
 
Currículo sem Fronteiras, v. 14, n. 1, p. 137-150, jan./abr. 2014 

 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                      137 

 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)  

E A RELAÇÃO TRABALHO/EDUCAÇÃO  
NO TRABALHO DE EDUCAÇÃO POPULAR1

 

 
Rita de Cássia Fraga Machado 

Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Brasil 

 
Conceição Paludo 

Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, Brasil 

 
 

Resumo 

O presente artigo traz uma reflexão a respeito da Educação de Jovens e Adultos a partir da 

compreensão de que ela é a educação da classe trabalhadora (Rummert, 2008) e que se realiza com 

a classe trabalhadora propriamente. Isso se contrapõe a uma compreensão de educação “ao longo 

da vida”, porque esta visão resulta de uma determinada orientação política: a aprendizagem ao 

longo da vida (Neves, 2005), que é uma concepção resultante da necessidade colocada pelo novo 

padrão de acumulação do capital. Para tanto, toma-se como referência uma experiência de 

formação de trabalhadores participantes de um projeto de extensão universitária realizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), articulado à proposta de construção de uma 

política pública em trabalho. Esta experiência de educação foi desenvolvida na periferia de 

Canoas-RS, junto com mulheres desempregadas do Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados (MTD), assim como uma pesquisa-ação junto aos desempregados realizada pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPE), que também procurou estabelecer a relação entre 

educação de adultos, trabalho e educação popular. 

Palavras-chave: educação de adultos, relação trabalho/educação, educação popular.  

 

 

Abstract 

In this text we will develop a reflection on adult education based on the understanding that it is the 

education of the working class (Rummert, 2008) and is performed with the working class. This 

runs counter to an understanding of “lifelong” education, because this vision is the result of a 

given political orientation: lifelong learning (Neves, 2005), which is a concept that results from the 

need set by the new patterns of accumulation of capital. For this purpose we take as a reference an 

experience in educating workers who participated in a university extension project held by the 

Federal University of Rio Grande do Sul, articulated to the proposal to shape a public policy of 

work, and developed in the periphery (low income areas) of Canoas/BR/RS with unemployed 

women of the urban periphery, as well as action-research performed with jobless people by the 

Federal University of Pelotas-RS, that also attempted to establish a relationship between adult 

education, work and popular education. 

Key-words: adult education, work-education, popular education. 
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Notas introdutórias 
 

Se a educação sozinha não pode tranformar a sociedade, 

tampouco sem ela a sociedade muda 

(Paulo Freire) 

 

No presente artigo busca-se destacar a importância da relação trabalho/educação no 

trabalho de educação popular realizado pelo Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

(MTD), em sua maioria composto de mulheres, no contexto de um projeto intitulado Ponto 

Popular de Trabalho. Esse projeto se dá junto ao MTD e à prefeitura municipal de Canoas-

RS, estando situado na periferia desta cidade. O projeto é desenvolvido pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele conta com a participação de 50 pessoas 

desempregadas, sendo 47 mulheres e três homens, bem como com três educadores 

populares que coordenam as frentes de trabalho da padaria, da costura e da horta 

comunitária.
2
 Além disso, para a presente reflexão, utilizam-se alguns dos resultados da 

pesquisa-ação finalizada em 2011 e desenvolvida junto à Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), em cinco bairros da cidade de Pelotas-RS nos quais o MTD está organizado. Para 

contribuir no diálogo, são utilizados autores tais como Rummert (2008), Freire (1996), 

Neves (1995), Mészáros (2009), Antunes (2004), Fernandes (2009), Oliveira (2003), 

Frigotto (2008a) e Paludo (2001). 

A proposta aqui é refletirmos sobre a relação trabalho/educação, à luz da educação 

popular, tendo como referencial o materialismo histórico dialético. Apoiamo-nos em 

autores como Paulo Freire, para a afirmação da educação popular, e Sônia Rummert, para a 

compreensão de uma educação da classe trabalhadora. Concluímos que, para o MTD, a 

educação de jovens e adultos significa, praticamente, mais do que um discurso legitimado 

pela concepção da “educação ao longo da vida”, uma vez que seus sujeitos foram e 

continuam sendo expulsos da escola, privados do direito à educação pública e à cultura 

legitimada pela sociedade, assim como continuam estando condenados ao desemprego e ao 

subemprego, o que não lhes permite a reprodução digna da vida. 

