
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCIO KEHER MARQUES 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TECNOLOGIA: 

REDIMENSIONAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE NA EJA NO IFRO CAMPUS 
GUAJARÁ-MIRIM A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA NO 

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA PLAY STORE AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO VELHO 
2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

              
 
 
 
 
 
  

 



1 
 

 

DÉCIO KEHER MARQUES 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TECNOLOGIA: 
REDIMENSIONAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE NA EJA NO IFRO CAMPUS 

GUAJARÁ-MIRIM A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA PLAY STORE AMBIENTAL 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação Escolar da 
Universidade Federal de Rondônia, como parte 
dos requisitos para obtenção do título de 
Mestre em Educação. 
 
Área de Concentração: Educação 
 
De acordo, 
 
________________________ 
Prof. Dr. Marinaldo Felipe da Silva (Orientador) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

PORTO VELHO 
2019 

 

 

 



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  

Fundação Universidade Federal de Rondônia  
Gerada automaticamente mediante informações fornecidas pelo(a) autor(a) 

M357 e           Marques, Décio Keher 
 
 
                              Educação, filosofia e tecnologia: redimensionamento da prática docente na  
                        EJA no IFRO Campus Guajará-Mirim a partir da pedagogia histórico crítica no  
                        desenvolvimento de um aplicativo para play store ambiental / Décio Keher  
                        Marques. -- Porto Velho, RO, 2019.  
                              101 f. 
                       Orientador(a): Prof. Dr. Marinaldo Felipe da Silva  
 
 
                             Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Escolar) –  
                       Fundação Universidade Federal de Rondônia 
  
                            1.EJA . 2.Educação e trabalho. 3. Itinerários educativos e laborativos. 4.  
                       Interculturalidade . 5.Aplicativo para play store. I. Silva, Marinaldo Felipe da. II.  
                       Título. 
 
 

CDU 37.014:6(811.1) 

 Bibliotecário(a) Rejane Sales de Lima Paula                                                                        CRB 11/903 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por 
qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, 
desde que citada a fonte. 



3 
 

 

 
 

 

 

 



4 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Dedico esta pesquisa à minha mãe, Analice Keher Marques cuja experiência 

na docência marcou-me profunadamente, ao passo, em que foi a minha primeira 

professora. A sua dedicação à escola e o amor dedicado aos alunos no ato de 

ministrar aulas e nas pernadas dadas, não raras vezes ao seu lado no meio da selva 

amazônica, para lecionar em duas Escolas rurais no município de Colorado D´Oeste, 

Rondônia ao mesmo tempo em uma distância entre elas de mais de 5 (cinco) Km, a 

D. João VII e a Miguel Ângelo, não restam dúvidas que marcaram-me em vista da 

minha decisão docente. Ao meu pai uma gratidão imensa. Acompanha-me como 

motivação perene o seu domínio de conhecimentos escolares aplicados no dia-a-dia, 

mesmo que contou com apenas 3 (três) anos de alfabetização escolar, o suficiente 

para valorizar os conhecimentos objetivos conevertidos em escolar e aplicados em 

saber prático.  

À minha esposa e companheira Bryanne Fernandes Keher Marques pela 

companhia e compreensão, justamente, porque a pesquisa além de trazer privações 

em momentos oportunos para a vivência amorosa dos amantes nupciais, ainda, leva 

o pesquisador a focar em temas tão específicos que distanciam-se dos diálogos 

hodiernos. Agradeço à Giovanna Fernandes Keher Marques, a nossa queridíssima 

filha, pela proximidade e insistência da presença paterna mesmo quando a pesquisa 

não nos oportunizava tempos adequados. 

Aos estudantes que vivencio e vivenciei o compartilhamento de 

conhecimentos tornou-se uma identidade expressiva no meu existir.  

Um agradecimento especial ao encorajamento e disponibilidade do orientador, 

Professor  Titular Dr. Marinaldo Felipe da Silva. Nesses quase dois anos de labuta 

intelectual, também, nos tornamos amigos. Faço questão de materializar aqui que a 

coincidência no fato de ter sido um professor na tenra idade, ainda em sua terra 

natal, quando o governador Miguel Arraes aplicou o projeto de alfabetização 

freiriano. Além de matar o analfabetismo, matava-se a fome. Esta contínua 

afirmação dele, cada vez me convencia o quanto é importante pensarmos em 

alternativas educadoras inclusivas. Obrigado professor Marinaldo. 

 

 
 
 



5 
 

 

RESUMO 
 

MARQUES, Décio Keher. Educação, Filosofia e Tecnologia: redimensionamento 
da prática docente na eja no IFRO Campus Guajará-Mirim a partir da pedagogia 
histórico crítica no desenvolvimento de um aplicativo para Play Store ambiental. 
2019. 89 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) - Programa de Pós-
Graduação em Educação Escolar, Universidade Federal de Rondônia, 2019. 
A EJA tem sido abordada em um contexto de alfabetização, estipulação de ações 
para atingir metas estabelecidas em conferências mundiais de educação. A presente 
pesquisa se desenvolveu em torno da temática da educação e teve como objetivo, 
analisar  as expectativas, significações e itinerários educativos e laborais  dos alunos 
ingressos na Educação de Jovens e Adultos que perpassa também os atores que 
envolvem a EJA no Campus IFRO Guajará-Mirim, Rondônia, Brasil, ao tempo, 
buscou apontar sobre as habilidades para a racionalidade crítica e técnica e ainda 
em vista da inserção no mercado de trabalho. A investigação, evidencia o cenário 
educativo atual de âmbito nacional com enfoque local. Tratou-se de analisar os 
dados a partir de uma realidade concreta dos alunos ingressos no Campus IFRO 
Guajará-Mirim. Dada a pertinência e abrangência, esta pesquisa é caracterizada 
como “pesquisa-ação” baseada em Thiollent (2011) tendo como enfoque 
epistemológico qualitativo. Inicalmente foi realizada uma revisão de literatura com 
autores que abordam as relações entre Educação, Filosofia e Tecnologia. Em 
seguiida foi realizado um questionário semi-estruturado aos diretores, professores e 
alunos da EJA. Com os alunos indígenas foram realizadas as entrevistas semi 
estruturada. Houve análise documental do Projeto Pedagógico de Curso da EJA no 
no Campus IFRO Guajará-Mirim articuladas a pressupostos qualitativos. Na 
pesquisa ação foram realizadas intervenções com os alunos a respeito do conteúdo 
denominado “novo conceito de natureza e responsabilidade” por meio de uma 
sequência didática baseada na Pedagogia Histórico crítica dos conteúdos de Saviani 
(2013). Para a análise dos dados, utilizou-se do materialismo histórico dialético em 
Marx (1999) o que impôs uma abordagem qualitativa das entrevistas, questionários e 
análise documental arquivada no setor de matrícula da EJA e enfrentados às 
hipóteses teóricas lançadas pelo pesquisador. No desdobramento da pesquisa-ação 
e da aplicação do método histórico-crítico foram executadas dois produtos 
correlatos: a) Caderno didático dos conteúdos de Filosofia e b) no desenvolvimento 
do aplicativo para play store denominado de “Sentinela Ambiental”. Considerando a 
pesquisa realizada, observou-se que o alcance de um ensino exitoso passa 
necessariamente no reconhecimento das diferenças etnicas constituidas pelos 
alunos da EJA no campus do IFRO. Na aplicabilidade metodológica que garanta 
uma formação que inclua o saber prático do aluno e leva-o ao alcance dos 
conteúdos teóricos.  
Palavras Chave: EJA. Educação e trabalho. Itinerários educativos e laborativos. 
Interculturalidade. Aplicativo para play store. 
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RESUMEN 

 
MARQUES, Décio Keher. Educación, filosofía y tecnología: redimensionamiento 
de la práctica docente en la eja en el Campus IFRO Guajará-Mirim a partir del 
desarrollo de una aplicación para Play Store ambiental. 2019. 89 f. Disertación 
(Maestría en Educación Escolar) - Programa de Posgrado en Educación Escolar, 
Universidad Federal de Rondônia, 2019. 
La EJA se le ha otorgado un concepto de alfabetización, la estimación de los 
créditos para establecer conferencias meta-financieras en la enseñanza de 
conferencias del mundo. La presentación de eventos se ha dedicado a los temas 
educativos y educativos, así como a las expectativas, programas educativos y 
actividades y actividades educativas de jóvenes y estudiantes adultos que han 
podido participar en el trabajo de EJA en el Campus IFRO Guajará-Mirim. Rondônia, 
Brasil, es el ritmo, Buscou estará a bordo de los hospitales para actividades raciales 
estratégicas y técnicas y podrá obtener información sobre el mercado de la trata. 
Una inversión, evidenciada por el ambiente de aprendizaje de la Asamblea Nacional 
con su enciclopedia local. Todos los analistas han podido participar en un evento 
impulsado por la concreción en el Campus IFRO Guajará-Mirim. La actitud pertinente 
y disciplinaria del niño, que se ha descrito como "acción pesimista" basada en 
Thiollent (2011), tiene un alto grado de cualidades epistemológicas. Inicialmente, una 
revisión de la alfabetización con autores se ha transformado en relaciones entre 
educación, filosofía y tecnología. Esto fue hecho por fraudes de semestrógenos, 
directores, profesores y ex alumnos de EJA. Como alos indígenas foram se 
realizaron entrevistas semestruturadas. Vea el documental de los Cursos 
Pedagógicos Projeto en EJA, ubicado en el campus IFRO Guajará-Mirim y los 
comunicados de prensa cualitativos. Como resultado de la investigación, la 
interacción con los alumnos respeta el contexto de la "naturaleza de la 
sostenibilidad" mediante la secuenciación de la pedagogía pedagógica de la Crítica 
del contexto Saviani (2013). Para propósitos de información, use el Material 
Matemático Matemático de Marx (1999) o tenga las calificaciones de la entrevista, 
los cuestionarios y los archivos documentales análogos de la matriz matemática de 
las matemáticas y los teasers deteriorados de la materia. No hay necesidad de 
hacerlo con la aplicación del histograma histórico de la ejecución de los siguientes 
productos: a) El trabajo didáctico de Filosofía y (b) es una aplicación para jugar en 
una tienda llamada "Sentinel Ambiental". Teniendo en cuenta el hecho de que las 
bebidas alcohólicas de un pasaje de salida se han reconciliado con los diferentes 
grupos étnicos de los Estudiantes de la EJA en el campus de IFRO. Ya sea una 
aplicación de metodología que garantiza una formulación que incorpora el sofisticado 
matadero y se suma a los contextos alcohólicos de la teoría. 
 
Palabras clave: EJA. Educación y Tabajo. Itinerarios educativos y laborales. 
Interculturalidad. Aplicación para play store. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa situa-se na área da Educação com enfoque na EJA. Com o 

avanço de uma cultura voltada para a produção cresce a busca pelos cursos que 

aprimoram a mão de obra que objetiva a entrada no mercado de trabalho e, em 

especial, às pessoas que não fizeram o processo de escolarização dentro da faixa 

etária regular, cito, os nove anos no ensino fundamental e os três do ensino médio, a 

EJA surge com a possibilidade viável na realização da complementação desta 

lacuna. 

Em meio às leis voltadas para a educação no Brasil, em especial ao 

estipulado no caput do art. 205 da CF 88 (BRASIL, 1988), encontra-se a 

intencionalidade da educação que deve ser voltada para o exercício da cidadania e a 

capacitação para o mercado de trabalho, embora na prática o segundo objetivo 

ocupa o lugar do primeiro em grau de importância na sociedade atual constituída, 

em especial, pelas classes “E”, “D” e a camada inferior da classe “C”, conforme as 

configurações de classes estabelecidas pelo IBGE. (BRASIL, 2010). 

Frente a tais fatos percebe-se o grande interesse de movimentação da 

economia, sendo o homem apenas mais um meio de produção privando-lhe da 

formação de uma consciência crítica e mantendo-o na condição de explorado por 

meio da alienação do trabalho. 

No decorrer da história da humanidade dois elementos fundamentais se 

apresentaram intrinsecamente ao homem como construtor de si mesmo e das mais 

variadas formas culturais: o trabalho e a educação. Devido aos seus 

condicionamentos físicos o homem buscou adaptar a natureza a sua realidade. A 

busca e a produção de alimentos, a construção de casa e agasalho, no caso, faz do 

homem um ser que trabalha, e assim, altera a natureza com suas próprias mãos 

(SAVIANI, 2013). O trabalho, assim como as demais atividades humanas, exige um 

processo de ensino, de meios e condições de elaboração de determinada atividade, 

o homem precisa ser educado para o trabalho. 

Nos dias atuais esse processo se atualiza, mas ainda se faz fortemente 

presente na realidade de nosso país, em que predomina o sistema capitalista com 

enfoque na cultura de consumo. A busca pela produção acelerada interfere 

bruscamente na educação brasileira. Quando há o crescimento da oferta trabalhista 

cresce também a oferta de cursos técnicos, de formação rápida e prática e, na 
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medida, que falta postos de trabalhos, há um discurso subliminar que alega a 

ausência de qualificação técnica o que também se impõe a soberania tecnicista. A 

formação humana e crítica social ficam em segundo plano e o resultado, é óbvio, 

formam-se mais profissionais e menos cidadãos conscientes e humanos. 

Frente a estas realidades concretas no cenário brasileiro, vê-se de grande 

importância a realização de um estudo aprofundado em torno das relações 

existentes entre a expectativa de acesso ao trabalho pelos estudantes da EJA e os 

meios oferecidos pela educação nas políticas educacionais brasileiras, afim de 

garantir ao cidadão tal pleito. O que estende-se também, nesta pesquisa, à 

percepção de novas alternativas para a valorização do ser humano como ser 

consciente e livre, não apenas como um meio ou peça de produção, tirando-o da 

condição de explorado por meio de uma educação crítica e dialética desmitificando a 

educação como mera transição de conteúdos. 

Concorre neste sentido, justamente, o fato advindo da Revolução Industrial, 

sobre a formação humana se deslocar na sua totalidade de não escolarizada para 

escolarizada obrigatória. Este fator é inédito na história Ocidental, mesmo com o 

advento filosófico da supremacia da razão e de técnicas racionais, por exemplo, o 

método da lógica, utilizado por Aristóteles (ABBAGNANO, 2007) no Liceu, tratava-se 

de uma formação restrita para setores da sociedade. A necessidade de formar o 

máximo de pessoas possíveis e aproveitá-las dentro de uma nova conjuntura de 

produção demandado pelo surgimento das fábricas é inédito e traz consigo, no caso, 

a vinculação do acesso ao trabalho através necessariamente do processo de 

escolarização. Contudo, se é certo que o trabalho define o sujeito (SAVIANI, 2007), 

isto é, seus gostos, inclinações, fantasias, imaginação, doutro lado, não corresponde 

a idéia que o acesso à escola implica também na inserção ao trabalho 

automaticamente e, em especial, no posto de trabalho digno. 

Os princípios fundamentais do Iluminismo, norteadores teóricos e da práxis do 

Estado Democrático de Direito, quais sejam, liberdade, igualdade e fraternidade, em 

especial, o da igualdade, nota-se uma enorme obstrução na sua aplicabilidade em 

relação aos benefícios garantidos em grande parte das Constituições Democráticas 

dos Estados Modernos, inclusive no Brasil e, notoriamente, a sua principal causa 

deve-se a ocupação no trabalho alienado. O trabalho define o homem, na 

ponderação de Saviani, “O que o homem é, é-o pelo trabalho”. (SAVIANI, 2007, p. 

154). O trabalho alienado, típico do sistema capitalista, separa o produto da 
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atividade laboral de quem o produz e aliena a outrem. E o produto é transformado 

em mercadoria e posto para a aquisição mediante o lucro. Ao definir o homem, o 

trabalho alienado também aliena-o, na mesma medida, de sua própria naureza. De 

tal sorte, que a coordenada filosófica que impõe a igualdade entre os cidadãos 

modernos, no caso, não encontra um ponto em comum com a coordenada em 

relação ao gozo dos mesmos benefícios ofertados pelo Estado, no que trata de 

saúde, segurança, moradia e também educação, justamente, em razão da divisão do 

trabalho. Nesta esteira pondera Mészáros (2008) que o sistema capitalista não é 

mais garantidor dos marcos civilizatórios. 

Educação e filosofia registram um apreço recíproco, uma vez que se a 

filosofia aponta que a saída da dimensão mitológica consiste, justamente, para a 

comprovação de que torna possível conhecer as leis que regem a organização da 

natureza das coisas e, não mais apenas, acolhê-las como a numinosidade objeto de 

contemplação própria da era mitológica e, então, a educação, por sua vez, 

demonstra como isso é possível para se chegar ao conhecimento. 

É essa perspectiva social das relações entre escolarização e trabalho que 

este projeto pesquisa-ação pretende desenvolver. A partir da constatação do 

constante baixo rendimento escolar da educação das camadas populares no Brasil, 

incluindo, no caso concreto o fracasso no itinerário escolar do educando (a) 

ingresso da EJA. Esta pesquisa analisa a relação entre as habilidades para a 

cidadania e ao ingresso no mercado de trabalho e as habilidades desenvolvidas na 

EJA campus IFRO Guajará-Mirim. 

A motivação para desenvolver tal empreendimento acadêmico ocorre-se em 

virtude da demasiada evasão dos alunos na modalidade EJA, no curso do ensino 

médio integrado ao técnico em suporte e manutenção em informática no campus 

Guajará-Mirim. Este curso foi implantado no ano de 2018 no período noturno e conta 

com duas turmas, cada uma com 40 (quarenta) vagas. Em ambas há registros de 

grandes fracassos dos discentes o que leva-os (as) a desistência. 

A problematização está em torno do marco histórico da criação da Instituição 

Escolar propriamente dita, após a consumação da ideia Iluminista e da aurora da 

Revolução Industrial no século XVIII, que surge como produto necessário para 

formar a cidadania e a força de trabalho ao mercado de trabalho. Ainda 

considerando o axioma que sugere a escolarização da pessoa como conquista certa 

ao mercado de trabalho, no caso, nesta perspectiva, qual é a relação entre 
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Educação de Jovens e Adultos e competências exigidas no mundo do trabalho? Há 

uma verdadeira sintonia entre as coordenadas do ingresso ao trabalho e do 

processo de escolarização? As metodologias aplicadas aos ingressos na EJA 

oportunizarão na conquista das habilidades exigidas à cidadania e ao trabalho? 

Quais são as perspectivas dos ingressos da EJA? 

A partir das indagações, no caso, foi constituído o seguinte objetivo geral:  

- Analisar os itinerários educativos e laborais dos(a) estudantes ingressos na 

Educação de Jovens e Adultos no campus IFRO Guajará-Mirim, Rondônia, Brasil.  

Para o desdobramento do objetivo geral da pesquisa engendram-se os 

objetivos específicos:  

- Conhecer as expectativas dos alunos que ingressam na educação de jovens 

e adultos;  

- Identificar o itinerário educativo e laboral dos alunos ingressos na educação 

de jovens e adultos;  

- Perceber a relação entre EJA e mercado de trabalho, na visão dos alunos 

ingressos na educação de jovens e adultos;  

- Redimensionar a prática docente do campus Guajará-Mirim para a 

Educação de Jovens e Adultos no ensino da filosofia em vista da práxis cidadã e 

compreensão do funcionamento do mercado de trabalho. 

A partir dos objetivos definidos, a pesquisa demandou escolhas de 

metodologias que pudessem atender às demandas e responder as perguntas. A 

investigação foi enquadrada a partir da abordagem quantitativa e qualitativa e 

empregou os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa in loco, pesquisa documental e pesquisa-ação. 

De tal sorte, a dissertação está organizada em cinco seções. Vale ressaltar, 

que a primeira trata-se desta parte introdutória da pesquisa.  

