisa, pois, se distanciar de uma prática fragmentadora dos 

saberes. Os conhecimentos devem servir à atividade profissional, à vida. Em se 

tratando da formação necessária ao trabalho, 

 

[...] há alguns pontos básicos em qualquer trabalho: ler e escrever 
com segurança e atenção; compreender, saber tirar dúvidas e 
comunicar idéias salientando as idéias principais das mensagens; ter 
concepção consistente das medidas matemáticas das grandezas 
conforme os graus de complexidade em que se estiver atuando; ter 
conhecimentos gerais compatíveis com o trabalho que está inserido. 
(PESSOA, 2003, p. 145). 

 

 O que estamos apontando não é a supervalorização de conteúdos conceituais 

em detrimento dos conteúdos procedimentais e atitudinais, mas chamar a atenção 

para conhecimentos que são basilares e sem os quais se torna difícil a compreensão 

por parte do aluno acerca de outros conhecimentos. 
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 Contudo, ressaltamos a importância de considerar o homem como um todo. 

Ou seja, considerar conteúdos ligados à formação humana, abordar a ética, a 

cidadania, as artes, a espiritualidade, e que geralmente não são contemplados nos 

currículos escolares. 

 Mas há ainda outros pontos a serem considerados pela escola. Vejamos, por 

exemplo, o que nos diz Rubem Alves sobre as tarefas da educação. Em seu livro A 

educação dos sentidos e mais... Ele usa uma imagem para descrevê-las. Convida-

nos a pensar o corpo carregando duas caixas. Uma delas na mão direita, que é a 

[...] “mão da destreza e do trabalho”. (ALVES, 2005, p. 9). Esta mão carrega a caixa 

de ferramentas. Quanto ao uso das ferramentas, expressa: 

 

A ciência é, ao mesmo tempo, uma enorme caixa de ferramentas e, 
mais importante que suas ferramentas, um saber de como se fazem 
as ferramentas. O uso das ferramentas já existentes pode ser 
ensinado. Mas a arte de construir ferramentas novas, para isso há de 
se saber pensar. (ALVES, 2005, p. 11). 

 

 Já na mão esquerda, carrega-se a caixa de brinquedos. Esta, segundo o 

autor, não tem utilidade, não é ferramenta. “As coisas da caixa de ferramentas [...] 

são meios de vida, necessários para a sobrevivência”. (ALVES, 2005, p. 15). Mas 

são as coisas da caixa de brinquedos que dão razões para se viver. Cita que a arte 

e o brinquedo são [...] “atividades inúteis que dão prazer e alegria” (ALVES, 2005, p. 

16). 

 

Resta perguntar: os saberes que se ensinam em nossas escolas são 
ferramentas? Tornam os alunos mais competentes para executar as 
tarefas práticas do cotidiano? E eles, alunos, aprendem a ver os 
objetos do mundo como se fossem brinquedos? Têm mais alegria? 
Infelizmente não há avaliações de múltipla escolha para se medir 
alegria. (ALVES, 2005, p. 16). 

 

 Educar para a alegria, para a felicidade. Esta poderia ser uma missão da 

escola?  Ou é suficiente pensarmos na escola para o vestibular, aquela que veicula 

conteúdos para este fim, muitos dos quais sem significado para sua vida diária? Na 

escola não nos ensinam, por exemplo, para que servem as “ferramentas”. 

 Lembremos ainda que na escola as disciplinas são ministradas de forma 

fragmentada. Percebemos não haver um diálogo entre os diversos educadores. 

Cada um ministra sua disciplina, “dá a sua aula” de 50 minutos. Ao tocar o sinal, “o 
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cérebro do educando pára de pensar” em Matemática para receber o professor de 

Geografia. E nesse rápido momento de troca de professores, lá está o quadro 

repleto de informações a serem copiadas.  

 Mas esse modelo de escola conteudista é geralmente a escolhida pelos pais 

que matriculam seus filhos com a certeza de que esta é a mais qualificada para 

prepará-los para o vestibular. 

 Parece ser essa a educação desejada, esta é a que prepara para os melhores 

empregos. E ainda: os que não obtêm êxito no vestibular, que não conseguem um 

emprego bem remunerado, são levados a se sentir culpados pela não ascensão, já 

que segundo o ideário de nosso sistema capitalista, o fato de não atingir tal sucesso 

é culpa do comodismo do indivíduo que não estudou o suficiente, que não se 

dedicou como deveria. 

 Assim, voltamos à metáfora proposta por Rubem Alves, quando nos relata 

sobre a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. A escola tem demonstrado 

grande preocupação com a caixa de ferramentas, mas e a caixa de brinquedos? 

Não poderia a escola ocupar-se com as duas? Não deveria a escola estar 

preocupada com a educação dos saberes científicos, para o trabalho, mas também 

com a construção da felicidade humana? 

 Nossa sociedade tem optado preferencialmente pelo modelo de escola que 

educa com base nos conteúdos conceituais, ou em outros termos, educa/prepara 

para o vestibular. Entretanto, ao longo de nosso estudo procuramos discutir um 

outro modelo de escola, a que aproxima educação e trabalho, e esforça-se para 

associar os conteúdos curriculares à vida, ao concreto, de modo que o educando 

possa identificar uma aplicação prática do que estuda. 

Um trabalho dessa natureza, no qual tivemos a possibilidade de identificar 

algumas características e problemáticas relacionadas ao trabalho desenvolvido pela 

CMT, nos impulsiona a sistematizar um pouco do que acreditamos ser pequenas 

contribuições à instituição, no sentido de que se trata do olhar de sujeitos que não 

estão diretamente envolvidos com a execução das ações formativas. 