O Ponto Popular de Trabalho, lugar em que foi realizada a experiência de educação, é 

uma proposta do MTD
3
 que se insere no campo das iniciativas públicas para enfrentar a 

exclusão do emprego e suas consequências, sejam as resultantes da exclusão estrutural e 

histórica do capitalismo, sejam as decorrentes da intensificação da precarização das 

relações de trabalho provocada pelas políticas econômicas atuais. A proposta do Ponto 

Popular de Trabalho busca conceber uma dimensão estrutural, econômica e social para os 

desempregados que dele fazem parte, em sua maioria mulheres – como dito acima –, que se 

encontram em situação de desemprego permanente (Machado, 2009) e que, historicamente, 

viveram e vivem com bolsas de transferência de renda. 

A dimensão econômica se refere às condições objetivas de trabalho, pois 

desempregados estruturais necessitam criar diariamente as condições de reprodução da 
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vida. Diante deste quadro, faz-se necessário o seguinte: subsídio econômico/bolsa mensal 

por família beneficiada, condicionada à participação no conjunto do projeto; infraestrutura 

para desenvolver as atividades produtivas e de qualificação, incluindo reformas e 

construções, que podem ser usadas legalmente na forma de concessão de uso por parte dos 

governos; equipamentos e máquinas, conforme o projeto de cada grupo; e matérias-primas 

para o processo de qualificação e produção. 

A dimensão social trata também das condições objetivas de trabalho, considerando que 

grande parte dos grupos de produção organizados nas periferias são constituídos por 

mulheres, chefes de famílias. Faz-se necessário, de acordo com o MTD, criar condições 

para a emancipação do trabalho doméstico, ou seja, creches comunitárias para atender a 

crianças de 0 a 6 anos e as demais crianças em horário contrário ao turno da escola; precisa-

se também de cozinhas comunitárias para a produção de refeições coletivas para os grupos 

de produção, assim como de cursos para a elevação da escolaridade e de atividades 

educativas para o acesso aos direitos de cidadania. Esta última dimensão, segundo o MTD, 

terá como estratégia o fomento à organização de empreendimentos a partir dos princípios 

da auto-organização. Isto porque a auto-organização se apresenta como a forma de inserção 

produtiva com maiores perspectivas de sustentabilidade do trabalho para trabalhadores em 

situação de vulnerabilidade social. 

Vale destacar que, considerando-se o perfil das trabalhadoras
4
 a serem beneficiadas, 

torna-se necessária uma forte articulação por parte do Programa para que estas pessoas 

possam acessar outras políticas públicas, em especial aquelas voltadas à saúde, educação e 

habitação. É importante destacar que o Programa não pretende responder diretamente às 

demandas relacionadas a estes temas, mas sim assumir papel articulador junto a outras 

políticas (Machado, 2011). 

As dimensões acima apontadas, referentes à necessidade de propostas que envolvam 

trabalho, educação e outras políticas públicas – como saúde, habitação e saneamento –, 

também constituem um dos resultados da pesquisa-ação, finalizada em 2011, junto aos 

desempregados na cidade de Pelotas. 

Embora se saiba das dificuldades, a pesquisa acima apontada reforça a direção da 

formulação do MTD no que diz respeito aos Pontos Populares de Trabalho, uma vez que 

eles propõem duas dimensões de trabalho, as quais enfrentam questões relativas à 

“exclusão social e produtiva”: a primeira delas viabiliza a criação de oportunidades de 

trabalho de caráter estrutural, ao mesmo tempo em que oportuniza a formação necessária 

para que os empreendimentos constituídos possam se manter em atividade de forma 

sustentável. Quanto ao segundo aspecto – ou seja, a formação necessária para a organização 

desta experiência de trabalho –, parte-se da concepção de educação de adultos segundo a 

qual esta é a educação da classe trabalhadora (Rummert, 2008) e que se realiza com a 

classe trabalhadora propriamente, sendo fundamental a articulação da relação 

trabalho/educação.  
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1 Aspectos históricos da formação capitalista e seu impacto nos pobres: 

situação objetiva dos sujeitos do Movimento MTD 
 

A pesquisa-ação realizada, assim como os encontros de debate feitos nesta experiência 

de formação de formadores populares adultos, em maioria mulheres, realizados no bairro 

Mathias Velho, em Canoas, acontece, como dito acima, em um movimento social que se 

apresenta como alternativa ao processo econômico capitalista, que deixa milhões de 

pessoas fora do processo produtivo formal. Esta descrição da realidade é indispensável para 

a reflexão que se quer tecer a partir destas experiências e estudos. Aqui se torna 

indispensável ter presente a história do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, 

articulada à história de vida e trabalho destas mulheres. Através da historicidade, categoria 

do método dialético, pode-se compreender melhor o contexto em que se inserem os 

educadores militantes no projeto de educação de adultos, já explicitado no presente texto. 