A segunda seção, dos fundamentos epistêmicos da educação: uma análise 

filosófica dos vários tipos de formação, apresenta as bases epistêmicas dos 

desdobramentos da educação que tem em seu marco referencial na Grécia antiga, 

em especial, em torno da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles, os quais, 

sequenciaram o legado de Sócrates que estipulou às praças públicas como 

ambiente de formação democrática com base na reflexão filosófica que é o privilégio 

dos homens livres, ao passo, que “para o grego, o homem não se separa do 

cidadão” (VERNANT, 2000). Neste limiar que os gregos implantaram a democracia, 
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no caso, há a construção de um novo sistema na formação da pessoa que se 

defronta nas narrativas mitológicas. O discurso mitológico formava às pessoas sobre 

os elementos da passividade e submissão de quem recebe um apelo e, do outro 

lado, da parte que emana-se a ordem, dá-se sob a crença religiosa e do pavor. 

Caso, o poeta portador da palavra mítica não fosse obedecido, não havia dúvida, 

que ocorreria sofrimentos. Com a aurora da democracia, em sua estrutura básica, 

surgem os elementos do debate, da lei e do espaço público, onde os gregos 

desenvolveram a possibilidade de construir a cidade e a si mesmo sob a égide da 

palavra com racionalidade, o logos. O produto necessário da democracia grega, 

inevitavelmente, foi a criação da ideia de instituição para a formação. 

Ainda nesta seção é trazido como antecendentes teóricos os fundamentos 

epistêmicos da educação na Idade Média com enfoque especial para a retomada 

do processo de conhecimento com respaldo da racionalidade, justamente, a partir 

da Escolástica quando o conhecimento não mais dependia da fé para ser 

alcançado o que fará surgir as universidades ainda no final do século XII no 

continente Europeu. Como aporte sucessivo à medieval há ainda uma reflexão em 

torno das inovações centrais da idade moderna em torno da educação, de tal 

maneira, que sublinha que o nascimento da instituição escolar, concomitantemente, 

estabelece a escola como produto genuíno da burguesia nascente no século XVIII 

(SAVIANI, 2013). Com a necessidade de produzir em escala maior, justamente, em 

vista da geração de maior lucro aos detentores dos meios de produção, no caso, 

houve a necessidade de preparar o máximo de mão de obra possível para a 

produção nas fábricas. Evidentemente, que ao lado deste arranque interesseiro 

capitalista, não pode ouvidar-se das ideias do liberalismo clássico desde o século 

XVI e do século das luzes, dois séculos posteriores, em que buscavam combater os 

absolutismos e estender os benefícios da produção ao máximo de pessoas 

possíveis. Assim, nasce a ideia de educação universal e a escola torna-se o motor 

fundamental para alcançar os pressupostos capitalistas e os valores filosóficos 

desta época o que nos alcança até nos dias de hoje. 

Assim, com a Revolução Industrial consolida-se um novo poder político e 

econômico, a burguesia e a necessidade da criação de uma estrutura denominada 

Escola para garantir os seus interesses. Analisa-se, a partir desta época, o 

pensamento fundante de apologia ao Estado burguês e, o simetricamente oposto, 

na perspectiva dialética, histórica, materialista marxista. Ao analisar as 
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características da educação e da Escola no Brasil, houve o cuidado de situar os 

fatos históricos, ao passo que trata-se da herança indo européia tardiamente 

aplicada nessas terras. Em toda esta seção o estrato de reflexão filosófica permeia 

a reflexão afim de questionar-se pela função da Educação e a quem serve. A base 

epstêmica recai, em especial, sobre a análise em Marx (1999) e em Saviani (2013).  

A terceira seção trata da relação entre a relação entre trabalho e educação: 

na educação de jovens e adultos; é realizada uma conceituação sobre o trabalho e 

a educação onde aborda-os na sua condição intrinseca, justamente, na medida que 

são historicamente apresentados ao homem. Pelo trabalho o homem altera a 

natureza que altera a si mesmo o que exige uma preparação. Cada vez mais 

cresce a cultura que predomina o interesse em transformar a pessoa para a 

eficiência na produtividade do trabalho e menos no desenvolvimento humano. A 

partir da pesquisa bibliográfica, no caso, apontou os delineamentos na educação na 

tensão em manter o status quo e na mudança do tecido social. O suporte epstêmico 

de Marx (1999) subsidiou toda esta seção. 

A quarta seção trata das trilhas metodológicas da pesquisa: interações 

necessárias da práxis investigativa dos procedimentos utilizados na investigação 

para o alcance dos resultados . De tal modo que está desdobrada em três ítens 

metodológicos, conforme, as seguintes demandas: análises dos dados dos 

questionários apresentados aos alunos da EJA com enfoque qualitativo e 

quantitativo; análises dos dados das entrevistas dos alunos indígenas da EJA, no 

caso, com enfoque interpretativo e a pesquisa-ação desenlvolvida a partir de uma 

sequência didádica. O suposrte teórico embasa-se nos seguintes autores: Bardin 

(2003), Gerhardt, Silveira (2009) e Thiollent (2011) 

A quinta seção, a pesquisa-ação e o redimensionamento da prática docente 

do pesquisador a partir dos dados coletados e da ação e reflexão em sala com os 

alunos, julgada o maior dos desafios do pesquisador debutante, uma tarefa de 

ensinar entre o saber prático e o teórico que perpassam pelas disposições 

metodológicas das análises dos dados dos questionários e entrevistas dos alunos da 

EJA, assim como, da pesquisa-ação e o redimensionamento da prática docente do 

pesquisador a partir da ação e reflexão em sala com os alunos; é descrito a 

importância de focar com clareza nos conteúdos oficiais previsto nas ementas e 

partir para a realização da pesquisa-ação no intuito de aplicabilidade do domínio de 

conhecimento pelos alunos no cômputo do processo; para isto detalha-se as etapas 
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necessárias na aquisição do conhecimento, no caso, conforme o previsto por 

SAVIANI (2003); demonstra-se ainda a justificativa da seleção para escolha da EJA 

Campus Guajará-Mirim que participaram da pesquisa. O embasamento teórico 

entende-se nos seguintes autores: Saviani (2003) e Thiollent (2011). 

Nesta seção, fez-se necessário um recorte que impôs-se em razão da 

coerência da pesquisa-ação, ao passo, que ao inciar a pesquisa junto à EJA 

deparou-se que há alunos indígenas e neste caso houve a necessidade e alcançá-

los (as). Trata-se do aspecto intercultural frente às diferenças silenciadas dos 

alunos indígenas no processo de escolarização e teve como objetivo produzir 

reflexões acerca do processo de formação e trabalho na cultura indígena.  

No sentido de ampliar as reflexões sobre o tema, busca analisar os 

elementos previstos nos dispositivos legais brasileiro, entre eles, a Constituição de 

1988, a Lei 9394/96 e por fim, Projetos Pedagógicos de Cursos - PPCs  do ensino 

médio integrado ofertados em 2017 no Campus do Instituto Federal de Educação - 

IFRO da cidade de Guajará-Mirim. Em termos teóricos, a pesquisa é embasada no 

campo de estudo a partir dos pressupostos pós-modernos que ensejam palavras 

como interculturalidade e diferenças. Quanto à metodologia, utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica, entrevista semi estruturada e análise documental articuladas a 

pressupostos qualitativos e quantitativos (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). 

Considerando o estudo realizado, observou-se que o alcance de um ensino que 

reconheça as diferenças indígenas exigirá de Instituições Públicas de Ensino mais 

que ações paliativas como monitorias e ações extensionistas junto às aldeias, no 

caso, faz-se necessário a implementação de material didático bilíngüe e as aulas 

expositivas com a presença de um tradutor de língua materna. Como pressupostos 

teóricos cabe destaque a Walsh (2009) e a Candau (2008). 

A última seção, embora não enumerada, trata-se dos encaminhamentos 

finais. No término desta última seção é mostrado o produto da pesquisa-ação, como 

resultado da aplicabilidade pedagógica crítico-social dos contéudos, um labor 

exaustivo, ao passo, que este pesquisador se dispôs a alterar a sua prática docente 

convencido do valor do método científico para a educação, embora, não havia tido 

qualquer formação precedente a este feito, nem mesmo, na licenciatura ou na 

especialização. O embasamento teórico entende-se nos seguintes autores: Saviani 

(2003) e Thiollent (2011). 



17 
 

2 FUNDAMENTOS EPISTÊMICOS DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE FILOSÓFICA 

DOS VÁRIOS TIPOS DE FORMAÇÃO 

 

Nesta seção como anunciado acima trata sobre os fundamentos filosóficos 

da educação, em todo caso, limita-se a analisar as estruturas características da 

educação pensada pelos clássicos, Platão e Aristóteles, na Idade Média sob a ótica 

referencial da romanitas (romanidade) ou da christianitas (cristandade), no período 

da modernidade, no que tange, a redescoberta dos clássicos gregos, em especial ao 

que trata-se da redescoberta da experiência como mediadora de conhecimento, o 

denominado empirismo e a recolocação da racionalidade como autônoma, 

contrapondo-se, neste caso, ao ditame medieval. Nesta extensão, destacar o 

empirismo e o racionalismo, e justamente, a largada de intenção na superioridade da 

experiência sobre a teorias. E em última análise, apresentar os fundamentos 

filosóficos da escola como produto da Revolução Industrial (SAVIANI, 2013).  Neste 

aporte propriamente referente à criação da Escola, apela-se para a análise das 

fundamentações filosóficas do estatus quo, em especial, com a apologia de Durkhein 

e, em uma análise crítica ao sistema econômico capitalista, a teoria dialética, história 

e materialista de K. Marx (1999). Em em último plano, neste estudo, apresentar-se-á 

a análise do multiculturalismo que traz outras formas de marginalizações que a 

desvelada pela análise do capital através da abordagem marxista. 

 

2.1 Sobre os Fundamentos Filosóficos da Educação nos clássicos gregos 

Sobre os Fundamentos da Aprendizagem e do Ensino elenca-se a estrutura 

do modus facendi da Educação não Escolar e Escolar ao longo do percurso 

Histórico Ocidental, aqui, com referência cronológica a partir dos clássicos gregos. 

De pronto, a Educação é apelada na categoria de Paidéia, expressão usada pelo 

historiador Werner Jaeger na obra também intitulada de Paidéia Grega, onde é 

destacada como formação (JAEGER, 1986). Na ótica da Filosofia Antiga, 

propriamente em Platão, no seu compêndio intitulado a “República” que estabelece 

as condições necessárias para a implantação da Cidade Ideal, perfeita e Justa. 

Neste prisma, surge de modo notório a primeira estrutura com traços escolares, a 

Academia, atesta Jaeger (1986).  Assim, para se atingir a cidade Ideal faz-se 

necessário implantar a formação, que no caso, Platão, segundo Jean-François 

Pradeau (2012), formulou a sua teoria sobre o “indivíduo” e sobre a sociedade. Ao 
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que compete a individualidade, o sujeito dispõe de três naturezas essenciais, os três 

tipos de alma, cito-as, a racional, a irascível e a desejante.  

No próprio da sociedade, apontou-se as três atividades básicas, a de 

governar, a de proteger e a de sustentar economicamente a sociedade. O sujeito 

com traços naturais, na sua essência, com disposição maior à racionalidade requeria 

de formação para tornar-se perfeito no ato de governar e conduzir os outros, do 

mesmo modo, em relação às naturezas da ira e da concupiscência, através da 

Paidéia chega-se à perfeição dos defensores e dos provedores (trabalhadores) da 

cidade, respectivamente. Nada por natureza chegaria a sua perfeição por um ato 

voluntário, em todas as dimensões faz-se necessário a formação e, na mesma 

medida, a educação não tem a finalidade de mudar a natureza humana, senão em 

aperfeiçoá-la até a sua devida perfeição. 

Aristóteles, assim como o seu mestre Platão, abriu o seu próprio centro de 

ensino, o Liceu (PRADEAU, 2012). Este estabelecimento importante de Atenas 

funcionou enquanto o seu mais famoso discípulo, Alexandre, subiu ao trono 

macedônico, no ano de 335 a.C. Neste local ensinou até a derrocada de Alexandre, 

o Grande em 323 a. C. Não houve a materialização das práticas de ensino de 

Aristóteles na extensão do reino de Alexandre, mas a propagação das suas ideais 

foram inseridas no mundo helênico, que consistem em atribuir superioridade à razão 

em detrimento do conhecimento mediado pelos sentidos, crenças e opiniões.   

Assim, forma-se a estrutura da formação na Antiguidade. Evidentemente, o 

discípulo mais aguçado de Platão, distanciou-se de seu mestre, inclusive para 

criticá-lo pela ausência de análise e proximidade do real, do concreto. Neste caso, 

Aristóteles, indicou que o conhecimento acontece recobrando as vias teóricas, o que 

ele denominou de logos e pelas vias práticas, que é a tecné. Contudo, aproxima-se 

de Platão ao afirmar que o conhecimento teórico é superior ao da prática. “Aquele 

que pode antever, pela inteligência, as coisas, é senhor e mestre por natureza; e 

aquele que com a força do corpo é capaz de executá-las é por natureza escravo” 

(ARISTÓTELES, 1999, p. 144). 

Dentro desse prisma que apontamos para a compreensão dos fundamentos 

filosóficos presentes na estrutura inicial daquilo que intitula-se educação. Nota-se 

que surgem dois aspectos fundamentais para o exercício da formação na 

perspectiva educacional clássica grega: de um lado a descoberta e valorização da 

teoria e, do outro, a necessidade da técnica. Assim, a educação se estabelece em 
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uma prática pedagógica aliada ao entendimento do conceito de tecnologia e, na 

história, ora se valoriza mais um aspecto, ora outro. De tal sorte, que a tecnologia 

esteve sempre aliada ao fazer pedagógico. Proveniente do grego, em sua 

etimologia, a palavra tecnologia relaciona-se à “ciência que trata da técnica, conjunto 

de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um 

determinado ramo de atividade” (MOLL, 2010, p. 286). Na busca de entendermos a 

origem dessa definição, constatamos que a palavra tecnologia é composta por 

techné (arte, destreza) e logos (fala, palavra), significando o fio condutor que abre o 

discurso sobre o sentido e a finalidade das artes, assim como a aplicação de uma 

série de regras por meio das quais se chega a conseguir algo. Em outras palavras, 

techné para a filosofia grega consiste em “saber fazer de forma eficaz” (MOLL, 2010, 

p. 287). 

Segundo Tarnas (2005) a antiguidade clássica grega cria um tipo de 

educação destinada exclusivamente a elite ateniense que gozava do “deleite” 

engendrado no modo de formação científico-cultural, de tal sorte, que a população 

de um modo geral não podia ter acesso. A formação a partir da formulação filosófica 

grega se desloca do fluxo do trabalho para a um espaço e tempo adequado, o que 

claramente exclui a maior parte da população que precisava trabalhar, inclusive, na 

manutenção do sistema escravagista. A educação sustentada pelo conhecimento 

epistemológico, no caso, constitui-se com base conservadora e dogmática, assim, 

não pleiteava aspectos transformadores sociais em vista do bem comum geral, 

senão, da elite detentora do poder econômico e político da época, cujo educadores 

(denominados de sofidtas pedagogos) recebiam na operacionalização educativa. 

Esta formação instruia os cidadãos, aqueles livres, gregos e homens, em condições 

de participar da vida ativa da sociedade. Par isso, a formação consistia em aquisição 

de conhecimentos da ginástica, retórica, matemática e outras, assim estava formada 

a paidéia (JAEGER, 1986). E indubitavelmente, tal conceito, influencia todo o dorso 

histórico educativo ocidental até os dias atuais.  

 

2.2 Sobre os Fundamentos Filosóficos no curso do cristianismo e do Império 

Romano. 

Com o surgimento dos Cristoi,termo verbalizado em Jaeger (1986) e 

materializado nos Livro bíblico Cristão dos Atos dos Apóstolos, que designava um 

grupo de pessoas que se amavam, dividiam o mesmo pão e acreditavam em um 
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forasteiro da região da Galiléia, chamado na história de Jesus.Entretanto, eis que 

surge, um dotado de entendimento helênico e recém convertido à fé na ressurreição 

de Cristo, justamente por este motivo, inicia a divulgação de uma fé com respaldo 

compreensivo ao mundo helênico próximo ao entendimento de Platão, 

especialmente, no que concerne a negar a matéria e suas vaidades, ao tempo, que 

valoriza uma essência, a alma que permanece. Segundo Jaeger (1986), graças à 

Paulo, os “cristoi” não só se salvam, mas se projetam dentro do tecido social 

ocidental.  

Em continuidade aos parâmetros Platônicos e Eclesial fundantes, a Patrística, 

também denominada de primeiros padres, em especial Santo Agostinho, foca na 

Moral como categoria central desta época e discute a ideia de bem e de mal. No 

caso, diferentemente ao que pensavam os gregos, com Agostinho de Hipona, o 

homem não pode conhecer a verdade sozinho porque é atrapalhado pela idéia de 

pecado, é necessário recorrer a graça de Deus (CHAUÍ, 1995, p. 187). Nesta 

corrente filosófica, supõe necessariamente a compreensão de uma dependência do 

humano ao divino no processo de conhecimento, o que a Igreja satisfazia esta 

lacuna e assume a função central da educação para aquela sociedade Medieval. A 

formação ditada pela Igreja Católica, no caso, distancia-se da premissa filosófica 

grega clássica tanto no que visa a necessidade do aperfeiçoamento da técnica, 

quanto da autonomia da racionalidade no processo de conhecimento. “A relação 

entre o dualismo do corpo e da alma incorporada pelos padres da Igreja Católica é 

enfatizada com a idéia de pecado original e configura o poder divino, ao mesmo 

tempo em que retira a liberdade humana.” (BARBA, p. 50, 2011). Agora, em especial 

na compreensão do bispo de Hipona, surge um fato novo que é o pecado e, 

justamente, em razão disso, o humano não pode conhecer sozinho, senão através 

da graça de Deus.  

É notório que as crises no Império Romano advindo da Pax Romana ainda no 

início de nossa era, justamente, por não estender mais as suas fronteiras e por isso 

o aumento dos tributos de um lado e, do outro, a queda da produção e recuo da mão 

de obra escrava gerando um desânimo generalizante. Para conter a negatividade, o 

Império interveio pela força militar e o fim do assistencialismo despótico (pão e 

circo). “Neste passo, do ponto de vista cultural, da formação, há uma enorme 

esterilidade em razão da submissão excessiva às autoridades o que gerou uma 

simplificação dos padrões culturais”. (FRANCO JUNIOR, 2001, p.187). Cabe 
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destaque para a fixação da população no campo, o colonato, onde também 

simplificam as sobrevivências com relação direta à natureza e as crenças no 

misticismo.  

Vale lembrar que a Igreja, a partir do século IV da era cristã, esteve aliada à 

romanidade (PRADEAU, 2012) e torna-se a sua religião oficial, na mesma medida, 

que a única que outorga o que é conhecimento e o que não é conhecimento. Desta 

feita, a formação da população é uma extensão da pastoral eclesial onde predomina-

se as estruturas filosóficas de Agostinho, justamente, a partir desta época. Suas 

idéias permeiam desde a população de cultura popular e a culta. Em um lapso de 

quatrocentos anos seguintes, a Igreja Católica e o poder político Romano, 

justamente, a partir do dia 25 de Dezembro do ano 800 da era Cristã, em Roma, na 

consagração do novo imperador de Roma, Carlos Magno, pelo Papa Leão III 

inauguram ( Igreja e o Império juntos) a Escolástica. Esta segunda corrente filosófica 

cristã e Medieval trazem uma nova configuração no modo de entender o mundo.  

A Escolástica trouxe os métodos de conhecimentos denominados de trivium e 

quadrivium, em linhas gerais, ambos atravessam a idéia que o conhecimento é 

submisso à graça de Deus e indicam que o próprio sujeito pode conhecer e, se não, 

ao menos surgem a grande problemática dos Universais no processo de 

conhecimento, engendrando o paradoxo sobre os modelos distintos: de um lado 

indica que o conhecimento existe independente de atribuir nomes, do outro, o 

conhecimento é resumido a atribuição de nomes, assim surgem, o realismo e o 

nominalismo, respectivamente (BARBA, 2011). Não há ainda a Escola propriamente 

dita, o que há no século XI são “as escolas urbanas, que se transformariam em 

universidades no século XIII. Ambas eram produto do crescimento demográfico-

econômico-urbano, que torna a sociedade mais complexa e mais necessitada de 

atividades intelectuais”. (FRANCO JÚNIOR , 2001, p. 117).  