 Sublinhamos que são considerações pontuais, pois sabemos das dificuldades 

de execução pelas impossibilidades financeiras que comprometem o melhor trabalho 

que poderia ser efetivado pela Casa do Menor Trabalhador. E ainda, porque não é 

nosso objetivo tecer críticas à Casa que tão receptivamente nos recebeu, abriu suas 

portas e nos apoiou no que foi possível. Procuramos aqui retribuir toda a atenção 
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que nos foi dispensada e discutir, junto aos envolvidos com a instituição, outras 

possibilidades e caminhos. 

Analisamos durante nossos estudos dois documentos de extrema importância 

para a organização do trabalho pedagógico realizado pela escola, e que segundo 

concebemos, devem ser construídos com a participação de toda a comunidade 

escolar. Assim, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar elaborados 

pela escola são instrumentos relevantes, que devem servir de eixo norteador para as 

ações propostas, sejam de caráter pedagógico ou administrativo, realizadas pela 

comunidade escolar como um todo. 

Vários são os capítulos que destacam a preocupação da escola com o 

impacto que a falta de uma proximidade entre escola e família pode causar na 

aprendizagem. Consideramos um grande passo dado pela escola enquanto 

instituição que prima pela socialização da educação quando da elaboração do PPP, 

e acreditamos que muitas propostas descritas no documento são valiosas e 

precisam ser efetivadas, dada a pertinência das mesmas para a melhoria do fazer 

pedagógico. 

Entre elas, destacamos a aproximação e o diálogo com as famílias envolvidas 

em momentos que não sejam apenas para exposição do desenvolvimento dos 

educandos no bimestre. Como por exemplo, a concretização do Conselho de Pais 

que participe ativamente em parceria com a escola, e que possa ajudar a mobilizar 

outros pais. Isto porque, consideramos que a média de 90 pais ou responsáveis 

participantes que é exposta nos Relatórios da instituição, ainda significa um número 

pequeno de sujeitos envolvidos, uma vez que em 2007 o número de educandos da 

instituição era de 540. 

As reuniões são momentos fundamentais de diálogo e precisam ser 

cuidadosamente planejadas pela coordenação que deve estar aberta a ouvir os pais 

e pode articular dinâmicas de integração, oficinas, solicitar que os pais citem 

algumas temáticas para serem abordadas em outras reuniões. Isto ajudaria a 

instituição a pensar em palestras que contribuíssem para a formação dos pais, 

visando auxiliá-los na educação de seus filhos. 

 Sugerimos que esta medida seja adotada também para os professores por 

meio de encontros pedagógicos que discutam não só questões de ordem 

administrativa, mas temas de conscientização e envolvimento de todos os 
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funcionários da escola no trabalho pedagógico, que, de certa forma, cada um 

realiza, enquanto membro desse espaço de construção de saberes. 

 Sublinhamos que as ações aqui propostas devem ter como base 

sustentadora a constante avaliação, o que deverá ser feito por toda a comunidade 

escolar que pode propor soluções, discutir os êxitos e limitações de algumas 

medidas, contestar outras, o que visa a melhoria do fazer pedagógico e a satisfação 

dos que contribuem com essa forma de gestão democrática. 

 Muitas crianças e adolescentes passam o dia na escola. No horário oposto ao 

que estão em sala de aula ficam muitas vezes ociosas, ou na quadra de esportes 

brincando sem qualquer direcionamento. Sentimos a necessidade de a CMT 

conseguir estabelecer uma programação que ocupe as crianças no tempo integral, 

possivelmente pela extensão das atividades através de diversas oficinas. 

 Em suma, a proposta de tais oficinas aponta outros caminhos no olhar 

lançado para o educando. Todavia, esta proposta é passível de modificações, desde 

que sejam pensadas a partir da troca de informações, opiniões e sugestões 

discutidas entre todos que compõem a instituição, pois são igualmente sujeitos da 

práxis construtora de uma outra escola. 

 A instituição escolar, de uma forma geral, mostra cotidianamente suas 

dificuldades em trabalhar satisfatoriamente com aspectos envolvidos e 

intervenientes no ensinar e aprender, principalmente, no âmbito das oficinas de 

trabalho. Certamente, são muitos os desafios postos à escola no contexto atual 

marcado pelo acelerado desenvolvimento dos meios de informação e comunicação, 

das novas tecnologias, pela diversidade de conhecimentos que despontam na 

contemporaneidade e as constantes mudanças do nosso modelo societal que impõe 

às crianças, desde muito cedo, valores pautados no consumismo, na competição e 

no individualismo. 

 Neste sentido, faz-se cada vez mais urgente às instituições que pretendem 

associar educação e trabalho a atenção que deve ser dada à educação básica, 

preocupação, que já vem sendo apontada pelos esforços de especialistas e 

legisladores, ao que podemos mencionar a indicação do Plano Nacional de 

Educação: "a formação para o trabalho exige hoje níveis cada vez mais altos de 

educação básica, geral, não podendo esta ficar reduzida à aprendizagem de 

algumas habilidades técnicas" (Brasil, 2006, p. 51).  
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Segundo compreendemos seria necessária a construção de um outro sistema 

educativo, que não estivesse voltado apenas para veiculação de conteúdos 

curriculares formais e/ou com habilidades técnicas, mas com toda a problemática 

social, centrando-se na realidade da qual faz parte o educando, suas peculiaridades, 

entendendo-o como sujeito idiossincrático que, como tal, tem suas inquietações, 

medos, desejos, convicções e sentimentos. 

Assim, acreditamos na necessidade de aproximação entre a vida e os 

conteúdos escolares. Contudo, o atual modelo escolar parece não ouvir a voz de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos desejosos por atenção, por uma escola que 

respeite as particularidades emocionais, cognitivas, psicomotoras e linguísticas de 

cada indivíduo, que esteja preocupada em cumprir seu papel formativo, o que não 

pressupõe a transmissão de conteúdos “recebidos de forma empacotada”, mas o 

compromisso com a construção de consciência crítica, cidadã, ética e responsável. 