O objetivo aqui é fazer uma pequena exposição do capitalismo dependente e do 

contexto do neoliberalismo no que diz respeito aos aspectos históricos da formação do 

Brasil e de seu impacto sobre os mais pobres.  

De acordo com Fernandes (2009), Oliveira (2003) e Frigotto (2008a), as categorias de 

capitalismo dependente e desenvolvimento desigual e combinado são centrais para entender 

a especificidade e particularidade de como se construíram a sociedade brasileira, na atual 

configuração das relações sociais, e sua relação com os centros hegemônicos do 

capitalismo (Paludo et al., 2012), bem como a produção da miserabilidade da vida, ou, nas 

palavras de Mészáros (2009), de sua destruição. 

A categoria capitalismo dependente tem poder explicativo da materialidade, da 

estrutura profunda, das raízes de nossa sociedade nos planos cultural, econômico e político. 

Trata-se de uma categoria que introduz a perspectiva de classe no sistema mundial do 

capital. Capitalismo dependente expressa não o confronto, mas a aliança e associação 

subordinada da fração brasileira da burguesia com as burguesias dos centros hegemônicos 

do sistema do capital. 

Essa mesma categoria permite compreender, de forma mais precisa, um processo 

histórico de desenvolvimento desigual e combinado. A aliança dependente e subordinada 

da burguesia brasileira em relação aos centros hegemônicos do capital tem como resultado 

a combinação de nichos de alta tecnologia, elevados ganhos do capital, concentração 

grande de capital e de renda e superexploração do trabalhador, bem como uma 

concentração de miséria e de mutilação dos direitos elementares para a grande maioria, 

neste caso, para os sujeitos organizados pelo MTD. 

Nesse contexto, as políticas focais de “alívio da pobreza” revelam a incapacidade de 

enfrentamento de mudanças estruturais. Os indicadores da área educacional e do lugar que 

o país ocupa na divisão internacional do trabalho, divulgados sistematicamente, são 

coerentes com o tipo de sociedade de capitalismo dependente e de desenvolvimento 

desigual e combinado que foi sendo construído historicamente. Esse processo se agravou e 
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consolidou na década de 1990 com o desmonte do Estado, as privatizações e a adesão 

explícita ao Consenso de Washington.  

Através dos processos de concentração e centralização do capital, cada vez mais 

devastadores, os principais setores da economia são controlados em grau crescente por um 

pequeno grupo de empresas que enriquecem. Acentuam-se, no Brasil, a miserabilidade e a 

desigualdade social. Esse avanço retrata, contraditoriamente, o processo de marginalização 

ou exclusão social que ocorre paralelamente ao projeto neoliberal que estabeleceu suas 

bases, nos anos 1990 até hoje, no Brasil. Nas palavras de Carvalho (2012), o pobre fica 

cada vez mais pobre. Este autor diz que 
 

[...] a escravidão era um câncer que corroia nossa vida cívica e impedia a 

construção da nação. A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo câncer que 

impede a constituição de uma sociedade democrática. A escravidão [no Brasil] 

foi abolida 65 anos após a advertência de José Bonifácio. A precária democracia 

hoje não sobreviveria à espera tão longa para extirpar o câncer da desigualdade 

(Carvalho, 2012, p. 229). 

 

O que vimos no Brasil, em particular em termos das consequências do neoliberalismo, 

é a negação dos direitos destes trabalhadores empobrecidos. A realidade do MTD 

demonstra uma des-responsabilização do Estado e da sociedade em relação à efetiva 

superação da pobreza.  
 

Tal negação é tanto maior quanto mais se aplica o projeto neoliberal. As 

políticas públicas implementadas para estes sujeitos seguem a lógica da 

terceirização das políticas oferecidas bem como “uma inserção no universo do 

trabalho part-time, precarizado e desregulamentado” (Antunes, 2004, p. 337). 

 

A lógica destrutiva do capital, que se acentuou no capitalismo contemporâneo, leva 

Mészáros (2009) a desenvolver a tese – central em sua análise – da taxa de utilização 

decrescente do valor de uso das coisas. O capital não trata valor de uso e valor de troca 

como separados, mas de certo modo subordina radicalmente o primeiro ao último. Isso 

significa que uma mercadoria pode variar de um extremo a outro, isto é, desde ter seu valor 

de uso realizado, num extremo da escala, até jamais ser usada, no outro extremo, sem por 

isso deixar de ter, para o capital, a sua utilidade expansionista e reprodutiva. E esta 

tendência decrescente do valor de uso das mercadorias, ao reduzir sua vida útil e, desse 

modo, agilizar o ciclo reprodutivo, tem se constituído num dos principais mecanismos pelos 

quais o capital vem atingindo seu incomensurável crescimento ao longo da história.  