Nesta esteira, nota-se que as bases da Escola são inauguradas nessa época, 

inclusive com o nascimento das Universidades, ou seja, os vários conhecimentos 

advindos do trivium e do quadrivium são intercalados, debatidos, dialogados: 

No século XIII, muitas universidades adotavam no currículo a forma 
propedêutica em disciplinas consideradas em duas categorias, as 
artes da palavra e do signo no Trivium representadas pela 
Gramática, Retórica e Dialética e pelas artes do número, 
denominado de Quadrivium, por meio da Aritmética, Música, 
Geometria e Astronomia (BARBA, p. 52, 2011). 
 

 E por iniciativa de Carlos Mágno, ainda no período entre os anos 768-814 da 
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era cristã, a difusão do ensino como elemento de unificação religiosa e política o que 

o Império implanta espaços formativos em toda a sua extensão: 

 
Um setor cultural que a Igreja monopolizava desde os princípios da 
Idade Média continuou nos séculos XI –XIII sob o seu controle, 
apresentando, todavia, características novas, que tendiam a escapar 
de sua alçada – o ensino. De qualquer forma, mesmo com uma certa 
laicização o ensino não deixava de estar naárea da cultura clerical, 
entendida cada vez mais, como ja dissemos, como cultura de 
letrados, e não apenas de eclesiásticos (FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 
116). 
 
 

Com o alvorecer dos centros universitários, uns por criação direta da Igreja 

afim de combater as heresias e, outros como resultados do início do processo de 

laicização, o caso de Cambridge, surgida de Oxford, em 1209, e Pádua, derivada de 

Bolonha, em 1222” (FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 118). Nesses casos, sugerem que 

as universidades fossem autônomas, contudo, não é o que de fato occore. A Igreja 

outorgava aos novos centros de ensinos a licentia docendi  O que fica claro que a 

Igreja reafirmava o monopólio do conhecimento e do ensino. Nesta esteira a Idade 

Média construia e desenvolvia o conhecimento para o ensino em áreas distintas 

culturais: a vulgar, a intermediária e a clerical. (FRANCO JÚNIOR, 2001). 

 

2.3 Sobre os Fundamentos Filosóficos na modernidade: o racionalismo e o 
empirismo  
 

Com o inesperado acontecimento de abrangência continental da peste negra 

na Europa no século XV, que parte significativa dos servos, a mão de obra dos 

feudos, são acometidos pela enfermidade e morrem. A população desespera-se 

frente a morte em massa e a falta de segurança o que culmina na obrigatoriedade do 

início do processo formal de comercialização entre principados, reinos e para além 

do continente. Este fato novo, o comércio, enseja os fundamentos de uma classe 

que opera a comercialização e instaura um processo de força contra o conforto das 

cortes reais e da Igreja Católica. Mesmo com repressão avassaladora dos reinos e 

da Eclesia, este modus facendi resultado da comercialização, introduz lentamente a 

necessidade de um novo tipo de relação entre o senhor e o servo.  

No âmbito específico do ensino atesta Franco Junior, “as universidades 

também sentiram a crise geral da época, deixando de ser centros de criação 

intelectual para tornarem fortemente conservadoras e, assim, apenas reprodutoras 
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culturais”. (FRANCO JÚNIOR, 2001, 122). À margem universitária desdobram-se o 

ceticismo de Guilherme de Ockhan, o empirismo de Nicolau Oresme e o averroísmo político 

com Marsilio de Pádua. Criavam-se, assim, os pesnamentos modernos de Lutero, Maquiavel 

e Hobbes. E no horizonte despontava a Modernidade. (FRANCO JÚNIOR, 2001). 

Já na Modernidade, o modo Escolástico permaneceu por três séculos e em 

todo esta extensão temporal a Igreja Católica reclamava a sua centralidade perdida, 

inclusive na formação das populações que estavam sob a estrutura mental cristã. 

Entretanto, com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, a detenção do 

poder econômico e político não estava, definitivamente, nem com a Igreja Católica e 

nem com os Reinos, mas com aqueles que possuíam qualquer estrutura que 

produzia certos tipos de serviços, bens e produtos, o que se convencionou de 

chamar de burguesia. Nesta esteira, então, o conhecimento volta-se para a utilidade 

de aprender a fazer esses serviços e produtos. Para isso, então, por necessidade  

surge a Escola. 

Entre os séculos XV e XVIII, no caso, embora a Igreja se esforçasse para 

manter-se e propagar a formação com base no pensamento medieval através 

propriamente da ação pastoral a partir de suas paróquias, há, contudo, ainda que em 

um espaço pouco popular uma efervescência  e avançada discussão sobre as novas 

estruturas de pensamento que vão dominar os séculos seguintes até os dias de 

hoje. Neste passo, com a constituição do pensamento moderno, tendo o filósofo e 

cientista inglês Francis Bacon (1561-1626), com sua obra Novum Organum como 

parâmetro, que o conceito atual de tecnologia – “ciência que trata da técnica” – 

ganha a sua efetividade. Nesse livro, Bacon retoma Aristóteles, na obra intitulada o 

Organum, retira o seu lado metafísico, ressalta o lado realista do filósofo, e 

estabelece a primazia do experimento e da indução como forma de desenvolver o 

pensamento científico. Bacon conclui que a ciência necessita tanto da técnica 

quanto do intelecto em igual medida, e um sem o outro não atingem conhecimento 

eficaz (MOLL, 2010, p. 289). Eis, portanto, que surge o empirismo e a compreensão 

que o conhecimento faz-se com experimentos. 

Contrapondo ao empirismo, é gestado também no século XVI a corrente 

racionalista que tem em Renê Descartes o seu grande expoente. A partir de um 

exigente método, o cartesiano, no processo de conhecimento figura-se 

exclusivamente a abstração teórica e matemática para evidências de certezas 

válidas. Nos séculos que se sucederam ao XV até o início do XVIII, com a aurora da 
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Revolução Industrial, não houve aplicabilidade destacada nem dos princípios 

empírico e tampouco do racionalista, justamente, pelo fato da centralidade da 

mentalidade européia ainda recorrer as estruturas eclesiais, de tal sorte, que até o 

século XVII, as bases da filosofia rompe-se com o aristotelismo, mas a formação 

ainda continua com a práxis pastoral (FRANCO JUNIOR, 2001). 

 

2.4 Sobre os Fundamentos Filosóficos da Escola do novo poder econômico 

pós Revolução Industrial. 

Não há até o século XVIII o que denominamos de Escola propriamente dita, 

constituída de um currículo, operadores e popularizada para a formação da 

população com características da Escola hodierna. Contudo, com a chegada da 

consolidação do poder burguês assentado nas estruturas do sistema capitalista cria-

se a Escola para atender ao novo interesse do poder dominante. Entre os teóricos 

estudados nessa época há uma enorme variedade e de concepções variadas e 

contraditórias. De um lado uma corrente de pensamento que legitima o modus 

facendi no sistema econômico capitalista e de outro que impõe severas críticas. 

Desponta na apologia ao sistema vigente, o sociólogo E. Durkeim (1955). 

Frente ao espanto que a sociedade passa em não garantir os paradigmas que os 

conduziram até o momento, o autor em tela, indica a necessidade de eleger um 

elemento objetivo que agregue a todos e instaure a coesão social, no caso, trata-se 

do Fator Social. Nas próprias palavras, ele afirma: “Tem por objeto suscitar e 

desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelos meios, em especial a 

que a criança, particularmente, se destine. A educação, portanto, para E. Durkheim 

(1955, p. 26) “é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não 

se encontram ainda preparadas para a vida social. Trata-se de um processo 

socializador: função homogeneizadora e função diferenciadora”. 

Karl Marx (1999), ao realizar a análise com rigor do sistema econômico 

capitalista, distancia-se da tipicidade da reflexão filosófica e inaugura o método 

histórico dialético materialista. O pensamento está inserido na história e também é o 

seu produto. Nesta esteira, ele se coloca simetricamente na outra ponta de análise 

do sistema que Durkheim (1955), dispõe a partir de sua teoria uma nova 

compreensão do sistema e foca a sua árdua pesquisa, entre outras categorias, com 

destaque sobre o “trabalho”. Desta feita, traz à compreensão o axioma fundante de 
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sua teoria dialética entre àqueles que detém os meios de produção/bens/serviços e 

os outros, a maioria esmagadora da população, que só possuem a força de trabalho. 

De tal sorte, que entende que os detentores dos meios apropriam-se do poder 

político, das coisas e transformam as pessoas, na verdade os trabalhadores, em 

coisas. Aos detentores dos meios de produção/bens/serviços, outorga-lhes o nome 

de burguês. Neste prisma, a Escola é também um produto criado pela burguesia 

para desenvolver os seus interesses através da Ideologia que sustente aos 

dominantes a sua permanência. 

Notoriamente, o iluminismo europeu emplacou os fundamentos civilizatórios 

sobre o tripé da liberdade, igualdade e fraternidade, enfaticamente, contra os nobres 

e o clero que detinham o poder da terra e do conhecimento à época. Entretanto, 

embora apregoasse o direito essencialmente igual a todos, inclusive a 

universalidade da extensão do conhecimento, o que deslocava-se do direito natural 

apelado pelos nobres e clero para o direito contratual: “A burguesia vai reformar a 

sociedade, substituindo uma sociedade com base num suposto direito natural por 

uma sociedade contratual” (SAVIANI, 2009, p. 37). Contudo, o direito contratual 

igualitário limita-se a evocar que “quem possui os meios de produção é livre para 

aceitar ou não a oferta de mão de obra, e vice-versa, quem possui a força de 

trabalho é livre para vendê-la ou não, para vendê-la a este ou aquele, para vender a 

quem quiser. Este é o fundamento jurídico da sociedade burguesa.” (SAVIANI, 2009, 

p. 37). Esta igualdade formal, base da estrutura de poder burguesa, não coaduna 

com a fundamentação dialética marxista, pois segundo Saviani ( 2009, p.37): 

 
Ora, coisa diversa vem a ocorrer na época moderna, com a ruptura 
do modo de produção feudal e a gestação do modo de produção 
capitalista. Neste momento, a burguesia, classe em ascenção, vai 
manifestar-se como uma classe revolucionária, e, enquanto classe 
revolucionária, vai advogar a filosofia da essência como um suporte 
para a defesa da igualdade dos homens como um todo e é 
justamente a partir daí que ela aciona a crítica à nobreza e ao clero. 
Em outros termos: a dominação da nobreza e do clero era uma 
dominação não natural, não essencial, mas social e acidental, 
portanto, histórica.  
 

Em todo caso, portanto, a escola é uma instituição gestada após a Revolução 

Industrial. Deste ponto de partida, há duas propostas de Educação contraditórias, no 

caso, as pedagogias intituladas de tradicional, escola nova e tecnicista tidas como 

teorias não críticas. Na contraposição dessas surgiram as teorias crítico-

reprodutivistas, quais sejam, a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, 
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da escola como aparelho ideológico de Estado e da escola dualista (SAVIANI, 2009). 

As três primeiras estão apropriadas pela manutenção de uma Escola burguesa, 

capitalista, colonizadora e as três últimas emanam-se do espectro marxistas que 

resistem as diversas formas de manipulação, submissão e exclusão social. 

Cumpre notar que as teorias não críticas organizam as suas repectivas 

pedagogias, ora centrada na figura do professor, no caso a tradicional, ora no aluno 

deslocando a gravidade do conhecimento da razão ao aspecto psicológico, o caso 

da pedagoia nova e colocando os atores centrais da escola, alunos e professores, 

em segundo plano e na centralidade a instrumentalização técnica de aferição de 

conhecimento, na mesma medida, que acontecem no ofício fabril. 

As teorias críticas da educação, doutro lado, não possuem uma proposta 

pedagógica. Segundo Saviani (2009, p. 27), “elas empenham-se tão somente em 

explicar o mecanismo de funcionamento da escola tal como ela está constituida. Em 

outros termos, pelo seu carater reprodutivistas, essas teorias consideram que a 

escola não poderia ser diferente do que é”.. Assim esclarece sobre as teorias não 

críticas: 

A educação será concebida, pois, como um subsistema, cujo 
funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social de 
que faz parte. Sua base de sustentação teórica desloca-se para a 
psicologia behaviorista, a engenharia comportamental, a ergonomia, 
informática, cibernética, que tem em comum a inspiração filosófica 
neopositivista e o método funcionalista. Do ponto de vista 
pedagógico, conclui-se que, se para a pedagogia tradicional a 
questão central é aprender e para a pedagogia nova, aprender a 
aprender, para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender a 
fazer (SAVIANI, 2009, p. 13). 
 
 

Destaca-se ainda, a necessidade de adquirir a diferenciação conceitual e dos 

interesses de várias correntes pedagógicas. Há três grandes pedagogias que 

dialogam-se entre si com características similares em relação a garantias da 

manutenção da linguagem dos dominantes, a da burguesia.  

Das tendências que estão em confronto conforme os seus respectivos 

interesses frente a idéia de adaptação ou de resistência ao Capital, conforme 

indicado acima, cabem destaques, neste momento,  àquela em torno da teoria do 

ensino como violência simbólica e a do aparelho ideológico de Estado. A primeira, 

surge na segunda metade do século XX, em especial com o sociólogo Pierre Felix 

Bourdieu (1998), depois de sua pesquisa na área de educação na Árgélia entre 1950 

e 1960, aspectos inovadores sobre a compreensão da Escola (SAVIANI, 2009). 
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 Bourdieu (1998, p. 11) identifica que Escola é intencionalmente 

discriminadora, classista e classificadora. Para isso, encontra guarida no aspecto 

conceitual em torno da compreensão do que ele denominou de “habitus” . O habitus 

conforme o autor em tela são as atividades repetidas pelas sociedades e presentes 

de longa data que exercem uma imposição sobre os sujeitos, através de “valores”, 

sem o uso da força física.  

Na continuidade do desdobramento do “habitus”, o autor em tela apresenta 

que os sujeitos assimilam quatro tipos de patrimônios, citados por ele, de capital 

cultural, capital simbólico, capital econômico e capital social. A Escola é apelada a 

oportunizar o acesso dos sujeitos a esses tipos de capitais. Contudo, ao invés de 

conseguir oportunizar de modo isonômico o acesso a todos conforme é apregoado 

pelos ditames legais da nações, no caso do Brasil na Constituição Federal nos 

artigos que seguem ao 205 (BRASIL, 1988), a instituição escolar seleciona e 

classifica os sujeitos conforme o capital que a criança traz ao entrar na 

escolarização. De tal sorte que a própria escola que define as classes sociais, 

culturais e econômica: “A luta de classes resulta, pois, impossível” (SAVIANI, 2009, 

p.19). E não, ao que costumam afirmar, que a Escola é responsável de oportunizar 

às pessoas a superação das camadas da sociedade estamental. 

Na análise a partir da teoria da escola como ideologia de Estado, Saviani 

(2009) aponta que Althusser (1980), diferentemente de Bourdieu e Passeron, “não 

nega a luta de classes. Ao contrário, chega mesmo a afirmar que os aparelhos 

ideológicos de Estado (AIE) podem ser não só o alvo mas também o local da luta de 

classes e por vezes de formas renhidas das lutas de classes” (SAVIANI, 2009, p. 

22).  

A escola é organizada para operacionalizar a manutenção do poder dos 

dominantes e, no caso, ocupa um lugar de destaque entre os aparelhos indicados 

por Althusser (1980), justamente, na reprodução das relações de exploração do 

trabalho. Portanto, pode até pulsar a disposição das lutas de classes na escola, mas 

não lograr-se-á êxito. Este fato ocorre, justamente, porque a escola é o produto de 

organização e legitimação dos interesses burgueses e, neste ponto, só há legitimado 

dentro do sistema o que interessa à linguagem dominante. Assim, se houver um 

sobre salto de luta de classes através da escola, no caso, ela não será mais 

burguesa e, naturalmente, será através de sofrimentos e renhidas lutas. 

Nesta esteira configura-se que a pedagogia tradicional com a gravidade sobre 
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o ensino e centralizada no papel do professor é uma genuina herança da Medieval. 

Uma outra prática pedagógica também não crítica, conforme Saviani (2009), trata-se 

da pedagogia tecnicista e, no caso, é o resultado do êxito da modernidade 

sustentada pela fábrica. E em uma perpectiva contemporânea, inevitavelmente, na 

contraposição a essas duas, constituem-se as teorias críticas com fundamento 

epistêmico marxistas. Entre as quais, no caso, Saviani (2009) lança as bases 

epistêmicas da pedagogia crítica. 

 

2.5 Aspectos filosóficos para uma Escola Pós Colonial 

 

Ainda numa outra perspectiva que não emanam diretamente nem do 

marxismo e nem do liberalismo, está a proposta de uma construção escolar pós 

colonial. Advém da compreensão do deslocamento da educação proveniente dos 

costumes de dominação indo européia para uma compreensão que parte da 

construção de identidade em torno dos traços característicos autóctones. Esse 

deslocamento desemboca na interculturalidade e multiculturalidade (WALSH, 2009, 

p.13).  

Trata-se de uma tentativa de pensar de um modo diverso do pensado pela 

ação colonizadora. Em brevíssimos apontamentos, há diversas formas de 

colonização concatenadas que chegam até os nossos dias. A colonização procede, 

tomando aleatoriamente uma data, desde os idos grego clássico com a supremacia 

da razão sobre a o que é prático e concreto, assim como do corpo e seus sentidos, 

efetuada tanto por Platão e por Aristóteles. Aqueles que detinham os conhecimentos 

filosóficos são superiores aos demais na ocupação de funções na sociedade das 

polis gregas. Inclusive, Aristóteles na obra A Política, justifica o papel dos escravos 

em razão da ausência de capacidade racional na condução de suas próprias vidas 

(CHAUÍ, 1995, p. 43).  

Na época da supremacia da cristandade também restringiram o saber aos 

detentores do poder político, econômico e cultural e negaram-no aos reles. A esses 

obrigaram-os à tortura do ofício físico para a garantia de seus benefícios. O período 

configurado como Idade Média materializou-se na sociedade estamental (FRANCO 

JÚNIOR, 2001) em que se estabeleceu que a heredirariedade dos nobres 

dominavam o conhecimento e a terra em conluio com o clero, noutro lado da 

sociedade, os alijados de todo e qual benefícios que imploravam amparo no trabalho 
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para viver até morrem sem perspectivas existenciais.  

Os efeitos da colonozação em nosso continente almeríndio também trouxe 

inúmeros tipos de sofrimentos aos povos que milenarmente ja ahabitavam as terras. 

Trabalhos forçados, imposição de rupturas culturais que envolvem a lingua, a roupa, 

a religiosidade. Depois de muitos povos dizimados e outras tantas linguas indígenas 

destruídas sem falantes, ainda os resquícios da colonização surtem efeitos.  

A resistência às várias matizes colonizadoras surgem à margem da escola, 

mas há a partir do ano 2000 inúmeras pesquisas foram feitas em torno do tema 

multiculturalismo/decolonial. Nesta esteira postula o que busca os pesquisadores 

sobre esta temática: “Trata-se, em síntese, de uma construção alternativa à 

modernidade eurocêntrica, tanto no seu projeto de civilização quanto em suas 

propostas epistêmicas” (CANDAU, 2010, p. 17). Deste modo, o colonialismo é o 

desdobramento cruel de dominação que o eurocentrismo estabeleceu em seu 

entorno, inclusive, em razão da dominação emanada a partir do século XV que 

invade as terras, hoje denominadas, do continete latino Americano: 

 
Assim, o colonialismo é mais do que uma imposição política, militar, 
jurídica ou administrativa. Na forma da colonialidade, ele chega às 
raízes mais profundas de um povo e sobrevive apesar da 
descolonização ou da emancipação das colônias latino-americanas, 
asiáticas e africanas nos séculos XIX e XX. O que esses autores 
mostram é que, apesar do fim dos colonialismos modernos, a 
colonialidade sobrevive (CANDAU, 2010, p. 18). 
 