Insurge um grande desafio aos educadores, que é propiciar um espaço de 

aprendizagem pautado em uma abordagem dialética e dialógica, de forma a trazer 

para o debate, para a problematização, situações da realidade vivenciada pelos 

educandos, o que pode contribuir para que estes não se sintam menorizados, mas 

contrariamente, possam identificar, a partir de suas experiências, a diversidade de 

saberes que dominam e passem a ter uma auto-imagem mais positiva, 

reconhecendo-se e valorizando-se enquanto sujeitos cognoscentes. Este aspecto 

pode ser percebido durante a pesquisa de campo, nos momentos de interação, 

diálogo e nos registros apontados nas análises dos dados, quando ficou evidente 

para nós, a baixa auto-estima dos jovens e como estes são descrentes quanto às 

suas capacidades. 

Dessa forma, os encaminhamentos dados pelos educadores podem 

aproximar-se da solução de problemas que proporcionem a interpretação e 

discussão dos mesmos. Igualmente, as atividades propostas podem estar 

diretamente articuladas ao contexto de vida dos educandos, partir da própria história 

de vida dos mesmos, pois muitos trabalham, “pegam ônibus” sozinhos, participam 

das oficinas profissionalizantes e estão em contato direto com números, valores 

monetários, medidas de uma forma geral, o que demonstra o vasto conhecimento de 

mundo que possuem e que pode ser explorado pelos educadores. 

É inegável que o cenário atual mostra-se demasiado perverso ao colocar, 

muitas vezes, o professor como único responsável pelas mazelas que assolam a 
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educação, quando sabemos da somatória de fatores sociais, culturais, políticos e 

econômicos que concorrem em grande parte para justificar o fracasso de nosso 

sistema educacional, cujos dados de inúmeras avaliações (ENEM, ENADE, SAEB) 

põem à mostra o baixo índice de rendimento escolar dos alunos nos diversos níveis 

de ensino. 

Um argumento bastante difundido e apontado por Souza (2002, p.252) para 

esses resultados é o “argumento da incompetência, cujo cerne afirma que a principal 

causa para o baixo desempenho do sistema educacional é, justamente, a 

incompetência dos professores”. Temos a compreensão que é apenas parte da 

realidade. 

A formação do professor tem lugar fundamentalmente importante no âmbito 

da qualidade do fazer pedagógico, mas este fazer deve ser pensado também sob o 

prisma das condições concretas sob as quais o professorado desenvolve sua 

prática. Entre elas citamos: inadequação de salas de aula, seja pelo espaço físico 

em si, seja por não ser um ambiente alegre, vivo, a ausência de outros espaços 

propiciadores de aprendizagens, como por exemplo, uma brinquedoteca, falta de 

recursos e materiais didáticos diversificados, salas muito numerosas, e mesmo a 

falta de apoio institucional que permita um trabalho coletivo e o estabelecimento de 

novas práticas educativas. 

Assim, não estamos colocando os educadores na posição de “redentores da 

educação”. Estes fazem parte da problemática social a que nos referimos, mas 

certamente são os mediadores das mudanças que se dão cotidianamente a partir do 

espaço de sala de aula. 

Aos olhos de muitos, falar na “escola que queremos” é mera utopia, mas para 

nós não é utopia inafiançável para sempre, pois acreditamos e temos experiências 

exitosas que nos mostram a possibilidade de mudança nas relações sociais 

amplamente estabelecidas e na viabilidade de uma escola que valoriza seus 

aprendentes, que lhes fazem sentir alegria, que prioriza seus sentimentos e anseios 

e realiza um trabalho cooperativo no sentido de permitir o agir mutuamente e o 

respeito entre todos os sujeitos da instituição escolar. 

Esses são os passos finais de nossa pesquisa. Sabemos, entretanto, que 

este estudo não se esgota aqui. Temos consciência da limitação deste tipo de 

trabalho e a necessidade de continuidade. Os encaminhamentos aqui apontados, 

certamente são uma “gotinha no oceano”. Sabemos das limitações e de como a 
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mudança por parte da instituição escolar é algo difícil, mas nos alegra saber que 

temos a possibilidade de fazer com que a escola possa, por um momento, pensar 

sobre suas ações. 

 Sentimos a necessidade de expressar que, durante algum tempo, 

imaginamos que uma educação profissional independesse da educação acadêmica. 

Noutras palavras, que poderíamos ensinar e aprender trabalhos sem tanta 

necessidade de conhecimentos formais pedagógicos. 

 Mas o acompanhamento dos nossos sujeitos de pesquisa nos levou a uma 

compreensão diferente: há uma estreita relação entre os níveis de apreensão dos 

conhecimentos e de competências e habilidades de realizar tarefas laborais, mesmo 

que sejam simples e manuais. 

 Os alunos que pesquisamos se mostraram com muitas dificuldades na 

escrita, na expressão mais fluente de suas idéias, na articulação entre as palavras e 

na grafia das mesmas. Nas oficinas – marcenaria e panificação – presenciamos 

também um pequeno desenvolvimento dos alunos. E pelo que pressentimos, não há 

muitas perspectivas de evolução. Quando nos colocamos a refletir, temos a 

sensação que os horizontes são muito limitados. 

 Indagamo-nos, muitas vezes e por longo tempo, sobre quais razões de 

ocorrer essa espécie de limitação. A principal causa que encontramos foi que, numa 

educação profissional, o fator econômico é fortemente decisivo. Uma 

profissionalização, ou mesmo uma iniciação à esta, necessita de recursos numa 

quantidade significativa. É diferente de uma sala de aula regular e tradicional que 

para sua manutenção requer apenas o salário do professor. Logicamente, após os 

investimentos iniciais de livros, cadernos, fardamento e demais recursos didáticos. 