Segundo Mészáros (2009, p. 175),  
 

[...] quanto mais aumentam a competitividade e concorrência intercapitais, mais 

nefastas são suas consequências, das quais duas são particularmente graves: a 

destruição e/ou precarização, sem paralelos em toda a era moderna, da força 

humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na relação 
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metabólica entre homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica societal, a 

degradação do homem e de suas atividades subordinada aos parâmetros do 

capital e do sistema produtor de mercadorias. 

 

Os sujeitos que se organizam no MTD representam um bom exemplo, ou um exemplo 

concreto, das consequências apontadas por Mészáros (2009) relativas à precarização da 

força de trabalho: não possuem condições sequer de disputa de emprego em um mercado 

cada vez mais competitivo. 

 
 
2 Educação de Jovens e Adultos, educação popular e a aprendizagem ao 

longo da vida 
 

Como dito, busca-se aqui refletir sobre a educação de jovens e adultos desempregados, 

buscando a sua relação com a educação popular na compreensão de que a educação de 

jovens e adultos é a educação da classe trabalhadora (Rummert, 2008) e que se realiza com 

os sujeitos envolvidos no processo de formação; portanto, esta educação requer temas 

políticos, éticos e estéticos. Esta visão resulta de uma determinada orientação política, a 

saber, a educação popular, em contraposição a uma concepção de aprendizagem ao longo 

da vida. 

Aprendizagem ao longo da vida contém uma definição do conceito “estabelecido no 

contexto da Estratégia Europeia para o Emprego, ponto de partida para o debate durante o 

processo de consulta”
5
 (Neves, 2005, p. 34). Esta definição postula que a aprendizagem ao 

longo da vida é “toda a atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o 

objetivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma 

perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego” (idem, ibidem, p. 34). 

Segundo Sitoe (2006, p. 285), “[...] a ideia de aprendizagem ao longo da vida nasce no 

século XIX, com o surgimento dos primeiros movimentos que advogaram e promoveram a 

educação de adultos em ambientes não escolares, através de programas para a nova classe 

trabalhadora industrial”. No entanto, o principal objetivo destas iniciativas não era a 

preparação dos adultos para as tarefas do trabalho. As suas razões eram, sobretudo, de 

natureza “cultural, social e, indiretamente, política” (Kallen, 1996, p. 12), facultando aos 

novos trabalhadores o acesso à cultura e ao conhecimento. Como escreve Kallen (1996, p. 

12), a “emancipação social e cultural”, o “poder cultural”, uma “cultura democrática e 

popular” e um “novo humanismo” estavam entre as palavras de ordem dos movimentos de 

“educação popular” e de “educação dos trabalhadores” (Sitoe, 2006, p. 285). 

Em contraposição à teoria da aprendizagem “ao longo da vida” encontra-se a teoria da 

educação da classe trabalhadora e da educação libertadora/problematizadora desenvolvida 

por Freire no livro Pedagogia do Oprimido. De acordo com Freire, afirma Sartori (2011, p. 

135), os pressupostos da educação bancária se assentam na narração alienada e alienante. 

Ou seja, há a perspectiva de educar para a submissão, para a crença de uma realidade 

estática, bem comportada, compartimentada, para a visão de um sujeito acabado, concluso. 
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Já os pressupostos da concepção de uma educação libertadora/problematizadora estão 

fundados na crença da humanização dos educadores e dos educandos. Em razão disso, a 

função da educação é problematizar e possibilitar as condições para que ocorra “a 

superação do conhecimento em nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no 

nível do logos” (Freire apud Sartori, 2011, p. 135) (grifos do autor). Esta perspectiva 

problematizadora é o fundamento primeiro da educação popular. 

Segundo Paludo (2001), a concepção da educação popular se inicia juntamente com a 

gestação do projeto de modernidade latino-americano, ganhando força no Brasil na década 

de 1960. Segundo a autora, utiliza-se a educação do popular como a concepção de uma 

educação constituída historicamente. 
 

Esta prática social e histórica se faz mediada por sujeitos políticos e recursos, 

que articulam em si diferentes tipos de forças políticas e culturais. Estas práticas 

disputam entre si a direção para as práticas educativas (fins e meios) e articulam-

se de forma orgânica com a perspectiva de determinados direcionamentos 

(projetos) econômicos, políticos e culturais da sociedade no seu conjunto 

(Paludo, 2001, p. 65). 