De tal sorte que atravessado o tempo de invasões e supressão das 

expressões culturais, inevitavelmente, resta a continuidade da imposição cultural 

atarvés do pensamento impoosto. A estrutura de valoração e de construção do saber 

colonial, no caso, ao se materializar e reproduzir-se faz a perpetuação do 

colonialismo permanecer. Neste aspecto, impoõe-se à escola a necessária revisão 

da sua prática estruturante, afim, de inciar um processo autônomo de pensamento a 

partir das mais diversas realidades dos atores escolares e suas necessidades 

existencias. A colonialidade do poder, do saber e do ser enraiza 

epstemologicamente a forma de pensar e existir, justamente, a partir do 

eurocentrismo: 

Como pensar a partir das ruínas, das experiências e das margens 
criadas pela colonialidade do poder na estruturação do mundo 
moderno/colonial, como forma não de restituir conhecimento, mas de 
reconhecer conhecimentos “outros” em um horizonte epistemológico 
transmoderno, ou seja, construído a partir de formas de ser, pensar e 
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conhecer diferentes da modernidade europeia, porém em diálogo 
com esta (CANDAU, 2010, p. 24). 
 
 

A estrutura epstêmica escolar é colonial, no caso, para pensarmoa a 

possibilidade de proximidade com a construção da educação decolonial, urge então, 

trazer junto à estrutura epistêmica os conhecimentos “outros” o que constitui-se no 

multiculturalismo. Na perspectiva que há formas diversas de proceder e, em especial 

de organização dos saberes, assim, há o respaldo fundante de iciar um processo 

epistêmico que considere no próprio curriculo os saberes perpassados e ainda 

perceptíveis na cultura local, regional. 

Frente a este espectro de colonização, surge uma alternativa de uma Escola 

multicultural em contraposição à dominação, justamente, com a proposta pós 

colonial. A idéia básica trata-se de fundar-se na compreensão crítica que encontra-

se guarida nas pesquisas e discussões para além da racionalidade técnica e, 

incluive a partir da racionalidade crítica, inserir elementos autóctones para a garantia 

do capital cultural de identidade do povo. Há um deslocamento da racionalidade indo 

européia que supõe a violência de dominação sobre o meio ambiente, cultural e 

social sobre a égide da razão para uma compreensão de racionalidade de interação 

e diálogos com todas as formas de conhecimento: mítico, religioso, senso comum, 

filosófico, científico e artístico. A dominação é substituída pela alteridade, na 

proposta de educação multicultural. 

 

2.6 As bases filosóficas da dualidade estrutural na educação brasileira 

 

Com a aurora da comercialização, no pós feudalismo europeu, inicia-se 

também a dominação, agora de posse dos burgueses que ascenderam ao poder e, 

justamente, com a Revolução Industrial criaram a complexidade de Instituições, 

entre elas, a Escola para fomentar e garantir a linguagem dominante através da 

ideologia burguesa. No Brasil, o processo de colonização, do ponto de vista 

cronológico formal francês aconteceu depois da Idade Média, contudo o pensamento 

de subjetivação que veio com os colonizadores eram ainda o da Escolástica. No 

caso, tanto no período colonial quanto no Imperial, a Educação, segundo o filósofo 

brasileiro, Antônio Joaquim Severino (2001), era a extensão da prática catequética 

essencialista Escolástica. Somente depois de 1930 que as bases de educação 

pastoral escolástica cede espaço para outras estruturas filosóficas de educação: 
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A Revolução de 1930 é um marco representativo desse novo 
momento vivido pela sociedade brasileira, referendando-o e dando-
lhe maior identidade. O processo se consolidou com o fim da 
Segunda Guerra Mundial, quando o capitalismo, sob a égide 
americana, se instalou de forma irreversível. Com a Revolução de 
1964, esse ciclo se completou, mediante uma estruturação 
tecnocrática, inserindo de vez a economia do país no fluxo do 
capitalismo mundial. Essa modernização econômica e cultural do 
país levou à paulatina substituição da ideologia religiosa do 
catolicismo por uma ideologia laica, de inspiração liberal e 
republicana (SEVERINO, 2001, p. 298). 
 
 

Com a revolução de 1930 no Governo do presidente Vargas, foi criado pela 

primeira vez uma estrutura formal oficial de educação com o Ministério da Educação, 

inclusive neste mesmo ano. Anísio Teixeira, representante da Escola Nova buscou 

com intensidade implantar oficialmente a educação de cunho positivista, inclusive 

retirando os aspectos religiosos da grade curricular. Entretanto, a Escola Nova de 

Anísio Teixeira recebeu uma enorme resistência dos religiosos e não materializou-se 

na primeira LDB em terras brasileiras, em 1961.  Tanto os defensores da Escolástica 

tardia em disputa em meados do século XX, quanto os da Escola Nova distanciavam 

dos anseios de saber e de poder político democrático participativo da maioria do 

povo. Depois do golpe de 1964 a pedagogia tecnicista foi assimilada oficialmente 

pelo Estado brasileiro e 1971 a nova LDB consolida os interesses do capital em 

extensão com uma proposta pedagógica dualista, onde dispõe uma educação para a 

elite e outra para a formação técnica dos filhos dos trabalhadores.  

A Escola Tradicional representada com o modus facenti da Escolástica com 

cunho próximo ao catolicismo. A Escola Nova que chega ao Brasil com Anísio 

Teixeira e encaminha-se na perspectiva positivista de Augusto Comte, entre as 

décadas de 1930 e 1950. Nesta extensão de intencionalidade consolida-se na 

perspectiva tecnicista do capitalismo de expansão com o golpe de 1964. Na contra 

posição do capitalismo surgem as práticas pedagógicas libertária, libertadora e 

crítico social dos conteúdos. Entre os seus intelectuais orgânicos sobressaem Paulo 

Freire (2011) com os pressupostos da Educação Libertadora e Dermeval Saviani 

(2003) a pedaggia histórico-crítico-social dos conteúdos. 

Em uma perspectiva dialética materialista, a normalidade política retorna ao 

país na década de 80, mas novamente, a linguagem dos dominantes, no caso 

capitalista, apropriam-se tanto de ditames na Constituição Federal que permite à 
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Educação tanto a privada quanto o público. Em 1996, vencida a proposta de cunho 

marxista de Darcy Ribeiro, a atual LDB é aprovada, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, com caráter também dualista, capitalista e com aspecto 

fortemente tecnicista, conforme indica Saviani (2003) . 
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3 A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO: NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS 

 

A relação intrinsecamente vinculada entre a educação e o trabalho dá-se, 

justamente, porque a compreensão da natureza da educação passa inevitavelmente 

pela compreensão da própria natureza humana (SAVIANI, 2013).  

De tal sorte, que a filosofia demonstrou ao longo dos séculos ser uma 

ferramenta relevantíssima na busca pelo entendimento da natureza humana, 

apontando os encaminhamentos mais favoráveis e contrários à existência. Nesta 

esteira, há a compreensão que na diferença com os outros animais que se adaptam 

à natureza, o ser humano faz o processo inverso, adapta a natureza em prol de suas 

necessidades. “Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a 

natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo trabalho.” (SAVIANI, 2013, p. 

11). Neste aporte nota-se que o trabalho é o determinante para garantir o que 

consiste do humano:  

 
Para sobreviver, o homem necessita extrair da natureza, ativa e 
intencionalmente, os meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele 
inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo 
humano (o mundo da cultura). Dizer, pois, que a educação é um 
fenômeno próprio dos seres humanos significa afirmar que ela é, ao 
mesmo tempo, um exigência do e para o processo de trabalho, bem 
como é, ela própria, um processo de trabalho (SAVIANI, 2013, p. 11). 
 
 

Assim, a existência em seu necessário processo de produção de si mesma, 

prioritariamente, garante a subsistência material através da produção de bens 

materiais através do trabalho. Tal produção, cada vez em escalas mais abrangentes 

e complexas, reporta-se a uma ação organizada, pensada, antecipada mentalmente 

Esta preocupação direta e orientada mentalmente desemboca na educação 

(SAVIANI, 2013). 

 

3.1 O trabalho nas condições ontológica, do direito, do emprego e da 
mercadoria 

 

Em vínculo direto à filosofia o trabalho é ontologicamente agregado à 

existência , uma extensão dela, ou seja, da pessoa (SAVIANI, 2007), na medida, em 

que a natureza é alterada para a garantia da sobrevivência através da ação laborosa 

do homem e, em uma relação dialética, altera-se a própria existência. Entretanto, 
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com a aurora da transformação do produto do trabalho em mercadoria, feito 

tipicamente capitalista (CATANI, 2011), nota-se que também a força de trabalho 

desloca-se de um direito em vista da sobrevivência para uma mercadoria, o que a 

sua aferição é delegada a outrem, isto é, diferente daquele que labora. Nessa esteira 

deixa de ser um direito (FRIGOTTO, 2001, p.6). e atrela-se a uma tarefa meramente 

remunerada. Vale lembrar que a tarefa remunerada, o emprego, submete-se no 

sistema econômico do capital, prioritariamente, para gerar lucros aos detentores dos 

meios e instrumentos de produção e menos como garantidor da própria 

sobrevivência de quem trabalha.  

Não raramente nações inteiras são tomadas pelo alto indíce de desemprego, 

produção interna bruta em queda e, consequentemente, milhares de pessoas sem o 

direito de trabalhar. Neste exato momento, no Brasil jornais noticiam o indíce de 

desemprego entre os jovens acima de 40%: 

 
Em números absolutos, são 7,337 milhões de jovens brasileiros 
subutilizados, o maior número já registrado desde que a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicilio (Pnad) começou a ser apurada em 
2012 – destes, 4,26 milhões estavam desempregados, em busca de 
uma colocação, levando a uma taxa de desemprego entre esse grupo de 
27,3%. (IBGE, 2019, p.16). 
 
 

Neste mesmo banco de dados do IBGE (2019) traz sobre a ocupação laboral 

conforme os níveis escolares. E neste aspecto, recai o maior índice do desemprego 

sobre os alunos que não concluiram o ensino médio. 

Sobre essa temática aborda Frigotto (2006, p. 241-242): 

 
[...] a natureza estrutural das relações sociais do sistema capital é a 
mesma em qualquer parte do mundo, tendo a propriedade privada 
dos meios e instrumentos de produção pelos capitalistas e, como 
decorrência, a extração da mais-valia (absoluta e relativa) como 
elementos centrais. Todavia, pelas contradições internas e pela luta 
intra e entre classes e frações de classes, o capitalismo assume 
particularidades e configurações diversas e desiguais em formações 
histórico-sociais específicas. Assim, a desigualdade entre os 
hemisférios Norte e Sul ou entre países do capitalismo central e do 
capitalismo dependente periférico são expressões das relações de 
força intercapitalistas e das lutas anticapitalistas.  
 
 

Com o avanço de uma cultura voltada para a produção, cresce a busca pelos 

cursos técnicos e a diminuição de interessados em cursos de nível superior, 

principalmente nos cursos de licenciatura e da área das ciências humanas. 
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Em meio às leis voltadas para a educação no Brasil, em especial ao 

estipulado no Caput do art. 205 da CF 88 (BRASIL, 1988), encontra-se a 

intencionalidade da educação que deve ser voltada para a o exercício da cidadania e 

a capacitação para o mercado de trabalho, embora na prática o segundo objetivo 

ocupa o lugar do primeiro no aspecto de interesse e relevância ao sistema 

econômico vigente. Frente a tais fatos percebe-se o grande interesse de 

movimentação da economia, ao passo, que no sistema capitalista, inevitavelmente, 

pessoas tornam-se também mercadoria na medida em que não possui os meios de 

produção e resta-lhes apenas, no caso, venderem a sua força de trabalho.  

A conseqüência concreta desta coordenada, justamente, priva quem pertence 

à classe trabalhadora da formação de uma consciência crítica e mantendo-a na 

condição de explorado por meio da alienação do trabalho que visa o lucro dos 

detentores dos mais variados meios de produção. Qual deve ser o valor da força de 

trabalho? Na condição de ser vivo, o trabalhador dever receber os necessários para 

a sua subsistência e reprodução de sua capacidade de trabalho, ou seja, alimento, 

roupa, moradia, possibilidade de criar os seus filhos, formação para aprender a fazer 

bem feito os produtos etc. 

No decorrer da história da humanidade dois elementos fundamentais se 

apresentaram intrinsecamente ao homem como construtor de si mesmo: o trabalho e 

a educação. Devido aos seus condicionamentos físicos o homem buscou adaptar a 

natureza à sua realidade. A busca e produção de alimentos, a construção de casa e 

agasalho, fazem do homem um ser que trabalha e, assim, altera a natureza com 

suas próprias mãos. O trabalho, assim como as demais atividades humanas, exige 

um processo de ensino, de meios e condições de elaboração de determinada 

atividade, de tal sorte, que o homem precisa ser educado para o trabalho. 

Nos dias atuais esse processo se atualiza e se faz fortemente presente na 

realidade de nosso país, onde predomina o sistema (a cultura) capitalista. A busca 

pela produção agregada ao lucro de quem possui os meios de produção interfere 

bruscamente na educação brasileira. Com o crescimento da oferta trabalhista cresce 

também a oferta de cursos técnicos, de formação rápida e prática. A formação 

humana e crítica social ficam em segundo plano e o resultado, é óbvio, formam-se 

mais profissionais e menos cidadãos conscientes e humanos. Afinal, a força de 

trabalho torna a pessoa também em mercadoria. E a movimentação da mercadoria 

não depende dela mesma, senão, que seja totalmente passiva para ser controlada 
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em vista da mais valia, conferida no espetacular entendimento marxista.  

Diante da hodierna realidade concreta no cenário brasileiro, vê-se de grande 

importância de compreensão aprofundado em torno das relações existentes entre a 

expectativa de acesso ao trabalho pelos estudantes da classe trabalhadora e os 

meios oferecidos pela educação nas políticas educacionais brasileiras, afim de 

garantir ao cidadão tal pleito. O que estende-se também, nesta pesquisa, à 

percepção de novas alternativas para a valorização do ser humano como ser 

consciente e livre, não apenas como um meio ou peça de produção, oportunizando-

lhe, em um primeiro momento, o esclarecimento a partir da condição de explorado(a) 

por meio de uma educação crítica e dialética desmitificando a educação como mera 

transição de conteúdos e, em um segundo plano, através da posse de tal 

esclarecimento da realidade concreta do educando, assim, encontre os fóruns 

adequados para tomar decisões na defesa de seus direitos e na resistência de 

permanecer passivo e imolado na conjuntura cruel do sistema burguês. 

Diferente dos outros animais a espécie humana não se adapta a natureza, 

mas precisa adaptar a natureza às suas necessidades, como meio de sobrevivência. 

Esta adaptação se dá por meio de seu próprio esforço laboral que é o trabalho. O 

homem é aquilo que faz de si mesmo, mas faz-se por meio de seu trabalho 

(SAVIANI, 2007). 

O trabalho é visto como atividade que exige certo grau de esforço e fadiga, 

justificando a visão bíblica, que vê o trabalho como maldição divina oriundo do 

pecado original. Esta mesma concepção pode ser encontrada entre filósofos antigos 

e medievais. Segundo Abbagnano (2007, p. 976), dentre aos filósofos modernos: 

 
Hegel considerava o Trabalho como “mediação entre o homem e seu 
mundo”; isso porque, diferentemente dos animais, o homem não 
consome de imediato o produto natural, mas elabora de maneiras 
diferentes e para os fins mais diversos a matéria fornecida pela 
natureza, conferindo-lhe assim valor e conformidade com o fim a que 
se destina. 
 
 

Neste sentido, o trabalho pode ser visto como ação que visa à melhoria na 

qualidade de vida, fazendo com que os produtos naturais sejam adequados às 

necessidades humanas. O trabalho é um meio de sobrevivência.  

Aceitando as contribuições da dialética hegeliana, Marx (1999) apresenta o 

trabalho não somente como meio de sobrevivência, mas como elemento de 
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colaboração de atravessamento do homem de sua condição natural, por meio do 

trabalho o homem pode libertar-se e melhorar seus meios de vida: 

O trabalho não só permite a sobrevivência do homem como também 
o transforma constantemente, historicamente, dialeticamente. O 
homem é, portanto, fruto de seu trabalho. Mais que isso, as relações 
de produção e as relações sociais entre os homens são resultado da 
conformação do trabalho em dado momento histórico (MORILA; 
SENATORI, 2010, p.2). 
 
 

O trabalho é um dos aspectos de maior relevância na distinção entre o 

homem e os outros animais por ser atividade essencialmente humana. O homem, 

dessemelhante dos outros animais, não se adapta à natureza, ou seja, não suporta 

as bruscas mudanças de temperatura, as tempestades e mesmo defender-se das 

demais espécies. Por sua vez, o homem precisa transformar a natureza para que 

atenda às suas necessidades. 

Esta adaptação realizada na natureza é responsável pela sobrevivência e 

preservação da espécie humana e se dá manualmente de acordo com a realidade 

de cada indivíduo. 

A origem dessa formulação em Marx (1999, p. 142) 

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem 
e a Natureza, processo em que o homem, por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põem em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se 
da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, 
por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita ao jogo de suas 
forças ao seu próprio domínio.  
 
 

Nesta estreita relação entre o homem e o trabalho, percebe-se que estes 

caminham juntos em meio a um processo histórico, onde no decorrer de sua 

existência o homem constrói-se a si mesmo por meio do próprio trabalho.  

Diferente dos demais seres o homem pode alterar sua realidade pela sua 

capacidade de produção, produzir, neste sentido, não apenas por meio de recursos 

exteriores, mas principalmente produzir a própria essência: 
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Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião ou por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se 
diferencia propriamente dos animais a partir do momento em que 
começa a produzir seus meios de vida, passo este que se encontra 
condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios 
de vida, o homem produz indiretamente sua vida material (MARX; 
ENGELS, 1974, p. 19). 
 

Neste processo de auto formação, o homem também se revela, além de um 

ser histórico, como ser social. Por não conseguir se produzir sozinho, o homem se 

organiza em grupos para garantir sua existência por meio da produção.  

A este processo de adaptação atribui-se o termo Trabalho, que é considerado 

um dos principais elementos na formação da essência humana: 

 
Podemos, pois, dizer que a essência humana é o trabalho. A 
essência humana não é, então, dada ao homem, não é uma dádiva 
divina ao natural, não é algo que precede a existência do homem. Ao 
contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O 
que o homem é, é-o pelo trabalho (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

A partir do trabalho em grupo, ou sociedade, surge a divisão social do 

trabalho, e “em colaboração com o outro, o homem se produz e se faz ser social” 

(JACOMINI, 2006, p. 119). 

Segundo Marx (1999) o trabalho adquire um caráter social por meio de sua 

produção, ou seja, na troca de produtos mediados por um valor equivalente, a 

moeda, que são denominadas mercadorias e neste processo adquirem 

características do homem. Este, por sua vez, atribui às relações entre as pessoas 

uma forma material, à medida que ao seu trabalho é atribuído um valor, de forma 

que a relação entre as pessoas se materializam em coisas. 

O homem, conforme dito, ao conhecer sua realidade busca melhorá-la por 

meio do trabalho, sendo assim, o trabalho é “uma atividade libertadora da 

humanidade, pois tem como característica propiciar a transcendência da condição 

natural” (ASBAHR; SANCHES, 2006, p.58). Em Marx (1999) esse processo de 

trabalho é composto por três elementos que tratam do objetivo do trabalho, i. é, 

aquilo que pela ação do trabalho será transformado; do instrumento de trabalho, que 

trata da mediação entre o homem e o objeto a ser transformado pelo trabalho; do 

resultado do trabalho que apresenta-se nas seguintes configurações: 
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É sempre um valor de uso, isto é, tem sempre uma utilidade, por ser 
uma resposta às necessidades humanas. Porém disso não decorre 
que seja sempre algo material. As necessidades humanas não se 
restringem ao âmbito das necessidades físicas: além de se alimentar, 
morar, vestir, tornaram-se necessários para o ser humano o lazer, o 
saber, a arte, a religião etc (ASBAHR; SANCHES, 2006, p.59). 
 