 Qualquer experiência que extrapole a aula regular, preponderantemente 

expositiva, implicará em recursos, que exigirão inclusive uma espécie de fluxo 

continuado e constante. Os chamados materiais de consumo que são usados uma 

vez e transformados e, imediatamente, requerem uma reposição, um estoque. 

 A Casa do Menor Trabalhador, como uma instituição, mantém-se limitada às 

dimensões dos recursos disponíveis. 

 As realidades estudadas, observadas, vivenciadas, fazem-nos (re)afirmar a 

necessidade de uma escola que associe educação e trabalho. Acreditamos na 

viabilidade do trabalho enquanto princípio educativo. Isto porque avaliamos como 

pertinentes as experiências de autores como Makarenko e Freinet, que de modo 
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prático vivenciaram essa aproximação entre educação e trabalho. Também, porque 

entendemos que os jovens anseiam, idealizam, têm sonhos em relação ao futuro. 

Quando pensam neste, têm a convicção de que muito do que almejam para suas 

vidas perpassa por uma educação que os qualifique para a vida profissional 

produtiva. 

Pudemos verificar no contato com os jovens da Casa do Menor Trabalhador, 

que nessa fase de suas vidas, as expectativas em relação à inserção no mundo do 

trabalho são muitas. Ficou evidente que a presença do trabalho ou a falta dele é 

aspecto central. As preocupações em torno do trabalho significam para estes jovens 

a possibilidade de ajuda financeira às famílias, mas também maior independência e 

um desejo de que suas vidas tomem rumos diferentes da vida que têm seus pais. 

 E o que dizer sobre a vida desses jovens fora do ambiente escolar? O que 

fazem quando não estão nesta instituição? Eles trabalham? Procuram emprego? 

Afinal, quem são esses alunos? Estes questionamentos deveriam fazer parte da 

rotina pedagógica da escola, embasar o trabalho dos educadores.  

Tivemos contato em nosso estudo com um pouco dessa realidade vivenciada 

pelos sujeitos da CMT e conhecemos suas motivações, os diferentes trabalhos que 

eles gostariam de desenvolver, a importância que a educação tem para eles, a 

percepção de que nem sempre é possível escolher um trabalho, uma ocupação e a 

esperança que depositam em suas chances de inserção no mundo do trabalho. 

Como foi difícil para nós, perceber que há determinações de ordem histórica, social, 

política, econômica, cultural e mesmo psicológica que podem possibilitar ou não a 

inserção destes jovens no mundo do trabalho.  

Na Casa do Menor há uma preocupação com a satisfação de necessidades 

básicas, preocupação que se aproxima da exposta por Abraham Maslow quando 

criou dentro de sua Teoria da Motivação a pirâmide das necessidades básicas do 

ser humano. 

Nela Maslow aponta que o ser humano busca inicialmente a satisfação de 

suas necessidades básicas, que são as fisiológicas (comida, ar, bebida), e somente 

quando estas são satisfeitas é que o ser humano passa a buscar a satisfação das 

demais (de segurança, sociais, de estima, de auto-realização). 

 Sublinhamos que é gratificante e esperançoso encontrar em nossa sociedade 

já tão impregnada por valores defendidos e repassados pelo modelo capitalista, 

instituições como a Casa do Menor Trabalhador e o Centro Educacional Dom Bosco, 
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que se preocupam com a satisfação das necessidades básicas de seus educandos, 

mas vão além do que para muitos é mero assistencialismo, pois são sensíveis à 

situação de vulnerabilidade social de crianças, jovens e adolescentes e preocupam-

se incansavelmente com a promoção do humano. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS JOVENS DA  CMT 
 

ATIVIDADE INICIAL - CASA DO MENOR TRABALHADOR 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: (   ) M          (   ) F 

Idade: ____ 

Oficina da qual participa: 

(   ) Panificação 

(   ) Marcenaria 

 
1- O que a gente precisa ou gosta, a gente aprende. Você concorda com esta afirmação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Mais para sim 

(   ) Mais para não 

 
2- Exemplos que confirmam a afirmação acima. Informe de acordo com sua preferência. 

� 3 Nomes de artistas 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

� 3 Regras de esportes 
__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
� 3 Títulos de músicas 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

� 3 Estilos de danças 
__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
� 3 Matérias (disciplinas) de estudo da Escola que você prefere 

__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

 
3- Há algumas ações que marcam nossa presença diante das outras pessoas, como por 

exemplo, falar corretamente, pronunciar bem as palavras, etc. Você costuma prestar 

atenção no falar com cuidado e pronunciar bem as palavras? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não me preocupo com isso 

(   ) Alguém já me disse para ter mais cuidado 
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4- Você se sente seguro (a) em anotar informações numéricas?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não gosto de números 

(   ) Tenho habilidade com números 

 
5- Cite 3 profissões que você mais admira. 

  ________________________, _________________________, _______________________ 
 

6- Você conhece pessoas dessas profissões? Escreva quem são. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

7- O que faz cada um destes profissionais? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 

8- Por que você admira essas profissões? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 
9- Entre estas e outras profissões, qual gostaria de escolher para você? Por quê? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

  
10- Você está se preparando para ser um bom profissional? Escreva um pouco sobre o que 

espera para este seu futuro. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM UM MICROEMPRESÁRIO 

 

� A seguir apresentamos a transcrição na íntegra da entrevista realizada em 

forma de roda de conversa entre um microempresário e os jovens da Casa do Menor 

Trabalhador. 

 

1- Onde se localiza a sua empresa e quanto funcioná rio tem hoje? 