 

Por tratar-se de um processo histórico, situado e datado, esta abordagem define a 

educação que se quer realizar com jovens e adultos. A educação de adultos, como 

concepção de educação articulada à educação popular, dá-se com a experiência de 

alfabetização de trabalhadores camponeses, no nordeste do Brasil, realizada por Paulo 

Freire. É nos anos 1960 que Paulo Freire possibilita uma virada no enfoque da educação 

popular, ao propor que os processos metodológicos para a alfabetização de adultos 

transcendam as técnicas e centrem-se em elementos de conscientização. Igualmente, ao 

reforçar a mentalidade de que o analfabeto não era a causa e, sim, a consequência, do 

desenvolvimento brasileiro, o autor propõe a luta pela superação da educação bancária que 

desumaniza o homem e o converte num depósito de conteúdos (Freire, 1996) e propõe a 

Educação Libertadora. 

O desafio proposto por Freire era conceber a alfabetização de adultos para além da 

aquisição e produção de conhecimentos, mesmo sendo estes necessários e imprescindíveis. 

Nos momentos de formação com os educadores do Ponto Popular, retomamos em cada 

encontro um pouco desta história e destas concepções. É interessantíssimo que, ao nos 

colocarmos como educadoras populares, fazemos descobertas e estabelecemos relações 

com as práticas atuais. Neste lugar e nesta condição é que atualizamos as contribuições de 

Paulo Freire, em especial para a construção do processo de formação destes adultos 

formadores, materializado no mundo do trabalho.  

As abordagens referidas acima nos ajudam a construir o nosso argumento principal: o 

de que a educação de adultos formadores é a educação da classe trabalhadora (Rummert, 

2008), quando articulada à concepção de Educação Popular (Paludo, 2001), que se realiza 

na materialidade da vida, superando a educação bancária e a educação para o 

desenvolvimento do mercado de trabalho. Ela se materializa no mundo do trabalho, e nela o 
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trabalho humano emancipado é a centralidade do fazer pedagógico, ultrapassando a 

concepção nascente europeia de educação para o mercado de trabalho – ou seja, “ao longo 

da vida” para um desenvolvimento econômico capitalista. 

Nesse sentido, a contribuição de Freire (1996) e Rummert (2008), de ordem teórico-

metodológica, situa-se num plano “permanente” na formação de educadores populares, 

também sujeitos da educação de adultos, principalmente os desempregados das periferias 

urbanas. Esta experiência de formação em trabalho-educação tem nos demonstrado o 

quanto é fundamental este processo, porque, para além da sua capacitação individual e a 

qualificação de suas práticas como educadoras, estes encontros de formação representam “a 

vida da gente”, nas palavras de uma educadora do Ponto. Estes encontros de formação de 

educadores, que acontecem todas as quintas-feiras pela manhã, no próprio ponto de 

trabalho, representam um “viver com as pessoas”, no espaço de suas experiências de 

trabalho, lugar onde se sentem à vontade em “dizer a sua palavra” e de escutar a palavras 

dos outros. Este espaço de formação representa aprendizado contínuo. “Eu tô aprendendo 

muito contigo, to vendo que muita coisa vem do jeito que a gente é criado. Lá no grupo 

acontece muitas coisas que nós falamos aqui”. Igualmente, a importância dessa educação 

aparece nas entrevistas, na pesquisa de Pelotas,
6
 quando os trabalhadores dizem que as 

diversas iniciativas de trabalho cooperativo não deram certas porque faltou “articular o 

estudo”, faltou “saber como fazer”, faltou “saber como trabalhar no coletivo”. 

O foco na formação destas educadoras foi na perspectiva de sua multiplicação para os 

núcleos de base que combina a educação de adultos com a concepção de educação popular. 

Esta combinação demonstra a opção metodológica e política que tomamos como 

formadores e afirma a necessidade da alfabetização, articulada à conscientização 

(letramento no sentido forte), ambas ancoradas no mundo do trabalho, tanto na direção de 

compreendê-lo quanto na direção da qualificação técnica para garantir o sustento, assim 

como na possibilidade de articulação com políticas públicas que garantam às pessoas o 

básico na luta pela sobrevivência, permitindo então, num amplo processo de formação, a 

vivência de novas relações. 