 

Para que o trabalho atinja sua função libertadora, no caso, a finalidade e os 

meios de produção ou execução do trabalho devem estar sob o domínio do homem, 

e o resultado do trabalho deve pertencer-lhe, mas, segundo a comprovação de Marx, 

não é o que acontece na sociedade capitalista. 

O homem, na sociedade capitalista, para garantir sua sobrevivência, obriga-se 

a vender sua força de trabalho, e em meio ao desenvolvimento da tecnologia torna-

se servo das maquinas de produção. O trabalho deixa de ser um meio de libertação 

do homem para tornar-se uma forma de explorá-lo: 

 
Assim, o trabalhador deixa de ser sujeito do processo de trabalho. O 
trabalho não é mais mediação para o homem ser livre e 
independente. No modo de produção capitalista, o trabalho 
subordina-se ao capital, tanto do ponto de vista da forma social (das 
relações sociais que se dão na sociedade) quanto da utilidade do 
trabalho (o trabalhador é apenas um anexo da máquina) (MENDES, 
2006, p. 160). 
 
 

O homem, neste sentido, tornou-se mais uma peça no processo de produção. 

Perde-se o conceito de homem como ser racional, psicológico e espiritual para 

tornar-se um meio de produção adquirido na mesma medida que as outras 

mercadorias. O homem passa a ser, não apenas o que faz de si mesmo, mas o que 

produz renda e desenvolvimento econômico da nação. O homem passa ser visto, 

não mais como um ser humano que, entre outras potencialidades, é capaz de 

produzir, mas apenas como um ser que produz esquecendo-se do humano. 

Na compreensão dialética histórica materialista marxista, nota-se claramente, 

que de um lado há os detentores dos meios de produção do capital e do outro 

aqueles que só possuem a força de trabalho. No primeiro plano, já se verifica, que a 

análise de K. Marx (1999) funda-se sobre o trabalho. Nesta esteira, justamente 

partindo da idéia que o trabalho é a forma de intervir e mudar a natureza, ao que 

mais interessa neste reflexão, este modus facendi do hominis faber (homem 

trabalhador) conheceu na história a relação direta com o trabalho e a indireta, 

concomitantemente, a Educação torna-se potencializada e valorizada 
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universalmente, na justa medida, da supremacia do trabalho alienado (indireta). 

Nesta esteira aponta Catani (2011, p. 29): 

 
Marx é categórico a esse respeito ao afirmar que ‘o valor da força de 
trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários para a 
manutenção do trabalhador’, ou seja, para que o conjunto da classe 
operária produza a sua força de trabalho é necessário que ela esteja 
viva, isto é, que se alimente, durma, se agasalhe e se reproduza. 
Sem isso não poderia voltar diariamente aos latifúndios e às fábricas 
do capital para lá vender a sua força de trabalho.  
 
 

No formato de relação direta, que há ainda culturas humanas que o 

vivenciam, o resultado do labor humano acontece na íntegra aos seus agentes. Ou 

seja, o sujeito sai ao trabalho e, na medida que extrai o suficiente para o seu 

sustento, então poderá apropriá-lo diretamente. Enquanto, no formato de relação 

indireta com o trabalho, o sujeito sai ao trabalho, mas não lhe é permitido trazer o 

que produziu. Assim, a sua produção não está relacionada diretamente à sua 

necessidade; o resultado de sua produção não configura a sua posse e transforma-

se em mercadoria que pode ser adquirido por outrem, na justa medida, que é 

colocada a venda pelo dono do empreendimento. Faz para os outros e gera o lucra 

para os outros. O termo outro, do Latim, é o alienus. No caso, o trabalho indireto, é o 

trabalho alienado, típico do sistema econômico capitalista. Pondera Catani (2011, 

p.29): “no sistema capitalista, portanto, a força de trabalho humana é uma 

mercadoria. E como todas as coisas tornam-se mercadorias ao serem trocadas por 

produtos de igual valor, a força de trabalho torna-se também mercadoria ao ser 

trocada por dinheiro. 

Essa importância atribuída ao trabalho chega a nossa sociedade por meio das 

raízes históricas e sociais. Segundo Saviani (2003) o fato surge quando a produção 

assume a forma privada, ainda nos períodos escravista, medieval e feudal, havendo 

uma pequena classe de proprietários e a grande massa, que, visando à 

sobrevivência, dedicava-se exclusivamente ao trabalho como meio de sustendo à 

família e de seus senhores. 

Nesta esteira, mesmo com a mudança dos meios de produção, os traços 

históricos descritos por Saviani (2003) ainda é a realidade de muitos brasileiros que 

se mantêm aprisionados aos seus “senhores” sejam eles internos ou externos. E 

neste aspecto, descreve Paulo Freire (2011) que habitualmente os trabalhadores 
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explorados absolvem para si mesmo a postura de seu opressor, passando a 

fiscalizar o próprio trabalho e punir-se pelo não seguimento de ordens. 

 

 

3.2 Das reflexões sobre a educação 

 

A educação escolar aporta consigo o saber objetivo construído na história no 

cômputo cultural. E as habilidades intelectivas são resultado do acesso e do domínio 

do saber objetivo escolar, as quais são necessárias para adquirir as habilidades 

profissionais, ou seja, ter uma profissão. Entretanto, embora na sociedade atual há o 

entendimento que a nova ordem mundial passa pela sociedade do conhecimento, 

assim, vale ressaltar também da sua total dependência econômica. De tal sorte, que 

o sistema econômico não tem nem a obrigação e nem o interesse em habilitar 

intelectivamente e profissionalmente os cidadãos de uma nação e, muito menos, de 

modo isonômico. É bem verdade que sacralizou-se o conceito fruto do contrato 

social iluminista, em que todos são iguais perante a Lei, entretanto, tal liberdade “[...] 

vem ocorrer na época moderna consiste na ruptura do modo de produção feudal e a 

gestação do modo de produção capitalista” (SAVIANI, 2009, p, 36). A propósito, 

assevera o autor: 

 
Vejam como é que tece todo o raciocínio. Os homens são 
essencialmente livres; essa liberdade funda-se na igualdade natural, 
ou melhor, essencial dos homens, mediante contrato, fazer ou não 
fazer concessões. É sobre essa base da sociedade contratual que as 
relações de produção vão alterar-se: do trabalhador servo, vinculado 
à terra, para o trabalhador não mais vinculado à terra, mas livre para 
vender a sua força de trabalho, e ele vende-a mediante contrato. 
Então quem possui os meios de produção é livre para aceitar ou não 
a oferta de mão de obra, e vice-versa, quem possui a força de 
trabalho é livre para vendê-la ou não, para vendê-la a este ou aquele, 
para vender a quem quiser. Esse é o fundamento jurídico da 
sociedade burguesa. Fundamento como veremos, formalista, de uma 
igualdade formal (SAVIANI, 2009, p, 36). 
 
 

É, justamente, sobre essa fundamentação de igualdade que vai estruturar a 

pedagogia fundada no igualitarismo, também denominada de pedagogia da 

essência. Ou seja, em que essencialmente todos somos iguais e, na medida, em 

que a burguesia torna-se classe dominante, a partir de meados do século XIX, ela 

vai implentar a educação escolar universalizante (SAVIANI, 2009). Entretanto, na 
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medida, em que a burguesia se consolida como poder político e econômico vê-se na 

batalha contra o pensamento que trouxe-a historicamente e revolta-se contra a 

história. Neste estágio, encaminha-se com a pedagogia da existência, conforme 

Saviani (2009), esta pedagogia “vai ter este caráter reacionário, isto é, vai contrapor-

se ao movimento de libertação da humanidade em seu conjunto , vai legitimar as 

desigualdades, legitimar a dominação, legitimar a sujeição, , legitimar os privilégios” 

(SAVIANI, 2009, p. 38). A burguesia, a partir desta época, trata os trabalhadores 

como inimigos e a pedagogia da essência não deixa de ter um papel revolucionário, 

contudo, não mais com a burguesia, mas exatamente na classe que ela explora. 

No decorrer da história do Brasil, sempre foram levantadas discussões acerca 

de métodos a serem implantados na educação escolar, embora na maioria destas 

permaneça em vigor o método tradicional, que dentre outras características, 

destaca-se pela “ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas na 

memorização visando disciplinar a mente e formatar hábitos” (LUCHESI, 1994, 

p.57). 

Com a predominância do método tradicional, a educação permanece como 

um meio de reprodução da sociedade, ou seja, busca-se inserir o educando numa 

realidade ditada como pronta e imutável, como um meio de reproduzir o já vivido 

pela geração anterior.  Segundo Libâneo (2002, p. 73): 

 
A ação educadora seria, pois, a transmissão às crianças, aos jovens 
e adultos, de princípios, valores, costumes, idéias, normas sociais, 
regras de vida, às quais precisam ser adaptados e ajustados. Educa-
se para que os indivíduos repitam os comportamentos sociais 
esperados pelos adultos, de modo que se formem à imagem e 
semelhança da sociedade que vivem e crescem. 
 
 

Nessa forma de educação não seria interessante despertar nos alunos a 

autenticidade e criticidade, não exercendo, a educação, um papel libertador, mas 

torna-se alienadora visando a passividade do cidadão. Neste sentido a educação 

desempenha a função de impor limites por meio da reprodução, assim o estudante 

reproduz fórmulas, decora regras, copia textos, mas não desenvolve capacidade de 

interpretar a própria realidade a fim de transformá-la. 

Os alunos aprendem com o professor, que transmite o conteúdo da mesma 

forma que lhe foi transmitido, dessa forma nem alunos e nem professores abrem-se 

para um posicionamento diferenciado frente à sociedade, reproduzindo 

continuamente a imutabilidade social. 
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Não há como esperar resultados novos de métodos antigos. Os estudantes se 

detêm, não primordialmente com a aprendizagem, mas com os resultados numéricos 

das provas e avaliações, pois é exatamente isso que lhes cobram. Exigem-se das 

escolas altos índices de aprovação, a escola cobra dos professores resultados 

imediatos, assim não se aprende a aprender, mas a reproduzir os conteúdos 

transmitidos, mesmo sem saber ao certo o que estão reproduzindo. Desse modo o 

aluno é aprovado para a etapa seguinte, cursando assim os nove anos da Educação 

Básica sem estarem, em muitos casos, preparados para a próxima etapa e muito 

menos para o exercício da cidadania. 

Outro fator que se tem destacado no campo educacional é a influência do 

capitalismo. Com a elevação do interesse de desenvolvimento econômico, cresce a 

demanda de cursos técnicos e profissionalizantes, onde o objetivo principal é formar 

trabalhadores e não necessariamente cidadãos conscientes, preocupam-se mais na 

formação de mais mão de obra e menos cidadãos críticos e reflexivos.  

Diante deste problema Paulo Freire (2011) em suas obras nos apresenta uma 

nova pedagogia, visando a libertação do homem deste estado de reprodutor da 

sociedade para tornar-se livre, e, conseqüentemente, um cidadão autêntico por meio 

da práxis, ou seja, por meio da “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo” (FREIRE, 2011, p.52). 

A opressão ocorre pela tirada da liberdade do cidadão. Tira-lhe o direito da 

verdade imputando o princípio de que “esse mundo não se constitui na 

contemplação, mas no trabalho” (FREIRE, 2011, p.23), acreditando que a educação 

seja tarefa para desocupados, e não como um meio de crescimento e 

esclarecimento. O que Paulo Freire propõe é uma pedagogia conscientizadora para 

que haja a inserção do homem numa forma crítica de pensar o seu mundo, para que 

assim, por meio da práxis, possa transformá-lo, melhorando suas condições de vida. 

Dermeval, a partir da concepção dialética materialista distancia-se da 

pedagogia freiriana e desenvolve um novo método de ensino, a Pedagogia Histórico-

Crítica: 

Uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo 
compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua 
manutenção, a sua perpetuação. Este é o sentido básico do termo 
pedagogia histórico-crítica. Seus pressupostos, portanto, são os da 
concepção dialética da história (SAVIANI, 2003, p. 93).  
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A proposta de Saviani (2003) é, portanto, entender o problema educacional 

como um fato presente, mas não de forma isolada, e sim como consequência de um 

processo histórico que estaria ligado não somente a questões pedagógicas, mas 

principalmente questões políticas. 

Seria a reprodução social objetivo de um sistema político alienador? Quais 

seriam seus objetivos? Levando em consideração que as escolas são estruturadas 

de acordo com o meio social em que se inserem e que é predominante a dinâmica 

capitalista em nossa contemporaneidade, sofreria a educação grande influencia, 

preocupando-se assim com a preparação para o mercado de trabalho mais que a 

preparação para o exercício da autonomia como cidadão.  

Não se pode negar a estreita relação entre o homem, o trabalho e a 

educação. O homem, popularmente definido como animal racional, encontra no 

trabalho os meios de sobrevivência e melhoria da qualidade de vida, o trabalho por 

sua vez precisa ser aprendido por meio de um processo de ensino, ou seja, o 

homem, dotado de razão, é conduzido ao trabalho por meio da educação.  

Tanto o teórico da concepção libertadora, Paulo Freire (2011), quanto o da 

crítico-social dos conteúdos, Saviani (2003) apontam caminhos à pratica educadora 

distante dos interesses do sistema econômico capitalista. Seguem o entendimento 

dialético materialista, em torno da concepção do trabalho e apontam que a 

Educação não pode corresponder a mais uma mercadoria do sistema. Ao passo, 

que a educação deve-se guardar uma estreita relação com a real condição de 

autenticidade do sujeito e, na medida, que contrapõe a praticada pela Educação com 

viés capitalista, ao passo, que a transforma em mais uma mercadoria, no caso, ela 

também é concebida para os outros, visa o lucro e prepara a pessoa afim de adquirir 

habilidades em vista de gerar uma produção maior. Nesta linha, estuda-se os 

conteúdos dos outros (opressor), realiza-se prática pedagógica dos outros, 

estabelece valores dos outros, aprova-se ou reprova-se conforme o interesse dos 

outros, inclusive sob o axioma infalível da meritocracia que, justamente, propaga a 

ideia que vence o melhor porque todos são iguais. Os outros, no caso, são os 

detentores dos mais variados meios de produção do capital. A educação caracteriza-

se, segundo Althusser (1980), no aparelho ideológico do Estado para justamente 

manter a sociedade estamental de classes nos tempos hodiernos. 

Esse processo de ensino e trabalho dá ao homem a possibilidade de viver 

como um ser social e político o que não anula a sua individualidade. O homem é um 
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ser que constrói a sua própria essência, sendo assim aquilo que faz de si mesmo. 

Para Marx (1999) o homem, de fato, é o seu próprio construtor, portanto constrói-se 

por meio do seu trabalho. Contudo, a finalidade hodierna posta à educação, no caso, 

não visa preparar o educando para a vida em sociedade, ou mesmo para o mercado 

de trabalho garantindo-lhe a racionalidade técnica, mas sim conduzi-lo ao trabalho 

de forma com que não reflita a própria existência e a sua condição no mundo, para 

que assim não se incomode e não deseje alterar essa realidade. 

 

3.3 Concepções de Educação de Jovens e Adultos 

 

Ao longo da história, a EJA recebeu diversas conotações e nesse dorso 

sofreu impactos e transformações nos âmbitos sociais, econômicos e políticos, 

conforme, a aplicabilidade ideológica governamental que geriram os diferentes 

momentos do País. Assim, é notório que a questão em torno da EJA não seja 

recente, entretanto, foi nas últimas décadas que a problemática da educação para a 

EJA ganhou dimensão mais ampla. Em todo caso, organismos interncionais ao 

desbruçarem-se sobre a temática não hesitaram em indicar os marcos basilares das 

diretrizes para a educação de adultos, neste passo, é o que consta da V 

CONFITEA(s) – Conferências Internacionais de Educação de Adultos: 

 
A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, 
formal ou informal, onde pessoas consideradas "adultas" pela 
sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 
conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 
profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas 
necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a 
educação formal, a educação não-formal e o espectro da 
aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade 
multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática devem 
ser reconhecidos (UNESCO, 1997, p. 1). 
 
 

Nesta esteira, no caso, é notório a problemática em torno da educação de 

adultos em relevância mundial. A sociedade do conhecimento sonhada pelos órgãos 

internacionais apela para uma educação essencialista, em que muitos cidadãos têm 

a sua cidadania alijadas em razão, justamente, da ausência do acesso aos saberes 

oficiais que estão sob o domínio da escola. Embora, possuem a garantia do direito à 

educação forçado pelo princípio isonômico previstos nos ditames legais que ensejam 

as democracias, na prática, constata-se um enorme contingente sem o acesso à 



46 
 

educação exitosa, ou desistiram, ou não puderam nem iniciar o processo de 

escolarização ou ainda não contam com a oferta de uma educação com qualidade. 

E, segundo esta perspectiva, a inclusão desses adultos à educação é uma alavanca 

necessária em vista da consolidação dos valores explícitos da democracia. 

Assevera a V CONFINTEA, 

 
A educação de adultos, dentro desse contexto, tornase mais que um 
direito: é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do 
exercício da cidadania como condição para u ma plena participação 
na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça da 
igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e 
científico, além de ser um requisito funda mental para a construção 
de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de 
paz baseada na justiça (UNESCO, 1997, p. 42). 
 
 

Entretanto, não se pode olvidar que a  EJA está claramente concebida dentro 

de um contexto marcado por lutas, que na verdade, trata-se da luta de classes. Se 

os capitalistas nos meados do século XIX enfrentaram em definitivo os privilégios 

dos nobres e conseguiram impor o lastro da sociedade no estágio democrático em 

que se vigora a igualdade. Precisamente, à educação foi beneficiada com o direito 

em que todos devem ter acesso à escolarização, vale igualmente salientar, que a 

burguesia, quando consolidada política e economicamente, tratou de opor-se ao 

acesso igualitários aos bens e serviços que o Estado oferece. Se é verdade que a 

burguesia esteve na vanguarda da substituição da sociedade feudal em que havia 

um abismo entre servos e senhores e assim podera Saviani (2009, p. 37), “neste 

sentido, então que a burguesia vai reformar a sociedade, substituindo a sociedade 

com base num suposto direito natural por uma sociedade contratual”. Doutro lado, é 

também verdade, que depois de consolidada no poder “a classe revolucionária é 

outra: não é mais a burguesia, é exatamente aquela classe que a burguesia explora” 

(SAVIANI, 2009, p. 38). E sem titubear, a classe explorada pela burguesia, trata-se 

do agrupamento dos alunos da EJA. Essa tensão é gerada em razão da prórpia 

dinâmica dialética, entre àqueles que detém os meios e os instrumentos do capital e 

àqueles detentores da força de trabalho, os trabalhadores. De tal sorte, que 

afirmação da EJA é consequência do exercício da cidadania, da plena participação 

na sociedade para criação de leis num sentido de universalizar a educação, mesmo 

num contexto de dominação ideológica, como fio condutor para uma educação 

libertadora (SILVA, 2017). Assim, a educação de Jovens e Adultos vai receber 



47 
 

diversas denominações, conforme pondera Brandão (1984, p. 15): 

 
Ora, os nomes são muitos e debaixo deles: educação popular, 
educação de base, educação de adultos, educação fundamental, 
educação comunitária, educação permanente, há coisas e intenções 
iguais, semelhantes e até opostas. Neste emaranhado estão 
escondidas ideias iguais com rótulos diferentes e ideias diferentes 
com rótulos iguais. Há projetos e, sobretudo, há propósitos, muitas 
vezes opostos, que se cobrem das mesmas falas e, com palavras 
que pela superfície parecem apontar para um mesmo horizonte, 
procuram envolver as mesmas pessoas, prometendo a elas 
mudanças nas suas vidas, ou em seus mundos. 
 
 

Enquanto, os paradigmas da Educação Popular, nota-se que desde os 

meados do século XX, implode o surgimento de movimentos de educação popular, 

ao tempo, que incorporam ações governamentais para a erradicação do 

analfabetismo até políticas desarticuladas da realidade integram essa modalidade. 

Com a afirmação no desdobramento histórico. A educação dos jovens e adultos 

revela-se politicamente e partir de sua aplicabilidade constata-se as formas de 

exploração e dominação dos sujeitos, concomitantemente, fomenta uma atuação 

mititante na sociedade e também aspectos em que visa a práticas pedagógicas com 

características submissas. 