 

Olha, hoje tem três funcionários. É importante que vocês entendam que hoje 

eu tô limpando o chão, mas eu quero amanhã tá num setor melhor. Então eu tenho 

que mostrar capacidade pra executar aquilo ali. Eu tenho um irmão que é do Macro, 

e ele é Serviços Gerais. Eu digo muito a ele: meu irmão, se você quer crescer, 

procure uma forma de demonstrar seu interesse e ao mesmo tempo você tá 

valorizando, porque senão você não vai ser destacado nunca Não vai ser 

promovido, porque o pessoal vai dizer se a gente quer vencer, se a gente não se 

incomoda aí tá certo pode ficar relaxando no serviço que em pouco tempo vai ser 

dispensado em vez de ser promovido. Isso é o que eu tenho a dizer com a minha 

experiência. Eu já tenho 68 anos, meus pais têm mais de quarenta de trabalho 

assim administrativo. Eu nunca vi ninguém ser promovido porque é relapso, porque 

é descuidado. Sempre quem é promovido é quem tem um maior interesse nas 

coisas. É quem demonstra maior capacidade e maior interesse em que as coisas 

aconteçam, esse tem vez. Portanto, vocês todos são jovens, procurem fazer sempre 

as coisas com responsabilidade no estudo. Em vez de colar, estude um pouquinho 

mais e não cole. Amanhã você vai trabalhar. Em vez de mentir, procure sempre dizer 

a verdade, mesmo que aquela verdade seja até na sua compreensão prejudicial a 

você. Mas não deixe de dizer a verdade, porque a mentira tem uma coisa muito fácil: 

ela chega muito depressa, mas ela não aguenta a verdade. Quando a verdade 

chega, ela vai embora. Portanto, não tenha medo de dizer a verdade, seja sempre 

sincero. Acho que eu já me estendi muito. Pode dizer. 

 

2 - Quantos itens, aproximadamente, a loja vende? 

 

Olha, nós temos vários itens, não vou precisar não porque se disser que a 

gente tem 500 itens eu tô mentindo, porque eu não sei realmente. Tem produto que 
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você compra e vende, mas aí é a história da competitividade: se eu compro dois 

tipos de produto e um tem saída, o povo aceitou compra muito e o outro sai um, dois 

demora muito a sair, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de comprar aquele 

que não sai. Eu vou comprar mais aquele que sai, né? Então se o meu objetivo é 

atender mais gente, vender mais e consequentemente ganhar dinheiro, então é claro 

que eu vou vender aquele que é mais procurado. 

 

3 - Como a empresa classifica os itens por grupos? (ferragens, tintas...)? 

 

Nós temos é... Material do tipo que vocês mesmos conhecem. É lápis, 

caderno, borracha, livro, que eu vendia livro, mas deixei de vencer, porque hoje 

existe uma concorrência muito grande das editoras. As editoras vendem um livro e 

elas mesmas promovem a sua substituição no ano seguinte. Então toda editora 

consegue nas escolas mudar 40% dos livros. E o que é que acontece com isso? 

Prejuízo pra o aluno, prejuízo pra o pai do aluno, prejuízo pra escola e prejuízo pra 

livraria. Porque eu acho que é a única coisa que a gente compra que não tem 

substituição. Quer dizer, não tem troca. Você compra um material escolar, ele é 

vendido toda época se ele não sair ali, mas se você comprar dez mil e só conseguir 

vender mil, você tem que pagar os dez, você não tem o dinheiro. Ele aceita a 

devolução daquela mercadoria pra você pagar os nove com a mercadoria que você 

levou. Mas o livro é o contrário, se você comprar dez mil reais de livro, se não 

conseguir vender os livros, só vender mil, você tem que pagar os dez, arranjar 

dinheiro pra pagar os dez e esperar vender os nove. Se por acaso, você não tiver 

muita sorte no outro ano aqueles nove livros que você comprou, que você pagou e 

ficou na sua prateleira, vai ser substituído porque a editora vai ter que fechar a cota 

dela de substituir 40% dos livros que ela vende. Então bota outros livros no lugar e 

aqueles ali fica em ponto morto, não sai porque livro didático só sai quando existe 

demanda, quando existe a procura. Quando não tem, o cara não quer porque vai 

servir de entulho. Quer dizer: é lixo, e ninguém quer levar lixo pra casa. 

 

4 - Percentualmente, como se distribuem as maiores despesas da empresa e, 

também, quais os impostos, contribuições, taxas que  a empresa necessita 

pagar? 
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Olha, os impostos, a gente é uma microempresa, os impostos são: ICMS, 

impostos estaduais, federais e tem também uma parte de serviço que é o ISS, que é 

da Prefeitura. Então esses impostos, eles representam de 22 a 25% do produto, 

17% é do Estado, 5% é do Governo Federal e ainda tem os 5% do ISS. Então, no 

final vai chegar a uns 25%, agora a despesa maior da gente é mais com pessoal. É 

salário do pessoal, porque isso representa em torno de 15 a 20% do faturamento. 

 

5 - A empresa precisa manter os seus prédios e móve is, atualizar, modernizar 

sua estrutura e planejar sua expansão. Qual o perce ntual do faturamento que a 

empresa necessita reinvestir para continuar em oper ação? 

 

A livraria tem que vender no mínimo é...Pra que ela se mantenha, pelo menos 

cinco mil reais com a nossa estrutura que é pequena, são quatro pessoas 

trabalhando, mais o contador. Então a gente tem que vender no mínimo cinco mil 

reais por mês. Se baixar disso, aí o pessoal corre o risco de alguém ser demitido, 

porque isso a gente já tá no limite, tá entendendo? Só se vender mais, porque 

vender é uma arte num é? E também uma sorte. Você tá hoje no comércio e passa o 

dia todinho, não vende, vamos dizer: cem reais. De uma hora pra outra chega lá um 

camarada e compra duzentos reais, trezentos, quinhentos. Então, é uma coisa que a 

gente tem que ter fé, perseverança e confiar que vai conseguir. Toda vida a gente 

tem que ter sempre isso aí: esperança, acreditar, ter fé e coragem para trabalhar. 