 

 

3 Conhecimentos teórico-metodológicos: o que indica a prática da educação 
popular no Ponto Popular de Trabalho 

 

Na formação em trabalho-educação
7
 na prática da Educação de Jovens e Adultos, que 

ocorreu junto às educadoras populares do Ponto Popular de Trabalho, tivemos inúmeras 

situações que mostraram o limite de formação destas educadoras, principalmente em termos 

da realização com êxito da totalidade da experiência.  

Procuramos nos apoiar em saberes necessários à prática do educador popular, que deve 

ter o domínio de conteúdos, necessários para o processo de problematização, baseando-nos 

em Freire (1996), para a necessária conexão com a vida dos sujeitos: o diálogo, a escuta, a 

paciência histórica, a amorosidade, a boniteza e a política oportunizam as aprendizagens 

construídas no coletivo de educadores. Foram aprendizagens que se realizam ancoradas no 
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mundo real, nas experiências concretas das educadoras, que traduzem, de modo bem 

objetivo, a dureza das suas condições de subsistência.  

Talvez por isso, e não porque essa prática ocorre em um Ponto Popular de Trabalho, a 

subsistência esteja sendo tomada como um pano de fundo, o que demonstra cotidianamente 

a centralidade do mundo do trabalho nesse processo. O trabalho –, ou melhor, o mundo do 

trabalho – está sempre presente. É dele que emanaram as grandes questões tratadas em 

aulas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), também os grandes conflitos e contradições, 

assim como as lembranças das reivindicações, as propostas de qualificação técnica, a 

exigência do avanço no conhecimento que possibilita a qualificação das propostas e 

processos. 

Aprendemos nesta experiência de formação e ensino com as educadoras que o diálogo 

exige muito de nós. A primeira exigência é a “consciência do inacabamento” (Freire, 1996), 

posição crítica e humildade. Para pôr o diálogo em prática, o educador não pode colocar-se 

na posição ingênua de quem se pretende detentor de todo o saber; deve, antes, colocar-se na 

posição humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o analfabeto não é um 

homem perdido, fora da realidade, mas alguém que tem toda uma experiência de vida e, por 

isso, também é portador de um saber (Gadotti, 1996). 

Em um dos encontros de formação, discutimos sobre o que é dialogar entre nós e qual 

a diferença de diálogo e “fofoca”,
8
 e para isso fizemos a apropriação de várias situações do 

cotidiano dos núcleos. As respostas às questões problematizadoras foram muitas. 

Destacamos, porém, que as educadoras se deram conta da importância da mudança de 

atitude nos núcleos, na direção da implementação do diálogo verdadeiro. Para Freire 

(1996), o diálogo não é apenas um método, mas uma postura para que se possa respeitar o 

saber do adulto em formação e deve ser uma ferramenta metodológica no fazer da educação 

popular. 

Assim como o diálogo, a escuta se torna necessária para a prática do educador popular, 

pois só dialoga quem escuta o outro. A escuta é fundamental quando queremos partir de, e 

não realizar para. E a escuta, assim como o diálogo, não é algo mecânico; ela implica 

postura crítica, paciência e problematização. “Aqui estamos aprendendo a ouvir o outro e 

ver o que há de positivo na fala” é o depoimento de uma das educadoras.  

A amorosidade e a boniteza aparecem como sendo parte do cotidiano destas 

educadoras. Não é possível negar que elas não sejam amorosas em seu fazer educação com 

o povo e que a boniteza seja o elemento mais importante da vida coletiva delas: “foi 

quando nós marchamos em Porto Alegre para exigir trabalho, teto e comida, porque temos 

direito”; “foi quando recebemos a primeira sacola e não tínhamos nada para comer”; “foi 

quando conquistamos o Ponto Popular de Trabalho”. Estas bonitezas, relatadas no último 

encontro de formação do primeiro módulo, fizeram com que muitas destas educadoras se 

emocionassem ao lembrar as lutas como sendo a expressão da boniteza e da amorosidade. 

Esses depoimentos não eram esperados por quem formulou a questão-problema no início 

do encontro, neste caso, nós mesmas! 

No capítulo “Ensinar é uma especificidade humana”, Freire (1996) defende a 

necessidade de conhecimento e afetividade por parte do educador para que este tenha 
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liberdade, autoridade e competência no decorrer de sua prática docente, acreditando que a 

disciplina verdadeira não está no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, o 

que implicaria a autoridade verdadeiramente democrática. 

Mas ensinar requer mais que isso, requer a plena convicção de que mudar é possível 

porque a história deve ser encarada como uma possibilidade e não como um determinismo 

moldado, pronto e inalterável (Freire, 1996). O educador não pode ver a prática educativa 

como algo sem importância; é preciso lutar e insistir em revoluções e mudanças. 