Em torno da temática da educação de jovens e adultos e da sua 

problematização, inegavelmente, há a notável contribuição de Paulo Freire (1967) 

ainda nos idos anos de 1960. As iniciativas pedagógicas do patrono da educação 

brasileira focadas ao êxito da alfabetização para os jovens, adultos e idosos de sua 

época, no caso, é um marco desta modalidade no sistema de ensino brasileiro. O 

postulado teórico desenvolvido a partir da prática do aluno e interessado pela 

realidade em seu entorno e, necessariamente organizada no diálogo constitui o 

reconhecimento e a afirmação dos sujeitos como produtores de conhecimento e 

agregação de poder cultural inestimável. Tais diretrizes consistem nos pontos 

centrais da pedagogia freiriana que se estende também a outras diferentes 

propostas educacionais. Vale lembrar, que tal capital pedagógico sustenta a 

organização de práticas pedagógicas pleiteadas pelos organismos internacionais, 

como por exemplo, a UNESCO. “A educação de adultos inclui a educação formal, a 

educação não-formal e o espectro da aprendizagem informal e incidental disponível 

numa sociedade multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática 

devem ser reconhecidos” (UNESCO, 1997, p. 42) 
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A inovação de Paulo Freire (1967) para a educação, em especial, à educação 

de jovens e adultos consiste no aspecto da emancipação do sujeito através do 

diálogo crítico que necessarimanete inclui a valorização das experiências 

vivenciadas pelos alunos, em que são baseadas em sua realidade, a propósito 

assevera, 

 
Educadores e grupos populares descobriram que educação popular 
é, sobretudo, o processo permanente de refletir a militância; refletir; 
portanto a sua capacidade de mobilizar em direção a objetivos 
próprios. A prática educativa, reconhecendo-se como prática política, 
se recusa a deixar-se aprisionar na estreiteza burocrática de 
procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de conhecer, 
a prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de 
conteúdos às pessoas quanto em sua conscientização (FREIRE, 
2011, p. 16). 
 
 

O adulto, também, pelo fato da experiência de vida não deve ser apenas um 

mero receptor na condição passiva, ou seja, segundo Freire (2011) isso é o 

substrato favorável a tomada de consciência que transforma-o em um ser reflexivo. 

A educação, nesse aspecto, deve ser a protagonista em vista da libertação e 

transformação frente à ideologia política dominante. A crítica freiriana cabe 

exatamente ao surgimento de muitos programas desarticulados da realidade de EJA 

e adaptados aligeiradamente nessa modalidade para reprodução de moldes 

ideológicos e perperturaem a colonização. Esses programas de ensino e suas 

diretrizes, no caso, até trouxeram o aluno à inscrição na escola, mas não 

conseguem nem mantê-lo com razoável índice satisfatório ou com êxito no acesso 

ao conhecimento ofertado pela escola, justamente, porque desrespeitam a condição 

concreta social em que o aluno está inserido e, inclusive, inibem os alunos ao 

protagonismo e a amancipação política.  

A ditadura militar nos anos de fogo, nas décadas de 1970/1980 não hesitou 

em reprimir com força desproporcional os movimentos sociais que buscavam à 

aplicabilidade do modus operandi da educação libertadora, mesmo com a tamanha 

repressão tanto aos operadores da educação, quanto aos alunos, restou viva a 

prática pedagógica libertadora de Freire (2011) permanente a expressão da classe 

trabalhadora. 

A EJA é constituida basicamente em um contexto que impera a classe trabalhodora 

que teve um fracasso escolar em algum tempo . Nota-se também que a função precoce ao 

mundo do trabalho incorre, entre as razões, para o fracasso escolar. Por isso, a classe 
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trabalhadora encontrou na perspectiva da educação de jovens e adultos a real chance de 

garantir a saída da miséria, imposta pela ordem dominante, e alçar benefícios 

transformadores à condição de dignidade humana. “Esta classe de estudandes, que é 

também trabalhadora não mede esforços em articular o mundo do trabalho à demanda 

educacional. Mais que uma remuneração, neste sentido, identifica o trabalho como um 

direito” (FRIGOTTO, 2001, p.7). 

O princípio educativo fundamental do ser humano é o trabalho e no sistema 

econômico capitalista, conforme Frigotto (2001), a sociedade capitalista impõe a 

alienação na vida do trabalhador. De tal sorte, que não se tem o direito ao produto 

do labor, ou seja, produz não conforme a demanda da existência de quem labora, 

mas para transformar-se em mercadoria. Da mesma maneira, que o trabalho como 

princípio educativo aliena o trabalhador, ao passo, que obriga-se a aprender o que 

interessa aos outros, o que é bom e serve aos outros e não necessariamente a 

formação para guardar o direito da sobrevivência: 

 
A noção de capital humano nas décadas de 1950 a 1980, em 
seguida a concepção de sociedade do conhecimento, e, atualmente, 
a das competências para a empregabilidade constitui-se no aparato 
ideológico justificador das desigualdades. Dessa forma o Estado, fica 
ileso de culpas, mesmo sendo o principal dominador ideológico 
(SILVA, 2017, p. 101). 
 
 

O que imepera, em geral, na construção das legislações educacionais, em 

especial os ditames para a educação profissional brasileira, consiste “[...] 

adestramento, acomodação e aceitação” (FRIGOTTO, 2001, p.81). E nesta 

sustentação ideológica, como consequência, é o aumento do desemprego juvenil ou 

a precarização dos postos de trabalhahos. O direito ao trabalho é cada vez mais 

ameaçado, ao tempo, em que a maior parte da população moram nas cidades e não 

possuem qualquer possibilidade de extrair da própria natureza o seu sustento, ao 

passo, que as propriedades pertencem aos latifundiários e servem para a produção 

em grande escala em vista das exportações. A educação distancia-se do trabalho e, 

por esta razão, não consegue impulsionar por si mesma a inserção de trabalhadores 

no fluxo de produção afim de garantir o direito ao trabalho em vista da sobrevivência.  
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4 TRILHAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA: INTERAÇÕES NECESSÁRIAS 

DA PRÁXIS INVESTIGATIVA 

 

A problematização trata-se da instituição escolar como produto da Revolução 

Industrial do século XVIII que visa a formação à cidadania e à força de trabalho ao 

mercado, ou seja, a criação da sociedade do conhecimento e da produção 

econômica pela qualificação da mão de obra, e tem como questão norteadora da 

pesquisa em torno da evasão escolar da EJA. Esta situação é bem verdade que se 

materializa em todas as turmas dos cursos ofertados no campus, entretanto, em 

especial, reporta-se à evasão do curso de Manutenção em Informática integrado ao 

Ensino Médio, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA. A pesquisa 

restrigiu-se à EJA, justamente, porque o índice de evasão é enorme e o maior entre 

todas as turmas alocadas no campus. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos da pesquisa-ação: um enfoque na 

pedagogia histórico crítica 

 

Diante dos reais problemas desvelados no tecido social decorrente da 

atividade ordinária, no caso, há o apelo de indicar soluções não a partir das meras 

opiniões dos envolvidos, mas através do método ciêntífico que agrega a base 

empírica em consonância das ações críticas dos atores envolvidos. E a partir da 

construção de ações exequíveis na dupla dinâmica entre os sujeitos que participam 

das soluções, concomitantemente, há o redimensionamento da prática empregada. 

Este processo crítico e tipicamente libertador traz a emancipação e a autonomia:  

 
A pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 2011, p.20). 
 
 

De tal maneira que Thiollent (2011) atribui um viés político social, que 

sustenta o grande aporte da intervenção das ações, a partir da pesquisa e, assim, 

apontando um novo paradigma para os aportes empregados dos recursos públicos, 

ao mesmo tempo, que defende o papel ativo emancipador do grupo social, onde 

necessariamente, há o real diagnóstico da situação-problema. 
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Nesta perspectiva o pesquisador aporta consigo uma postura eminentemente 

ética e política, justamente, porque não é um observador passivo e distante, 

indiferente com o problema-ação desvelado ou selecionado, mas torna-se parte na 

cooperação da resolução do problema. “Um dos principais objetivos dessas 

propostas consiste em dar aos pesquisadores e grupo de participantes os meios de 

se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação 

em que vivem, em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora” 

(THIOLLENT, 2011, p.14). 

Em vista de garantir o estrato fidedigno da pesquisa-ação em que segue a 

pedagogia histórica crítica de Saviani (2013) em que converte o saber objetivo em 

saber escolar e que assimilado pelos alunos compreendam o dorso do processo de 

produção histórico do conhecimento que tornou-se escolar porque está na ementa, 

ao tempo, que também ocorra um domínio de conteúdos para a transformação. 

Afinal, a produção humana, na medida, que consciente e orientada traz no cômputo 

das ações a necessária garantia da existência. Assim, a metodologia da pesquisa foi 

sustentada nos pilares da pesquisa-ação  na perspectiva qualitativa. 

. O seu desdobramento é embasado nos protótipos metodológicos de 

Thiollent (2009, p. 47), em que a pesquisa-ação assim está definida: 

 
Um tipo de pesquisa social com função política, associada a uma 
ação ou a resolução de um problema coletivo no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo, em que as pessoas 
implicadas possuem algo a “dizer” ou “fazer”, além da preocupação 
de que o conhecimento gerado não seja de uso exclusivo do grupo 
investigado. 
 
 

Neste aspecto, a pesquisa-ação assume a postura estruturante de 

transformação do tecido social. Trata-se de um elemento comum entre a 

metodologia da pesquisa-ação em Thiollent (2009) no justo ponto em que, “a 

pesquisa social com função política, associada a uma ação ou a resolução de um 

problema coletivo” (THIOLLENT, 2009, p. 47) e apresentado pela Pedagogia 

Histórico Crítica em Saviani (2013, p. 9) em “que os alunos não apenas assimilem o 

saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, 

bem como a tendências de sua transformação”. 

Outro aspecto correlato a este, justamente, que quando o saber desloca-se 

da assimilação objetiva e tende a transformação social, indubitavelmente, trata-se de 
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um conhecimento gerado que não mais fica preso exclusivamente ao grupo da 

investigação científica. Neste caso, a pesquisa-ação, a partir da prática educativa 

histórico-crítica em Saviani (2013), afirma-se na assimilação do saber objetivo 

previsto na ementa escolar e, concomitantemente, no desenvolvimento do aplicativo 

para o Play Store alcança o fluxo da sociedade em defesa do ecossistema. 

 

4.2  Do locus e dos sujeitos da pesquisa 

 

No que tange ao locus da pesquisa-ação vale lembrar, de antemão, que situa-

se no IFRO/CAMPUS Guajará-Mirim. O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), foi criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2018), que reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefets), transformando-os em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.  

O IFRO é detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais. É uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multi Campi. 

Especializa-se em oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino para os diversos setores da economia, na realização de 

pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos e serviços, com estreita 

articulação com os setores produtivos e com a sociedade, dispondo mecanismos 

para educação continuada.  

O Campus Guajará-Mirim teve sua concepção inicial idealizada em 2009, 

justamente, em razão do município possuir 93% de sua área preservada em 

unidades de conservação, reservas extrativistas e indígenas, afora essas 

características, o fato da maioria da população morar na área urbana o que 

credenciaram a sua implantação. O Campus foi concebido para atender a população 

de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e a cidade de Guayaramirin, esta última trata-se de 

uma cidade boliviana, atuando como escola de fronteira, sendo que o Campus 

dospõe possível perfil BINACIONAL. Em 2012, depois da presidente da república 

Dilma Russef, no ano anterior, autorizar o funcionamento do Campus e o prefeito 

senhor Atalibio Pegorini sancionar a Lei de doação do terreno sob o número 
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1.548/2012, de imediato, o IFRO passou a ofertar ensino na modalidade à distância, 

com a implantação de um polo EaD, ofertando 10 (dez) cursos técnicos 

subsequentes ao ensino médio. 

Em 2019 o campus conta com 510 alunos matriculados em seus 08 cursos 

ofertados. Dois cursos em nível superior: licenciatura em química e em biologia; dois 

cursos técnicos integrados ao ensino médio: em informática técnico 

em biotecnologia; um curso técnico em manutenção e suporte em Informática 

integrado ao ensino médio, na modalidade EJA. Para alcançar o atendimento há 58 

professores lotados no campus que ocupam-se do triplo múnus docente, quais 

sejam, o do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Inegavelmente sobre os sujeitos da pesquisa, no caso, não pode olvidar-se 

dos indígenas . Todos anos há matrículas no campus Guajará-Mirim de indígenas  

pertencentes às terras indígenas Igarapé Laje e Igarapé Ribeirão da etnia Wari e 

falantes da língua txapakura. Desde o ano de 2016 com o início dos cursos técnicos 

integrado ao ensino médio, o campus Guajará-Mirim recebe alunos indígenas. De lá 

para cá matricularam-se através do dispositivo legal de cotas para indígenas nos 

cursos técnicos em informática e em biotecnologia, ambos integrados ao ensino 

Médio, e iniciaram os respectivos cursos em um número de 18 (dezoito) alunos, 

entretanto, apenas um (01) logrou êxito e passou em todos os anos e concluiu o 

curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, vale destacar, que o 

mesmo aluno indígena agora cursa o nível superior em engenharia da computação, 

depois de ficar aprovados em outros três (03) cursos superiores em universidades 

públicas, na Unir e na USP. Todos os demais reprovaram e a metade evadiu-se do 

campus.  

Na EJA há quatro (04)  alunos indígenas matriculados e, em razão deste fato, 

além de participarem da pesquisa na condição de discentes do respectivo curso, 

também, a eles aplicou-se uma metodologia específica embasada no estrato 

intercultural. 

 

4.3 Procedimentos metodológico para a coleta e análises dos dados  

 

Para a primeira atividade de interveção, em que precedeu propriamente a 

pesquisa-ação, realizou-se a aplicação de um questionário semi estruturado aos 

gestores, docentes e alunos da EJA. As questões giraram em torno da 
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problematizaçõ da evasão dos alunos do curso em tela e da possibilidade em inibir 

tal feito. O campus busca através da força de trabalho e da estrutura disponíveis, 

altamente qualificadas, a garantia exitosa da educação, o que não se materializa 

com a turma do curso EJA. Assim, em vista de colher as informações adequadas, no 

caso, procedeu-se através dos instrumentos já citados.  

 

De cabo dessas práticas paliativas e em vista da manutenção dos indígenas e 

do seus respectivos êxitos na escola, no caso, desdobrou-se na parte propriamente 

da pesquisa que aqui é apresentada com os seus resultados. Em termos teóricos, a 

pesquisa é embasada no campo de estudos da educação, com enfoque na 

aprendizagem, entrelaçando pressupostos pós-modernos que ensejam palavras 

como interculturalidade e diferenças. Quanto à metodologia, utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica, entrevista semi estruturada e análise documental articuladas aos 

espectros qualitativos e quantitativos (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). 

Dada a pertinência e abrangência, o presente recorte investigativo tratou 

exclusivamente alunos indígenas, em razão evidentemente que a eles são típicas, 

no caso, seguiu um método descritivo enquadrado no paradigma compreensivo 

interpretativo, com enfoque epistemológico a partir das técnicas de triangulação e 

respaldado nos aspectos qualitativo e quantitativo: entrevistas semi-estruturadas, 

análise documental dos assentamentos individuais dos alunos indígenas arquivada 

no setor de ensino do campus e análise dos elementos constitutivos nos parâmetros 

legais brasileiro, quais sejam, a Constituição de 1988 (BRASI, 1998), a Lei 9394/96 

(BRASIL, 2019), assim como, Projetos Pedagógicos de Cursos – PPCs do ensino 

médio integrado (BRASIL, 2016) e da EJA ofertados em 2017 e 2018, 

respectivamente, no Campus do Instituto Federal de Educação - IFRO da cidade de 

Guajará-Mirim. As entrevistas para recolher os dados foram aplicadas 

exclusivamente às alunas(os) indígenas com matrículas datadas em 2017, 2018 e 

2019. 

A coleta de dados ocorreu a partir de dados primários e secundários. Desta 

sorte, a primeira fonte emana-se da observação e da fala dos alunos indígenas, 

através de entrevistas semi estruturadas e na segunda fonte, necessarimente, 

desdobrou-se em duas partes, uma no que tange a extração fidedigna das 

informações dos assentamentos individuais dos alunos indígenas em relação ao 
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curso EJA e, uma outra, focada na pesquisa bibliográfica e documental das 

legislações pertinentes à educação com alcance aos indígenas.  

Os dados foram redigidos a partir da leitura e sistematização das entrevistas e 

dos documentos pesquisados, tanto dos ditames legais previstos em leis, normas e 

congêneres, quanto os referentes aos assentamentos individuais dos alunos 

indígenas. Das entrevistas foram selecionados os pontos principais e através de 

cortes cocatenados que receberam as respectivas ponderações obtidas a partir das 

informações materializadas nos cursos e dos anos letivos citados acima e das 

previsões documental das legislações. 

Na perspectiva da pesquisa-ação visa a intervenção, no caso, no ambiente 

escolar, o mesmo, abstrai-se da proposta da pedagogia critica, ao passo, que ais 

que o domínio do saber objetivo, faz-se necessário desembocar na ação social. 

Através de uma sequência didádica houve, concomitantemente, a aplicabilidade da 

ação reflexão do pesquisador com os demais participantes, os alunos, da pesquisa-

ação (THIOLLENT, 2011) e a materialização da pedagogia Histórico-crítica 

(SAVIANI, 2013). E, justamente, ocorreu a intervenção. 

Depois do professor – pesquisador trazer a temática da “natureza sustentável” 

prevista na ementa do referido curso, indiciou a sua sustentação teórica ao longo da 

história, o que remete-se a categoria de physis para a filosofia clássica, emanação 

perfeita da criação para os medievais e objeto de mensuração, transformação e de 

uso a partir da Revolução Industria. 

Nesta esteira, os alunos foram inseridos em grupos e, ao mesmo tempo, em 

que discutiam sobre os eventos da “natureza sustentável”, também, foram 

interpelados à indicar temáticas que descrevessem sobre os crimes praticados em 

torno da natureza. Realizado esta parte, portanto, novamente em grupos, aos alunos 

foi destinado um prazo de uma semana para recorrerem aos organismos em que 

são os agenciadores na forma da lei da proteção ambiental. Afim, justamente, de 

interpelarem aos operadores das instituições das esferas municipal, estadual e 

federal sediadas na cidade de Guajará-Mirim para que indicassem sobre a legislação 

pertinente para cada caso de crime ambiental apontado na sala de aula. 

De posse dessas informações, os alunos chegaram para a aula. Novamente 

nos respectivos grupos, eles organizaram as temáticas de crimes ambientais e para 

cada uma delas, a lei correspondente e um artigo que indicassem com maior clareza 

sobre o crime praticado. Assim, esta descrição legal extraída da legislação foi 
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compilada e socializada para indicá-la ao aplicativo para Play Store denominado de 

sentinela ambiental. 

Para organizar melhor os dados, utilizou-se dos princípios da análise de 

conteúdos de tipo classificatória, conforme Bardin (2003, p. 118): 

 
Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que 
cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o seu 
agrupamento, é a parte comum existente entre eles. É possível, 
contudo, que outros critérios insistam noutros aspectos de analogia, 
talvez modificando consideravelmente a repartição anterior.  
 
 

A deliberação que compete ao pesquisador agregar as informações sobre 

categorias comuns, inevitavelmente, demanda do pesquisador uma pré-análise de 

todo o material coletado. Este fato, entretanto, não raras vezes, impõe ao 

pesquisador à revisão da problematização, a sua ampliação e até mesmo traçar 

novos objetivos, na medida, do uso adequado das técnicas junto à análise da 

pesquisa. Nesta plataforma, inegavelmente, a categorização como um instrumento 

da pesquisa facilita a compreensão na ótica da técnica qualitativa dos resultados da 

pesquisa. Assim pondera Bardin (2003, p. 101), “O analista, tendo à sua disposição 

resultados significativos e fiéis, pode então propor interferências e adiantar 

interpretações a proposta dos objetivos previstos ou que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas”. 