 

6 - Quais as qualidades que a empresa considera mai s importantes nos seus 

funcionários? 

 

Não é só uma qualidade, mas são várias. É isso que eu já disse há pouco 

tempo. É o interesse, o esforço, a competência, o relacionamento entre eles, a 

capacidade de liderança, o esforço em melhorar. Eu digo sempre que a pessoa tem 

de melhorar sempre. Hoje eu consegui isso, amanhã eu quero conseguir isso e mais 

alguma coisa, porque se eu penso em crescer, eu tenho que pensar em melhorar. A 

gente só cresce se a gente melhorar e só melhora se a gente tiver interesse pra que 

isso aconteça. 
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7 - Como é feito o controle de estoque de todos os itens que a empresa 

comercializa? 

 

Olha, a gente tem o controle, é... Normal, a gente tem tudo informatizado. 

Então, fica mais fácil, mas a gente tem sempre a obrigação, todos nós que 

trabalhamos na Livraria Santana, nós temos a obrigação de quando a gente tira o 

último produto, vende o último produto, anota lá no livro de falta que aquele produto 

foi vendido o último, pra que quando chegue o fim do dia a gente tome 

conhecimento das faltas que têm, dos produtos que foram vendidos e que a gente 

tem aceitação. Têm outros que a gente até fica satisfeito de ter sido vendido porque 

pelo menos saiu daquele rol dos encalhados, né? Então, aquele a gente não compra 

mais, mas o que tem saída, a gente tem a obrigação de procurar, pra que no outro 

dia quando procurarem a gente tenha o produto também pra vender. 

 

8 - De que forma são planejadas e realizadas as com pras dos produtos 

comercializados? 

 

É isso que eu disse, pela procura, quando a gente tá conseguindo vender, ou 

então alguém tá procurando algum produto que a gente não tem, a gente procura 

saber onde é que vende, quem é o representante ou qual é a indústria pra comprar 

mais barato. 

 

9 - Há quantos anos a Empresa está funcionando? 
 

Olhe, eu passei trinta e cinco anos como funcionário público. Era escriturário, 

fui secretário de escola, depois funcionário do Departamento de Estradas e 

Rodagem. Depois fui tesoureiro geral por dezoito anos. Eu fui passar setenta dias 

porque aconteceu um acidente com o tesoureiro e eu fui indicado para substituí-lo. 

Ao invés de passar os setenta dias, passei dezoito anos. Só saí da Tesouraria 

quando me aposentei.  

 

 

 

 

 



 153

QUESTÕES FEITAS PELOS ALUNOS DURANTE A RODA DE CONV ERSA: 

 

A) Quanto tempo demorou pra o senhor montar seu pró prio negócio? 

 

Olhe, eu poderia até ter montado antes, é... Papai tinha duas 

propriedadezinhas lá no interior, mas ele tinha sete filhos. Eu vim pra cá e fui 

trabalhar no comércio. Então, ele tinha desgosto que tinha vendido a propriedade 

pra montar um negócio pra você. Eu vi que era muita responsabilidade pra ele, ele 

tava dividindo o patrimônio dele, de duas propriedades pra ficar com uma, mas não 

tava dividindo com os filhos. Ele tava entregando aquela parte a mim, e eu disse: 

“Olhe papai, eu não tenho a minha vida nas minhas mãos. Eu não quero assumir 

essa responsabilidade porque as coisas podem dar certo, mas podem não dar 

certo”. Quando a gente enfrenta qualquer coisa na vida da gente, a gente tem dois 

caminhos ou o sucesso ou o fracasso, e eu não queria ter a responsabilidade de ter 

pego a metade que era dos meus irmãos e ser o responsável por ter botado tudo 

fora. Então eu disse: “Eu não quero, eu prefiro ficar como funcionário dos outros até 

o dia em que eu possa ter o meu negócio”. E quando eu tava pra me aposentar, eu 

já tinha condições. Inclusive, tinha a casa que eu morei ali durante sete anos logo 

quando eu casei e resolvi botar a livraria, mas aí eu já tinha condições de fazer por 

conta própria e fiz. Ajeitei a casa e coloquei lá, mas talvez tenha sido falta de 

coragem da minha parte, mas eu acho que foi mais a responsabilidade, porque eu 

não me sentia naquela hora é... Necessitando de assumir uma responsabilidade 

maior de uma coisa que eu não tinha ainda, que eu ainda não dominava, tá 

entendendo? E não quis e não me arrependi, graças a Deus. Eu acho que as coisas, 

tudo acontece na hora certa e... Portanto, hoje eu tenho três filhos. Graças a Deus 

todos eles formados, cada um seguindo um caminho diferente do meu e quer dizer... 

Eu não tenho ninguém trabalhando comigo lá na livraria e eu acho isso muito bom, 

porque eu acho que ninguém tem nada a reclamar de mim. Eu sempre fui um 

camarada que procurei pautar pela honradez, pela decência. Nunca quis botar 

ninguém pra trás, nunca quis nada de ninguém, porque eu acho que... Papai dizia: 

“Meu filho, nunca queira juntar o seu que é pouco, com o muito que é dos outros, 

porque um dia aquilo que você juntou dos outros com o seu, vai embora e leva o seu 

de quebra”. Depois disso, eu tenho observado tanta gente que teve tanta coisa e 
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perdeu tão facilmente, que a gente fica assim realmente achando que não deve 

fazer isso. 

Diz que quando um camarada junta o dinheiro dele com o dinheiro dos outros, 

aquilo é uma coisa que não tem fé, aí ele não sabe mais qual é dele e qual é dos 

outros, aí fica difícil separar. Realmente ele acha que o dele é o que tem mais, né? 