E a dimensão política é necessária. E é sobre esta dimensão que pautamos, de modo 

mais incisivo, o segundo módulo de formação destes educadores que se iniciou em janeiro 

de 2012. É verdade que os educadores precisam avançar neste ponto, pois demonstram 

muitas fragilidades de formação de consciência. A afirmação radical de Freire (1996) de 

que “ensinar é contribuir para a formação da consciência crítica do educando” demonstra 

que este avanço ainda é necessário entre o coletivo de educadoras. Porém, ao mesmo tempo 

acreditamos que a educação popular não é uma abordagem simplista, porque ela não reduz 

nem determina o fazer pedagógico mecanicamente. Pelo contrário, ela anuncia uma nova 

mulher, um novo homem, uma nova sociedade. 

O que os movimentos sociais indicam, juntamente com a experiência aqui analisada, é 

que a consciência é um processo em movimento (Iasi, 2006) e que, fundamentalmente, 

implica a formação da classe trabalhadora. Isso significa compreender que “o espaço de 

constituição da classe se dá na luta política” (Iasi, 2006, p. 48). Em um espaço que não é o 

da fábrica, nem o do trabalho precarizado, mas sim do desemprego histórico! Isso permite 

apontar que um espaço autônomo, ainda que relativamente, visando à formação de 

consciência política na realidade dos desempregados, faz-se necessariamente importante na 

formação de sujeitos militantes. Ao problematizar a luta e a vida “como ela é”, vai se 

alargando a compreensão dos sujeitos sobre as condições e relações produtoras da vida, vai 

se formando consciência e, com ela, a explicação do modo de vida produzido pelo capital. 

O processo de alfabetização e escolarização, assim como anunciado por Freire, apresenta-

se. 

Entretanto, a conscientização não implica somente a reflexão sobre os condicionantes 

de ordem estrutural, mas também demanda a reflexão sobre as relações cotidianas, em 

direção às mudanças necessárias para a construção do novo. Foram alguns os encontros em 

que problematizamos as nossas ações; por exemplo, houve um dia em que havíamos 

combinado um horário e a maioria dos educadores chegou em outro, o que “serviu” para 

que refletíssemos sobre a importância das combinações e dos compromissos assumidos no 

coletivo. O compromisso com o coletivo é fundamental em um grupo de auto-organização 

das trabalhadoras. Para Freire (1996), a educação é um ato político, portanto, um trabalho 

coletivo que educa todos os sujeitos envolvidos no processo. Envolve postura e atitude 

diante do mundo. Esta postura deve ser comprometida e responsável no fazer 

transformador. 

 
 
À guisa de conclusão 
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A educação popular começa, é bem verdade, no desejo de tornar os espaços educativos 

da organização popular um lugar de prática cotidiana do exercício político de criar mundos 

humanizados, a partir da realidade presente. De maneira alguma ela se esgota nesta 

dimensão. Ela passa pelos sujeitos, pela vida dos sujeitos e pela vida em coletivo. 

A certeza de que a Educação de Jovens e Adultos precisa ser uma prática vivida de 

forma política e ético-estética é anunciada por Freire (2006) ao dizer que a formação 

científica, a correção ética, respeito ao outro, capacidade de viver e aprender com o 

diferente são características que nos ajudam a desenvolver novas relações de educação, de 

formação entre as pessoas e com as pessoas. 

A experiência que tivemos com as mulheres do MTD indica que, para estes sujeitos do 

movimento, a EJA, praticamente é contrária do que um discurso, legitimado pela 

concepção da “educação ao longo da vida”. Estes sujeitos do MTD foram e continuam 

sendo expulsos da escola, do direito à educação pública e à cultura legitimada pela 

sociedade, assim como ‘condenados’– para utilizarmos a expressão de Fanon (1968) no 

livro Os Condenados da Terra
9
 – ao desemprego e ao subemprego, o que não permite a 

reprodução digna da vida. 

Para o MTD, apesar de todas as dificuldades e contradições, a educação de jovens e 

adultos tem como base a concepção de que é a educação da classe trabalhadora (Rummert, 

2008) e que se realiza com a classe trabalhadora (Freire, 1996), sendo fundamental a 

articulação da relação trabalho/educação, na perspectiva da formação omnilateral. 
 

A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 

capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de 

consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens 

espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 

consequência da divisão do trabalho (Manacorda, 2010, p. 96). 