Em uma pré-análise a pesquisa-ação desenvolveu-se sobre os protótipos 

teóricos da pedagogia histórico-crítica e neste aspecto desembocou em dois 

produtos distintos e correlatos: uma sequência didática que recebe também o nome 

de caderno pedagógico e um aplicativo para Play Store. Ambos, foram 

desenvolvidos no âmbito da sala de aula e, portanto, são de características 

tipicamente pedagógicas.  

A sequência didática partiu necessariamente da prática social dos alunos em 

que extraiu o saber prático em torno do conteúdo da ementa proposto, qual seja, o 

novo conceito de natureza e responsabilidade. Neste sentido, seguiram outras 

etapas que em seu cômputo consistiram em cinco (05) etapas concatenadas. Para 

uma análise inicial, de pronto, percebeu-se que os participantes da pesquisa-ação 

souberam apontar com iniciativa sobre a temática, manifestaram interesse e, não 

demorou, para também arguirem com propostas de intervenção no tecido social.  
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Nesta esteira, anteriormente planejado pelo professor pesquisador e em 

continuidade a sequência didática na turma da EJA foi apresentada a proposta da 

organização de um play store que já havia sido iniciado previamente com alunos de 

outras turmas e em parceria com um docente da área de informática, afim, de 

abarcar além das indicações das ações nocivas contra a natureza, também, a 

legislação que caracterizam tais infrações em crimes ambientais.  

De tal sorte, que no próprio curso da aula os participantes da pesquisa 

estabeleceram os seguintes aspectos temáticos para inserção no aplicativo 

denominado de sentinela ambiental: despejo de lixo em lugar inadequado; 

queimadas; desmatamento; poluição sonora; poluição do rio/água; caça; maus tratos 

aos animais; pesca ilegal e depósito inadequado de rejeitos químicos. Para 

consolidar o saber escolar e o seu domínio pelo aluno, ao tempo, que relacioná-lo ao 

sistema organizado da sociedade, então, os alunos foram até os órgãos 

fiscalizadores situados na cidade de Guajará-Mirim que são pertinentes à matéria 

em questão. Assim, visitaram o ICMBio, a PM Ambiental de Ro, a SEDAM e a 

SEMMA. 

Depois da visitas aos órgãos citados e com as informações recolhidas pelos 

alunos através do contato com os servidores que trabalham nessas instituições, 

assim, houve a devida organização para indicar a cada crime ambiental a respectiva 

legislação e, ao menos, um artigo que melhor esclarece a tipificação criminal afim de 

inseri-lo no aplicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5  EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TECNOLOGIA NA EJA, CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM: A 
PESQUISA-AÇÃO E O REDIMENSIONAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE  
 

Em um primeiro momento, aplicou-se um instrumento de coleta de 

informações através de um questionário semi estruturado junto aos discentes e 

docentes com vínclulos ao respectivo curso. Nesse sentido, o questionário é parte 

integrante do projeto que foi previamente aprovado pelo CEP - Comitê de Ética. Em 

toda essa fase inicial, no caso, buscou-se obter as informações sobre as 

expectativas dos alunos em relação ao curso e quais obstáculos que identificavam 

em vista do êxito escolar, na mesma medida, tratou de coletar informações sobre os 

docentes e gestores da EJA. 

Em uma segunda etapa, portanto, depois de testado com sucesso um esboço 

da construção de um aplicativo para play store realizado junto ao alunado concluinte 

de uma turma do curso em informática integrado ao ensino médio, que através da 

interdisciplinaridade com outro professor em informática, então, a proposta de um 

projeto de pesquisa com viés pedagógico foi apresentada junto aos alunos do curso 

em Manutenção em Informática integrado ao ensino médio - EJA. A primeira ideia 

tratou-se de garantir o domínio do conhecimento em vista da educação exitosa e, 

concomitantemente, pelo fato do desdobramento do método da pedagogia histórico- 

crítica de Saviani (2013) em que leva à prática social, no caso, desembocou-se na 

construção de uma sequência didádica em que se consolidou em um produto com 

características típicas de fiscalização em torno da temática ambiental. 

 

5.1 Diagnóstico dos Alunos da EJA: Observando a realidade 

 

Nesta seção apresenta-se a análise dos resultados obtidos através da 

aplicação dos instrumentos dos questionários e da discussão, a partir 

expressamente, das categorias elencadas em torno da educação e do trabalho. Os 

questionários foram aplicados aos alunos da EJA campus IFRO/Guajará-Mirim, 

assim como, aos docentes que ministram aulas neste curso. Além desses atores 

escolares, vale ressaltar, que a gestão do curso também respondeu tal instrumento e 

que as questões eram idênticas àquelas apresentadas aos demais docentes. 

Nesta parte, os instrumentos dão conta em revelar o perfil dos sujeitos que 

atuam na EJA, suas expectativas, significações e itinerários educativos e laborais 

dos alunos e das alunas. E em especial, cuidar de compreender os apontamentos 
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que restaram dos resultados sobre a percepção que têm em relação a escola, à 

continuidade ou não dos estudos e como articular o processo de educação 

relacionada ao trabalho. 

Os resultados dos dados organizados e tabulados emanam-se dos 

questionários e das análises empreendidas sobre os documentos disponibilzados 

pelo departamento do campus in loco no que trata-se especificamente a EJA. Os 

dados foram tabulados utilizando-se de softwares Microsoft office Word, Microsoft 

Office Excel, Epinfo, no caso, estão expressos em forma de média percentual, 

tabelas de dados, planilhas de resultados, quadros e relato de resultados coletados. 

 A respeito da distribuição dos alunos participantes por gênero, a  tabela 1 

apresenta a distribuição dos alunos participantes da escola in loco. Os dados são 

considerados somente das respostas dos 13 alunos que responderam ao 

questionário. 

  

Tabela 1 - Distribuição dos alunos participantes por gênero 

Alunos 

Selecionados Participantes 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

19 22 40 4 9 13 

% 46,3 % 53,6% 100% 30,7% 69,3% 100% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 

 

O apresentado nesta tabela revela o extrato por gênero biológico dos alunos e 

alunas da EJA no Campus IFRO/Guajará-Mirim. Na parte específica em que trata 

dos participantes, a maioria é feminina, no caso, 53,9% e 46,1% masculina. 

Em relação a caracterização dos alunos por faixa etária, conforme o 

questionário investiga-se a faixa etária com alternativas, em que aborda o perfil dos 

alunos: de 16 a 20 anos; de 21 a 30 anos; de 30 a 40 anos; de 40 a 50 anos; e mais 

de 50 anos. E o resultado fica assim demonstrado na tabela 2: 

Tabela 2 - Caracterização dos alunos por faixa etária 
 Faixa etária dos alunos 

16-20 21-30 31-40 41-50 + 50 Total  

Total  3 
 

06 2 1 0 13 

% 25,07 % 48,15% 17,38% 8,69% 0% 100% 

Fonte: Dados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 
 

A tabela 2 acima visando caracterizar os alunos pesquisados por faixa etária,  

mostra a tendência já materializada no senso escolar 2014, ou seja, 30% das 

matrículas de EJA do Brasil são de jovens com idades entre 15 e 19 anos. Ao 
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contrário de outros períodos, em que durante muito tempo esse público consistia, 

em sua maioria de adultos acima de 20 anos. Em 2007, eles somavam 26% dos 

estudantes da EJA.  

O desdobramento da análise, neste aspecto, com a entrada de muitos 

jovens na EJA, traz uma heterogeneidade na sala o que tem se constituido em 

um dos maiores desafios para gestores e professores que atuam na modalidade. 

Agregar a ementa do curso, às expctativas dos sujeitos em faixa etárias 

diferentes e com os saberes práticos aportados com eles requer um esforço 

enorme dos educadores e consequentemente a ausência do sucesso esperado 

no processo ensino-aprendizagem.  

As diretrizes da V CONFETEA  (UNESCO, 1997), no caso, estabelecem 

que a educação para este público deve incluir os saberes teóricos, o prático e 

perpassado pela multiculturalidade dos sujeitos envolvidos. De tal sorte, que a 

aprendizagem seja organizada afim de incorporar os estudos baseados no saber 

prático do aluno em sintonia com o formal, tipicamente, da teoria. Com esta 

enorme abrangência da faxaetária e considerando o tranbalho como princípio 

educativo (FRIGOTTO, 1993), resta por dizer do obstáculo no processo de 

aprendizagem sem uma tática docente que esteja consciente do perfil do 

alunado. Ao passo, que em razão da faixa etária distinta a ocupação laboral 

também é distinta e demanda práticas pedagógicas distintas afim de garantir uma 

educação exitosa e incorporada à realidade. 

Em relação, a distribuição dos alunos participantes conforme o estado civil: 

Tabela 3 - Distribuição dos alunos participantes conforme o estado civil 

Alunos 

Selecionados 

Casado Solteiro Viúvo Separado Total 

7 4 0 2 13 

% 53,8% 30,76% 0% 15,38% 100% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 
 

Nesta tabela está materializada a preponderância dos alunos casados, no 

caso, o que revela, pela natureza socioecômica da ocupação laboral em conciliação 

aos estudos. 

Em relação a distribuição dos alunos participantes por ocupação laboral e 

educativa antes do ingresso na EJA: 

Tabela 4 - Distribuição dos alunos participantes por ocupação laboral e 

educativa antes do ingresso na EJA. 
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Alunos 

Participantes 

Trabalhar Trabalhar e Estudar Estudar 
Sem 

ocupaçao 
Total 

7 5 1 0 13 

% 53, 84% 38,46% 7,69% 0% 100% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 
 

Nota-se que embora 7,69 % dos alunos da EJA pesquisados guardavam o 

tempo para os estudos, ou sejam não trabalham, no caso, a maioria esmagadora, os 

91,7% dos alunos obrigavam-se conciliar trabalho e estudo. Neste aspecto, o fato de 

recorrer ao período noturno indica da necessidade do trabalho para garantir a 

sobrevivência. O aluno da EJA faz a formação concomitantemente a ocupação 

laborativa, indicado por Saviani (1994) quando trata o trabalho como principio 

educativo e aponta que antes da universalização da educação instigada, a partir do 

século XVIII, com a revolução industrial, havia àqueles que estavam obrigados a 

produzir os bens materiais e ao grantir a subsistência pelo trabalho. Assim, realizam 

a formação no próprio processo laborativo, doutro lado, àqueles que não precisavam 

de produzir os bens materiais para a própria existência e contavam com um espaço 

e um tempo específico para educação, a escola. Este cenário em que “os fora da 

escola” forma-se pelo próprio processo do tabalho e os que “estão na escola” não 

trabalha, no caso, aproxima-se do estrato apresentado. Inclusive, uma escola 

pensada e operacionalizada àqueles que não trabalham. Inegavelmente, este 

procedimento coincide com o alto índice de evasão escolar na EJA, em especial, no 

campus IFRO/Guajará-Mirim que já está em 75% em uma turma que concluiu 3º 

período de 8 (oito). 

 Na distribuição dos alunos participantes pela ocupação laboral atual, a tabela 

5 apresenta o seguinte resultado: 

Tabela 5 - Distribuição dos alunos participantes pela ocupação laboral atual 

Alunos 

Participantes 

trabalho 
autônomo    

Desemp
regado 

empregado 
em âmbito 
privado 

funcionário 
público   

serviço 
doméstic
o   

do lar ainda 
não 
trabalho 

Total 

5 3 2 0 2 1 0 13 

% 38,46% 23,07% 15,3% 0% 15,3% 7,6% 
0 % 100 

% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 
 

Este tabela é incisiva ao passo, em que todos os alunos da EJA que estudam 

no campus Guajará-Mirim e participaram da pesquisa trabalham e estudam, os que 

não estão em um posto de trabalho trata-se de desempregados. Na ótica do trabalho 
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como princípio educativo em Frigotto (2006) e o trabalho na condição ontológia em 

Saviani em que “o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os 

meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele incia o processo de transformação da 

natureza, criando um mundo humano ( o mundo da cultura)” (SAVIANI, 2013, p. 11).  

O processo em fazer a existência humana, conta logo de início, com a 

demanda de sobrevivência através da subsistência material que tem como 

consequência a produção através do empenho da força física, o que é o trabalho 

material. De tal sorte que a educação como fenômeno próprio dos seres humanos, é 

ao mesmo tempo, “uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, 

ela própria, um processo de trabalho” (SAVIANI, 2013, p. 11). Assim, o saber prático 

que este alunado aporta consigo, não só deve ser incluido no processo de 

aprendizado, como é um imperativo trazê-lo e relacioná-lo com o saber teórico que a 

escola é a guardiã, de tal maneira, que de posse também do saber oficial, nesta 

dialética, torna-se um sujeito crítico é habilidoso para garantir a sobrevivência 

através do trabalho. 

Cabe destaque o fato da maioria ter tido trabalhado ou que trabalham 

concomitantemente com o curso, o que observa-se que há enorme similaridades nas 

respostas dessas questões. Este ponto revela que já laboravam antes mesmo da 

conclusão do ensino médio o que indica que foi um ponto para o fracasso escolar.  

Saviani (2013), destaca que o trabalho é a forma dos humanos garantirem a 

sobrevivência e, justamente, trata-se de uma ação premetidada, mentalmente 

antecipada e, em nossos tempos, quando o saber objetivo deslocou-se praticamente 

na íntegra à escola, quando um aluno tem um fracasso escolar e não pode ter 

acesso ao saber objetivo, no caso, também consiste que este aluno executa o seu 

trabalho com menor otimização de suas forças porque possui menos saber 

agregado à sua ação. Uma vez que a produção do trabalho é a garantia da 

sobrevivência, no caso, a sobrevivência está ameaçada porque o sujeito não domina 

os saberes objetivos disponibilizados em um determinado tempo e da mesma 

maneira em que os seus pares dominam.  

A história insiste em colocar quem trabalha fora da escola e àqueles que não 

precisam do trabalho para trazer o sustento às suas próprias vidas, dentro da escola 

(SAVIANI, 1994). 

 Em relação, a motivação que levou a estudar neste campus, obteve-se o 

seguinte resultado: 
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Tabela 6– Motivação para estudar na EJA no campus 

A EJA prepara você para: Percentual 

De 1 a 5, sendo 1 para o 
menor motivo e 5 para o 
principal motivo – apenas o 
indicativo “5”. 

Ser uma escola acessível: é viável o 
deslocamento até o campus 

0% 0 

Por oferecer curso noturno: o que 
facilita a quem trabalha e/ou faz outra 
atividade durante o dia 

69,23 % 9 

Querer qualificação profissional: o 
curso da EJA ajudará em uma 
profissão 

15,38% 2 

Pela boa qualidade do campus: 
estrutura física, professores 
qualificados etc. 

7,69 % 1 

Para conseguir continuar os estudos: 
cursar o nível superior 

7,69 % 1 

%/Total 100%  

Fonte: Dados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 

 

Cabe destaque para a importância atribuida com a indicação “5”, ou seja 

maior motivo, para a seguinte questão: por oferecer curso noturno: o que facilita a 

quem trabalha e/ou faz outra atividade durante o dia, o que equivale em 69,23%.  

Nesta esteira, a percepção do aluno da EJA vai ao encontro do encaminhado 

por Saviani (2013), justamente, quando aporta a categoria trabalho, ao mesmo 

tempo, que gera a produção material para a sobrevivência humana, na medida, em 

que a educação é uma exigência para o trabalho, concomitantemente, é o próprio 

trabalho. De tal maneira, que a educação na pespectiva do aluno da EJA deve 

corroborar diretamente na garantia da sobrevivência.  

De certo modo, o apelo trata-se em potencializar os conhecimento práticos 

que já dominam com os novos saberes oficiais da escola. 

Deste modo, as Causas de ter ficado fora da escola e não ter concluído em 

tempo normal, pode-se afirmar que: 

 

 

Tabela 7 – Das causas para ter ficado fora da escola 
Causas Percentual 

começou a trabalhar cedo e/ou não foi possível conciliar o 
trabalho e os estudos  
 

53,84% 

adquiriu familia e filhos antes de concluir a escola secundária ou 
gravidez na adolescência   

7,69% 
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Reprovação 23,07% 

ficou desempregado  7,69% 

morava longe ( zona rural, ribeirinho) e nao tinha transporte  7,69% 

Total 100% 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 

 

O preponderante fato demostrado neste quadro gira em torno do trabalho, o 

que representa a subsistência, e ao deliberar entre trabalho e estudo, não resta 

dúvidas, que mantém-se na atividade laborativa em detrimento da educação 

escolarizada. É pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a 

natureza em meios de vida. (FRIGOTTO, 1993).  

Na pesquisa percebe-se que 53,84% dos alunos pesquisados começaram a 

trabalhar cedo e/ou não foi possível conciliar os estudos com o trabalho, 23,07% 

reprovaram e consequentemente abandonaram a escola e ficando fora da faixa 

etária proposta para a série regular, 7,69% não puderam estudar porque moravam 

em locais de difícil acesso, 7,69% engravidaram-se ou adquiriram familia e filhos 

antes de concluir a escola secundária ou gravidez na adolescência e 7,69% firam 

desempregados o que motivou o abandono escolar. Percebe-se que para essa 

população, inegavelmente, o processo da escolarização foi deixada para segundo 

plano. 

O dualismo imperante na história em que outorgou por muito tempo o direito à 

“escola” àqueles que não ocupava-se com as atividades físicas, no caso, a formação 

para aqueles que precisavam produzir os bens materias para garantir a 

sobrevivência ocorria no próprio processo de trabalho e àqueles que não precisavam 

produzir diretamente os bens materiais para a sobrevivência,no caso, a formação 

contava com espaços e tempo garantido, fora do processo de trabalho, entendido 

como escola (SAVIANI, 1994). Ainda é vigente quando se trata do público da EJA, 

ao analisar tal quadro: 

 

Até aqui, a leitura proposta do processo histórico privilegiou a divisão 
entre trabalho e nãotrabalho ficando a educação para o trabalho de 
um lado e a educação para o não-trabalho, de outro. Em outros 
termos, a formação dos que necessitavam trabalhar, isto é, produzir 
diretamente os meios de existência, se dava no próprio processo de 
trabalho, ao passo que a formação dos que não necessitavam 
produzir diretamente os meios de vida se dava fora do trabalho, num 
espaço e tempo próprios, definidos como escola. Portanto, os 
primeiros se educavam fora da escola; os segundos, na escola. 
(SAVIANI, 1994, p. 10) 
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Primeiro, ocorre a imposição mesmo na concepção arraigada na cultura 

elitista brasileira em que o trabalhador não precisa de escolarização e quando não é 

explícito, tal discurso, surge-o como velado. Neste sentido, há a permição para uma 

educação destinada ao pobre e outra àqueles dententores de um capital agregado 

ao salário ou mesmo o prolabore, que não são pobres. Para isso, está legitimado 

uma escola com ensino fundamental e médio precarizada mantida pelo Estado e 

uma formação nesses mesmos níveis àqueles que podem pagar com ensino de 

qualidade. E quando há tentativas de fazer uma formação com qualidade com 

recursos públicos para atingir os filhos de trabalhadores, em especial, os braçais, 

então, há o discurso que gasta-se muito com a educação. Nesta esteira, desponta o 

caso da rede federal criada em 2008 que oferta cursos tecnológicos integrados ao 

ensino médio, hoje com mais de 600 campi em todo território brasileiro. Embora, um 

número grande de unidades, uma alta qualidade no ensino, com 70 % dos alunos da 

classe pobre, no caso, atinge apenas 2% do alunado do ensino médio nacional. Em 

última instância, ao oferecer um ensino de péssima qualidade aos filhos dos 

trabalhadores, ainda exige-lhes êxito na aprendizagem e quando fracassam impõe-

lhes a culpa.  