Num é isso? Portanto, é bom nós evitarmos. 

 

Neste momento questionamos se há mais alguma pergun ta, ninguém se 

pronuncia e nosso entrevistado continua... 

 

Bom, se não tem, eu vou dizer mais alguma coisa. Dizem que às vezes a 

gente passa pela vida e não acontece nada, e só depois que o cara morre é que 

dizem: Rapaz, fulano era tão bom, fez isso, fez aquilo, mas ninguém notou quando 

ele era vivo. Então, precisa que o camarada morra pra poder ser bom? Aí também 

eles não falaram mais nada. Então eu vou contar uma historinha, vocês desculpem 

essa historinha, mas é só pra ilustrar aqui. 

 A vaca se encontrou com o porco e ficou cada um fazendo louvação de si. O 

porco dizendo que oferecia uma carne saborosíssima, um toucinho que dava um 

torresmo delicioso, e foi por aí... Aí a vaca disse que ela dava um leite que 

alimentava crianças, o jovem, o adulto, que dava, que dava, que tirava o leite dela e 

fazia queijo saborosíssimo. Aí o porco disse: Não, mas eu também, aí citava outro 

exemplo que pra que fosse verdadeiro precisava que ele morresse. Então a vaca 

disse: Olhe, você já notou que pra você fazer tudo isso que você disse que faz, você 

primeiro tem que morrer, pra poder ter a carne saborosa, ter o toucinho saboroso, e 

eu não. Eu viva, o meu leite se transforma em queijo, em leite mesmo, em coalhada, 

e eu continuo vivendo e o que é meu produz. Então que todo mundo faça como a 

vaca. Quer dizer, é melhor a gente ser vaca do que ser porco, né? Você vai sempre 

em vida, além de tá fazendo o benefício, mas tá continuando a viver e aquele que 

precisa morrer pra que os outros reconheça, esse não tem vantagem não. 

É como um “cabra” que tava lá no interior e um padre lá de Mossoró, um 

senhor já muito idoso, muito religioso, muito santo, né? Então o “cabra” disse: “Aí, 

seu fulano. O senhor vai morrer, mas seu lugarzinho tá guardado lá no céu”. Ele 

disse: É meu filho, mas pra chegar no céu tem que morrer, então se eu puder ficar 
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por aqui, é melhor ficar por aqui mesmo”. Portanto, vamos deixar que os outros 

vivam e não morrer por isso, pra dar o exemplo. 

 

Um aluno levanta a mão e faz a pergunta a seguir: 

 

B) Dentro da sua empresa tem que ter um tempo pra e xperiência ou como é 

que é? 

 

Não, a gente faz um seguinte, olhe a experiência é isso que eu digo, o estudo 

é... Eu trouxe essa, essa tabuada apenas... Ia embora sem dizer, né? Mas você veja 

que a tabuada é uma coisa tão simples, tão estreitinha, é uma coisa muito pequena, 

mas aqui você tem as quatro operações, você aprende a somar, a diminuir, subtrair, 

a somar, a multiplicar e a dividir. Depois você ainda pega aqui aritmética, vai 

sabendo que a aritmética é a ciência que ensina a compor e decompor os números, 

os números inteiros, mistos, cardinal, ordinal, simples, par, ímpar, composto, né? 

Então você vai aprendendo isso e sabendo o que é uma unidade, a numeração 

falada, escrita Vai as operações, as quatro que eu já falei, somar, diminuir, 

multiplicar e dividir. Vai aprender os números romanos. Muita gente diz: “Mas, pra 

quê os números romanos”? Mas ele tem sua vantagem, você às vezes com uma 

letra só, você representa um número bem grande. 

 

O aluno que fez a pergunta contribui dizendo: 

 

Nos livros de História que tem algarismo romano e a pessoa tem que saber 

pra saber qual é o ano. 

 

Nosso entrevistado continua... 

 

 É, então no dia que você souber essa tabuadinha toda, você vai ser PhD em 

conta. Então, se você souber esse livro, você vai entrar na livraria, vai encontrar 

qualquer emprego. Você tem que fazer um teste, e o teste se compõe de duas 

coisas: Uma é uma prova escrita, que é a parte de Português, pra saber se a pessoa 

sabe, pelo menos, usar a palavra. Então é uma carta muito pequena, quantidade de 

linhas pode ser 15, 10 linhas pedindo um emprego. Geralmente é destinada ao 
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gerente daquela empresa pedindo um emprego, e a outra, se você vai ser vendedor, 

é mostrar que você sabe multiplicar, diminuir, somar e dividir, então as quatro 

operações básicas. Porque quando você vai vender, você vai saber o preço, vamos 

dizer uma cartinha de ABC dessa, uma tabuada, um ABC. Não, uma tabuada, custa 

R$ 0,30 e você vai vender trinta. Você tem que saber multiplicar os trinta por trinta 

centavos pra saber quanto é que o freguês tem que pagar. Então, geralmente se 

reduz em dez itens. Nessa operação, geralmente o “cabra” bota números 

fracionários, centavos, né? Números inteiros, números com uma parte fracionada, tá 

entendendo? Então, são dez questões pra você responder vamos dizer, dez livros a 

R$ 0,50; dezoito lápis a R$ 0,25; dois livros de ata a R$ 17,50. Isso foi uma venda 

hipotética que a pessoa fez. Então depois eu quero ter aquele resultado, quanto é 

que deu aquela conta, pra pessoa mandar lá pro caixa e ele pagar lá no caixa. Se 

aquela conta estiver errada, o que é que vai acontecer? Primeiro, o prejuízo da 

empresa. Segundo, o prejuízo do que fez a conta, porque vai perder o emprego e 

ainda vai ter que pagar o que ele deixou de cobrar. Então, por aí você vê como é 

responsável, a pessoa que vai procurar um emprego, ele vai ter que começar a 

mostrar capacidade. Porque... “Não... mas eu faço na calculadora”. Na calculadora? 