 

Neste texto, tentamos estabelecer prática e teoria, no movimento dialético de busca 

pela totalidade. Este movimento considerou o anúncio de Freire (2006, p. 23) de que “quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”; foi exatamente este 

movimento que percebemos durantes os processos educativos, porque temos a certeza de 

que, no ato pedagógico, as dimensões se cruzam: política, gnosiológica, pedagógica, 

estética e ética, em que a boniteza “foi achada de mão dadas com a decência e a seriedade” 

(Freire, 2006, p. 24). 

E foi a experiência de formação e ensino o que nos mostrou o caminho a ser seguido. O 

que não implicou espontaneísmo, ao contrário, implicou intencionalidade, escuta, 

direcionalidade em tornar o processo educativo orgânico às necessidades e interesses dos 

trabalhadores. 

Dessa forma, o pressuposto central do qual a reflexão e a experiência se valeram foi o 

de que o trabalho assume centralidade, ou seja, tornou-se princípio educativo, e de que a 

educação é formação humana, especificadamente, na concepção da educação popular. É 
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desse modo, o modo do fazer-se da educação popular, que tem como um dos princípios 

fundamentais o trabalho humano.  
 

 

Notas 

 
1
 Este texto retoma e amplia dois trabalhos anteriores das autoras, intitulados Educação de Adultos e a relação trabalho-

educação no trabalho de educação popular: perspectivas freireanas, publicado nos anais do XIV Fórum de Leituras 

Paulo Freire realizado em Maio de 2012, e Desafios para o Movimento dos Trabalhadores Desempregados na relação 

trabalho-educação, publicado na Revista Universidade e Sociedade (ANDES, 2012).  
2
 A ação de formação de educadores, embora já iniciada pelo Movimento dos Trabalhadores Desempregados de Canoas, 

em parceria com a Prefeitura Municipal, consolida-se por meio de uma extensão universitária do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da realização de uma pesquisa de 

doutorado, que opta pela metodologia da pesquisa-ação participante, realizada pela autora principal deste texto e co-

orientada pela coautora do texto. 
3
 O MTD é um movimento social de classe, da classe oprimida. Sua base se caracteriza pela fome, miséria, exploração de 

trabalho infantil, subdesemprego histórico, violência doméstica, alcoolismo, drogas. Trata-se, portanto, de um processo 

de desumanização. A primeira ação que demarca o início “oficial” do movimento foi um acampamento de lona preta 

montado em 2000, numa área destinada à General Motors, no município de Gravataí-RS, no qual participaram 200 

famílias. Hoje, 2013, o MTD está organizado em 17 cidades do Rio Grande do Sul e conta com a participação média de 

1.200 militantes, tendo como bandeira “teto, terra e trabalho” (Machado, 2009, p. 54). 
4
 No presente texto, usa-se este termo no feminino porque o MTD é composto, em sua maioria, por mulheres.  

5
 Mais de 12 mil cidadãos participaram no processo de consulta, lançado na sequência do Memorando da Comissão sobre 

Aprendizagem ao Longo da Vida, divulgado em novembro de 2000. 
6
 Realizou-se também em Pelotas uma pesquisa coordenada pela professora Conceição Paludo da UFpel, com o MTD, 

envolvendo a mesma temática. 
7 A relação trabalho/educação é entendida aqui numa perspectiva sociohistórica, onde o homem é entendido como ser 

que se constrói permanentemente na relação consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade de seu tempo e as 

sociedades do passado. A partir dessa perspectiva é possível apontar o trabalho como princípio pedagógico. 
8
 A fofoca é, no meio popular, segundo os sujeitos, “a coisa que mais desune o grupo”, sendo altamente prejudicial à vida 

nele.  
9 Esta expressão significa exatamente que “não faz muito tempo a terra tinha dois bilhões de habitantes, isto é, quinhentos 

milhões de homens e um bilhão e quinhentos milhões de indígenas. Os primeiros dispunham do Verbo, os outros o 

pediam emprestado. Entre aqueles a estes, régulos vendidos, feudatários e uma falsa burguesia pré-fabricada serviam de 

intermediários. Às colônias a verdade: se mostrava nua; as ‘metrópoles’ queriam-na vestida; era preciso que o indígena 

as amasse. Como às mães, por assim dizer. A elite européia tentou engendrar um indigenato de elite; selecionava 

adolescentes, gravava lhes na testa, com ferro em brasa, os princípios da cultura ocidental, metia lhes na boca mordaças 

sonoras, expressões bombásticas e pastosas que grudavam nos dentes; depois de breve estada na metrópole, recambiava 

os, adulterados” (FANON, 1968, p. 3, grifos meus). 
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