E se a calculadora na hora queimar a pilha? Como é que você vai fazer a conta? 

Num é? Então a gente tem que saber a multiplicação, a soma, pra poder fazer a 

operação. Então, a tabuada... Eu aprendi essa tabuada trabalhando na estrada, 

botando água numa estrada de frente de trabalho. Eu era “caçado” pra botar água 

num jumento, e eu ia tangendo o jumento e decorando cada parte dessa cantando. 

Eu aprendi a tabuada cantando. Um mais um, dois. Um mais dois, três. Um mais 

três, quatro...Tá entendendo? Aí dez noves fora um. Não sei nem se existe ainda 

isso de operação que você tira os nove fora pra saber se a conta tá certa. Ainda 

tem? Então, por que é que doze é nove fora três? Você sabe me dizer?  

 

O microempresário dirige-se ao aluno que fez a perg unta, que fica por um 

tempo pensando para responder, mas não consegue. O entrevistado então 

continua... 

 

Sabe por que é? É porque o doze é um mais dois, são três, só isso. Se você 

olhar aqui, ó... Dez é noves fora um, porque só tem um, o outro é um zero. E zero é 

nulo, né? Então nos noves fora, dez é igual a um No onze, é noves fora dois. Então 
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por que é dois? Porque um mais um é dois. Por que é que dezoito é nove fora nada? 

Porque um mais oito é nove. E nove é nove fora nada...Zero. É por isso, então a 

tabuada ensina a você tudo isso, pode a dividir que é inversão da divisão, é uma 

multiplicação e vice-versa. Se cinco vezes cinco é vinte e cinco, vinte e cinco 

dividido por cinco dá cinco.  

Então você vê como é importante na sua vida uma tabuada pra você 

aprender o que está nesse livrinho que custa R$ 0,30 e que você olha assim e: “Ah, 

isso aqui eu tiro de letra em pouco tempo”. Mas se você realmente aprender isso 

aqui, você não vai ter problema com qualquer conta. E tem mais: você aprende a 

raciocinar, porque tudo na vida você tem que raciocinar e às vezes você tem que 

raciocinar muito rápido. E se não tiver preparado pra raciocinar, você... Como é que 

se diz... Se você não tiver... Como é que se diz... Treinado, você não vai raciocinar e 

é raciocinando que você escolhe o melhor caminho. Pronto? Eu ia trazer mais, mas 

eu disse: “Rapaz, eu não sei nem se vão aceitar essa tabuada ainda tá valendo, que 

a gente vende muito pouco lá, mas vou deixar aqui. Quem quiser a tabuada... 

Aproveite. (Entrega a tabuada para um aluno). 

Desculpe se eu me alonguei demais e vocês desculpem se eu não atendi ao 

que vocês estavam esperando. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma 

coisa e que seja oportuno para a vida de vocês.  

 

O coordenador da FUNCERN agradece as palavras do no sso entrevistado e 

este por sua vez diz: 

 

Eu estava dizendo pra eles que tem algumas coisas que a gente tem que 

botar como meta de vida, é mostrar interesse, esforço, competência, relacionamento 

no trabalho e liderança. Saber se conduzir diante dos colegas. Evitar atrito porque 

isso não leva à nada e o importante na vida são as amizades que a gente faz. Aquilo 

que a gente consegue produzir deixa marcas e deixa a coisa melhor do mundo, a 

satisfação do dever cumprido. Eu disse aqui a eles que a mentira não leva à nada. 

Não basear a vida da gente numa mentira, porque ela tem uma vantagem muito 

grande, ela é rápida, ela chega rápido, mas também foge muito mais depressa do 

que quando a verdade chega. Então o camarada construir alguma coisa na base de 

uma mentira, vai passar uma decepção lá na frente. Evite a mentira porque não 

constrói. Eu disse aqui, que eles tivessem sempre a coragem de dizer a verdade, 
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mesmo que aquela verdade fosse uma “coisa” que aparentemente podia prejudicá-

lo. Mas, só em ele proclamá-la ele já conseguiu a simpatia de quem comanda, 

porque ele foi verdadeiro.  
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APÊNDICE C – ATIVIDADE AVALIATIVA DE LÍNGUA PORTUGU ESA 

  

IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: (   ) M          (   ) F 

Idade: ____ 

Série/Ano:____ 

Oficina da qual participa: 

(   ) Panificação 

(   ) Marcenaria 

 

Questão 1 : Observe as imagens expostas no painel onde cada uma tem um número 

de identificação. Escolha aquela que mais lhe chamou a atenção identificando pelo 

número correspondente a imagem escolhida.    

 

 

Questão 2 : Em relação à imagem escolhida: 

 

a) Qual o assunto principal do anúncio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) O que lhe chamou a atenção na imagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Qual o principal objetivo do anúncio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ATIVIDADE AVALIATIVA DE MATEMÁTICA 

 

 

A seguir apresentamos os itens utilizados na salada de frutas que degustamos. 

Sabendo que com todo o material utilizado fizemos salada para 30 pessoas, calcule 

o gasto total e o custo por copo de salada. 

 

 

Item Quantidade Unidade Descrição Preço por Unid. 

(em Reais) 

Preço do Item 

1 4,5 Quilograma Mamão 1,00  

2 15 Unidade Banana 0,10  

3 15 Unidade Laranja 0,12  

4 4,0 Quilograma Melão 1,00  

5 03 Unidade Abacaxi 1,00  

6 30 Unidade Copo com tampa 0,32  

7 30 Unidade Colher 0,03  

8 1 Hora Mão-de-obra 1,53  

9 02 Pacote Gelo 1,00  

Soma ou Total  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