Na sua visão, a escola (EJA) prepara os alunos para quê? Os dados em 

relação a preparação na EJA: 

 

Tabela  8- A preparação na EJA 

A EJA prepara você para: 
Apenas o percentual 
indicado para o maior 
motivo – 5 

Adquirir competências e habilidades para obter sucesso 
profissional: melhorar o desempenho na profissão que executa 
atualmente afim de produzir mais e com maior eficiência 

53,84% 

Adquirir habilidades de leitura, interpretação de textos 
dispostos em diferentes fontes como artigos, resenhas, 
gráficos, e outros para oportunizar-lhes criticidade sobre o 
espaço em que vivem 

7,6 % 

Preparar para relacionamento e convivência do cotidiano 
 

7,6 % 

Adquirir competências e habilidades para obter sucesso 
acadêmico: os conhecimentos oportunizarão a fazer um curso 
superior. 

30,76% 

Ocupar o tempo ocioso 0% 

Total 100% 

Fonte: Dados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 
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Pelo estrato do quadro houve maior incidência para adquirir competências e 

habilidades para obter sucesso profissional: os conhecimentos oportunizarão a ter 

uma boa profissão, o equivanete a 53,84%; dos entrevistados 7,6 % entende, 

justamente, que a EJA serve para preparar para relacionamento e convivência do 

cotidiano e, com a mesma porcentagem, assevera sobre adquirir habilidades de 

leitura em torna da criticidade sobre o espaço em que vivem; outros 30,76% optaram 

no axioma que trata sobre o adquirir competências e habilidades para obter sucesso 

acadêmico: os conhecimentos oportunizarão a fazer um curso superior, para a última 

assertiva não houve indicação, no que tange, preparar para relacionamento e 

convivência do cotidiano, assim como, para ocupar o tempo ocioso. 

Mais uma vez o estrato das informações tabuladas nesta tabela atenta para 

uma disposição do aluno em torno da potencialização do trabalho através da 

educação, ultrapassa a metade dos entrevistado em que há a convicção da EJA 

oportunizar-lhes habilidades para o sucesso profissional. Inegavelmente, entendem 

o trabalho como função da sobrevivência e que a educação é um elemento 

agregador de melhorias substanciais. 

Verifica-se que os alunos da EJA tiveram um fracasso escolar e tentam um 

recomeço na intenção de dominar os saberes da escola. Neste sentido, em que o 

saber objetivo está sob a tutela da escola e os alunos não conseguem dominá-lo, 

consequentemente, frente à concepção em que a educação consiste na garantia 

potencializada da sobrevivência do ser humano através da formação, não resta 

dúvidas, que o saber letrado ao invés de sustentá-los, alijam-os do direito 

fundamental em organizar, sob a égide isonômica formativa, as suas vidas através 

do conhecimento oficial.  

De acordo com Saviani (2013), o saber objetivo de posse da escola quando 

desvinculado ao processo laboral, diminui as chances de produzir através do 

trabalho os produtos necessários à existência com dignidade. Afinal, o trabalho é o 

instrumento de alterar a natureza e adaptá-la às demanadas existenciais. E o 

trabalho enquanto ação premeditada, intencionada, indubitavelmente recorre à 

formação, ao passo,. que precisa ser preparado, lapidado, organizado e, justamente, 

essas são as características da educação. Nesse aspecto, um processo de ensino-

aprendizagem que não inclui a dimensão do trabalho, apenas, reproduz a linguagem 

dominante e pelo fato dos conhecimentos serem alheios às suas necessidades de 

formação na ocupação laboral, inequivocadamente, trata-se de uma educação 
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aliendada. O aluno estuda os saberes escolares dos outros, por interesses dos 

outros e para os outros e não vincula-os no fluxo de sustentação laboral em vista da 

geração de bens materias a sua vida. 

 
 

5.2 Observando a realidade multicultural dos alunos indígenas da EJA 

 

Frente ao cenário de fracasso escolar do alunado ingresso da EJA e também, 

através de um recorte especial, no tocante ao aluno indígena verificado no campus 

IFRO Guajará-Mirim, inevitavelmente, as disciplinas de Artes e de Filosofia abriram-

se em diálogo para ouvir as vozes especificamente do público indígena que estudam 

no campus nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Em primeira mão, 

depois de um embate travado com os coordenadores de cursos técnicos em 

informática e em biotecnologia, com os colegas docentes e com a direção geral da 

unidade de ensino federal, de pronto, abriu-se um edital para monitoria no final do 

ano letivo de 2017 o que permaneceu também em 2018 e em atividades 

extensionistas com exposição de telas artísticas feitas pelos alunos indígenas e não 

indígenas às aldeia da terra indígena Laje Velho. 

Este recorte justifica-se, justamente, porque o índice de evasão para o 

alunado indígena é altíssimo, o que também é objeto tratado junto aos alunos da 

EJA, ao tempo, que há alunos indígenas no curso da EJA. E além da investigação 

comum enquanto alunos do mesmo curso, faz-se mister considerar traços relevantes 

à investigação em torno da multiculturalidade que distam das categorias similares 

aos alunos não indígenas. Trata-se, portanto, de dois grupos em processo de 

escolarização inclusivas e com sérias dificuldades ao êxito escolar. 

Em relação aos desafios da escolarização indígena, pode-se observar que É 

inegável a necessidade de trazer o enfoque à multiculturalidade quando há alunos 

indígenas e não indígenas na mesma sala, em especial, diante às diferenças 

silenciadas no processo de escolarização desses alunos. O que apela à reflexão 

sobre às alternativas de ensino-aprendizado dos alunos indígenas do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Guajará- Mirim.  

Ao observar as trajetórias com as mais diversas contribuições desses povos à 

cultura brasileira que se materializam nos termos linguísticos, na culinária, nos 

hábitos etc  (RIBEIRO, 1995) e os desafios numa sociedade que ainda encontra 

resistência no reconhecimento das diferenças (SKLIAR, 2003), no caso deste 
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estudo, de alunos indígenas da etnia Wari falantes da língua txapakura e suas 

variações inseridos em cursos regulares do Instituto Federal de Educação  no 

Campus da cidade  de Guajará Mirím - RO.  

Exige-se trabalhar olhares nos educadores da instituição que dialoguem com 

as contribuições das teorias educacionais brasileiras, em especial as desenvolvidas 

por Paulo Freire (2011) que propõe pensar à cultura escolar em sua perspectiva 

multicultural e dialógica. Nesse sentido, e mediante as compreensões desenvolvidas 

a partir da pesquisa, é urgente uma proposta pedagógica para a escola em tela que 

reconheça as diferenças linguísticas, sociais, culturais e históricas específicas a esta 

comunidade que é bem numerosa no município, dado o fato, que possui o maior 

número de estudantes indígenas no ensino médio na modalidade integrada do IFRO.  

Essas preocupações em relação à busca de uma comunicação que 

contemple a identidade indígena estão sendo observada pela disciplina de artes, já 

que muitos alunos indígenas possuem interesse nas aulas práticas com desenhos, 

pinturas, danças, escultura e colagens, porém encontram dificuldades na 

compreensão teórica dos conceitos artísticos. Neste sentido, relatos dos alunos dão 

conta que as explicações dos educadores não oportunizam a compreensão dos 

conteúdos previstos nas respectivas ementas. Os alunos ainda destacam que 

assimilaram os conteúdos do saber formal (SAVIANI, 2013) no ensino fundamental 

em razão do formato de ensino priorizar o bilinguismo, sendo que as atividades eram 

realizadas em duas línguas. Este método que funciona nas aldeias não é utilizado no 

campus do Instituto Federal - IFRO Guajará-Mirim. Este fato, a priori, motiva o 

isolamento dos alunos indígenas e intensifica a retenção e evasão escolar como 

ocorreu em 2017, 2018, 2016 e também verificado no primeiro semestre de 2019.  

Considerando a problemática apontada, a pesquisa propôs compreender de 

um lado, a percepção dos docentes de artes e filosofia em relação aos alunos 

indígenas e dos extratos dos resultados das avaliações dos alunos indígenas no ano 

letivo de 2017, 2018 e no primeiro semestre de 2019 e, do outro, a análise do 

previsto nos ditames legais brasileiro, cito-os Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), artigos da LDB (BRASIL, 1996) e PCC dos cursos do ensino médio integrado 

ofertados em 2017 no Campus IFRO Guajará-Mirim (BRASIL, 2016) à luz, 

evidentemente, de pesquisas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Desta 

forma, o texto abordará algumas questões inerentes ao processo ensino-

aprendizagem articulando ao tema de estudo proposto. 
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Quadro 1 –: Quais dificuldades, medos que você deseja relatar em relação ao 
aprendizado aqui no Campus? (Questão 1) 

 
Participantes Respostas 

P 1 
Os professores falam rápidos e não consigo entender direito. Sou muito 
tímida. Tenho que passar este ano porque senão meu pai vai me obrigar a 
voltar na aldeia e tenho que me casar. Porque já reprovei o ano passado. 

P2 Tenho vergonha de falar que não entendi 

P3 ElEla pediu ajuda para a monitora do projeto e ajudou ela, mas a monitora da 
prima dela não ajudou. E ela não gosta de falara muito. 

Fonte:elaborado pelo autor 
 

As compreensões materializadas nas respostas das alunas ensejam 

dificuldades e até medos no processo de ensino-aprendizado sofridos pelos 

indígenas da EJA o que podem ser observadas nas falas ouvidas das (o) alunas (o) 

indígenas (Maria da Penha, Marielle e Zumbi1) que expressam a problemática em 

tela. Assim pondera Marielle: “os professores falam rápidos e não consigo entender 

direito” (Marielle, aluna indígena do campus IFRO Guajará-Mirim em entrevista no 

ano de 2019). E nesta mesma esteira assevera também o sua colega “tenho 

vergonha de falar que não entendi” (Zumbi, aluno indígena do campus IFRO 

Guajará-Mirim em entrevista no ano de 2019). 

Na contra partida dessas situações, não obstante, houve a mobilização de 

alguns docentes lotados no campus e surgiu algumas ações através de um projeto 

de extensão e de monitorias de alunos não indígenas que buscavam auxiliar os 

estudantes indígenas em 2017 estendido até 2018, o que não ocorreu em 2019. O 

ponto fundamental deste projeto de ensino equivale a sustentar o processo de 

ensino-aprendizagem na estreita vinculação entre o saber prático em que o aluno 

aporta consigo com o saber teórico que devem ocorrer na escola, de tal sorte, que 

haja a “conversão do saber objetivo em saber escolar, de tal modo que se torne 

assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares” (SAVIANI, 2013, p. 9). 

Entretanto, o que se vê no proceso de ensino-aprendiza trata-se de características 

amedrontadoras, o caso mais claro, é o da seguinte fala “sou muito tímida. Tenho 

que passar este no porque senão meu pai vai me obrigar a voltar na aldeia e tenho 

que me casar. Porque já reprovei o ano passado” (Celine, aluna indígena do campus 

IFRO Guajará-Mirim em entrevista no ano de 2019).  

 
1 Nomes fictícios. 
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Quadro 2 –O que facilitava o aprendizado no ensino fundamental? (Questão 2) 
Participantes Respostas 

P 1 
Na escola da aldeia tinha língua materna e língua portuguesa e era fácil 
entender o professor 

P2 O professor tirava as dúvidas em português e ficava mais fácil entender. 

P3 
Na minha época não tinha professor de língua materna igual da minha 
irmã mais nova teve. Ela só fala a língua materna, mas não escreve igual 
minha irmã e prima. 

Fonte:elaborado pelo autor 
 

A linguagem ainda é um obstáculo para a compreensão dos alunos indígenas 

das aldeias no Instituto Federal de Guajará Mirim, antes de entrarem no ensino 

médio tinham orientações no aprendizado com a leitura e tradução de duas línguas, 

a materna Wari’ e a Língua Portuguesa, o único aluno que conseguiu superar esta 

dificuldade é, justamente, aquele que logrou êxito e concluiu o terceiro ano. O 

contato constante de seus pais com a população não indígena, sua comunicação de 

amizade com um aluno não indígena em sala, no caso, estima-se que imputou-lhe 

um despertar encorajador para a assimilação dos conteúdos curriculares na mesma 

medida dos não indígenas. Soma-se a isso, o fato de sua aldeia ter uma grande 

proximidade a um distrito onde estabelece um maior contato além da sala de aula na 

comunicação bilíngüe. A respeito deste aspecto, as falas dos estudantes mostram a 

complexa relação desses alunos com a língua portuguesa, haja vista que nas 

aldeias o ensino era bilíngüe. “Na escola da aldeia tinha língua materna e língua 

portuguesa e era fácil entender o professor”, assim relata Maria da Penha (Marinha 

da Penha, aluna indígena do campus IFRO Guajrá-Mirim em entrevista no ano de 

2019). 

Entretanto, há um incômodo por parte de alguns docentes sobre a ausência 

de uma ferramenta mais concreta, cito, além do paliativo das monitorias, afim de 

oportunizar uma educação sobre os ditames incontroversos da elencados na 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1998) quando preconiza o direito à educação de 

qualidade a todos os cidadão e, em especial, sobre o imperativo do princípio da 

isonomia. Acolhido também nos ditames infraconstitucionais, inclusive, na LDB 

(BRASIL, 2019) quando estabelece o princípio da justiça distributiva que trata o 

desigual com desigualdade. Aristóteles (1999, p. 36), justamente, a respeito deste 

ponto asseverou “há ainda uma outra justiça (distributiva), que considera a 

‘dignidade’, ou seja as particularidades das várias pessoas, e exige um tratamento 

diferente delas, em correspondência e na proporção disso. E neste sentido, uma 
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outra aluna assevera “o professor tirava as dúvidas em português e ficava mais fácil 

entender” (Marielle, aluna indígena do campus IFRO Guajará-Mirim em entrevista no 

ano de 2019). 

Os mecanismos que facilitam o ensino-aprendizado em uma abrangência 

multicultural está explícito a partir da inserção das expressões na lingua materna, o 

que não acontece no campus IFRO/Guajará-Mirim. Saviani (1994) resgata que a 

educação àqueles que não precisavam de trabalhar ocorria em um espaço e tempo 

adequado e fora do processo de trabalho. E a propósito da linguagem, quando o 

autor trata da educação na Idade Média, registra que a educação aos proprietários 

de terras acontecia conforme o controle da Igreja e através das “escolas paroquiais, 

as escolas catedralícias e as escolas monacais” e na lingua oficial da Igreja, o latim. 

De tal sorte, que aqueles que formavam-se no processo de trabalho ficavam alijados 

do conhecimento oficial. A educação destinava-se à classe que se ocupava com o 

ócio . A língua criava um muro que separava os que falavam o latim daqueles que 

não dominavam a língua oficial, afinal, as escolas ensinavam na cultura erudita: 

 
Temos, na Idade Média, as escolas paroquiais, as escolas 
catedralícias e as escolas monacais que eram as escolas que se 
destinavam à educação da classe dominante. As atividades que 
constituíam a educação dessas classes se traduziam em formas de 
ocupação do ócio, como na Antiguidade. Isto foi traduzido na Idade 
Média através da expressão "ócio com dignidade". Então, ocupar o 
ócio com os estudos significava não precisar trabalhar para suprir as 
necessidades da existência. Ocupar o ócio com dignidade é ocupá-lo 
com atividades consideradas nobres e não com atividades 
consideradas indignas. Essa expressão deriva da influência da Igreja 
(SAVIANI, 1994, p. 3). 
 
 

Atualmente, podemos dizer que para além dos objetivos descritos pelo autor 

mencionado, insere-se a questão da interculturalidade e do reconhecimento das 

diferenças culturais, históricas, lingüísticas e religiosas no âmbito do processo de 

escolarização. Essa questão é pertinente, pois, não se trata apenas de incluir o 

suposto excluído, mas sim, desenvolver mecanismos e estratégias que permitam 

mexer nos currículos escolares, buscando ultrapassar suas orientações coloniais de 

poder. (CANDAU, 2008). Assim, a questão central é ultrapassar, tanto os aspectos 

do multiculturalismo assimilacionista que busca integrar, como os aspectos do 

multiculturalismo diferencialista que busca separar, indo, todavia, em direção a 

práticas de respeito e dialogicidade com as diferenças, apostando sempre a 
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interculturalidade.  

Tomamos como exemplo, a avaliação que é uma atividade constante de 

acompanhamento e transformação de todo processo de ensino-aprendizagem, 

através da observação, análise, registro, reflexão sobre o que foi observado e 

registrado, é um processo de comunicação dos resultados e tomada de decisão para 

atingir os objetivos que ainda não foram alcançados, ou seja, diagnosticar, analisar a 

situação, dando retorno ao aluno de seus limites e seus avanços e preparando o 

aluno em novas atividades que poderão auxiliar na superação de seus limites e 

melhor aproveitamento de suas capacidades.  

A forma de avaliar é também democrática, sendo uma luta adequar às formas 

caracterizadas com o ambiente diferenciado, tirando muitos profissionais da zona de 

conforto para as sensibilidades, dupla desfamiliarização que segundo Boaventura 

Santos (2002), está na origem do nosso “desassossego”.  

Devemos cuidar para que os alunos indígenas e não indígenas se sintam 

capazes e esperançosos, atendendo o domínio de conhecimento de alguma forma 

nos requisitos básicos das orientações, ações que se fazem necessárias para rever 

os meios diferenciados na pedagogia e metodologia a ser aplicada, diagnosticar 

potenciais formas de avaliações, auto avaliação, introspectando o modo de ver se 

realmente os alunos indígenas com dificuldade não conseguem aprender e ter 

interesse ou se são os professores que não conseguem ensinar de forma 

diferenciada.  

Pressupomos fugir da educação bancária, relembrando a expressão freiriana 

que diz, “Quando uma educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser 

opressor”. (FREIRE, 1967, p. 69). Este axioma freiriano, sem ressalvas, está na 

base curricular e pedagógica do IFRO em relação aos indígenas no Campus 

Guajará-Mirim  e demonstra que o ritmo da astúcia, da colonização e submissão do 

diferente, no caso, tratando-o como inimigo. A educação oportunizada aos indígenas 

desconsidera a multiculturalidade no processo formativo, ao tempo, que sem 

qualquer respaldo científco busaca-se a todo custo convencer o indígena que a 

sociedade fundada na divisão do trabalho, a causa de todas as desigualdades 

sociais, é superior àquela em que vivem. 

 

 

Quadro 3 –:Qual seria a solução para vocês aprenderem melhor? (questão 3) 
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Participantes Respostas 

P 1 O professor deve explicar mais devagar que ela consegue ler. 

P2 Se estivesse prova e livro em língua materna  ficaria mais fácil, o AVA  
muita coisa não entendo.  

P3 Tenho vergonha de apresentar seminário e rirem de mim por não falar 
direito o português. 

Fonte: organizado pelo autor 

 

É notório o previsto na Constituição Federal 1988 (BRASIL, 1988) sobre as 

garantias fundamentais dos povos indígenas, doutra feita também está explícito na 

condição de imperativo à educação proposta pela LDB (BRASIL, 2019) com 

qualidade e diferenciada na medida que inclui as diversas culturas indígenas. 

Entretanto, não se vislumbra essas prerrogativas tão explícitas dos ditames citados 

no Projeto e Planos de Cursos aprovados pelo CONSUP do IFRO. A este respeito, a 

Constituição de 1988, no Artigo 5º estabelece:  

 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes. I - homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
(BRASIL, 1988, p. 63). 
 
 

Assegura também aos índios no Brasil o direito de permanecerem índios, isto 

é, de permanecerem eles mesmos com suas línguas, culturas e tradições. Ao 

reconhecer que os índios poderiam utilizar as suas línguas maternas e os seus 

processos de aprendizagem na educação escolar, instituiu-se a possibilidade da 

escola indígena contribuir para o processo de afirmação étnica e cultural desses 

povos e ser um dos principais veículos de assimilação e integração. Outro reforço na 

luta da inclusão do indígena nas escolas e instituições públicas que oferecem ensino 

médio, integrado e também superior é a garantia da preservação e auxílio de suas 

linguagens maternas acompanhadas de professores, monitores ou técnicos que 

conhecem bem a língua materna para auxiliar os alunos indígenas em eventuais 

traduções e comunicações referente a língua dominante do país que dificulta o seu 

aprendizado. 

Nas três falas, quais sejam, “o professor deve explicar mais devagar que ela 

consegue ler”, “se estivesse prova e livro em língua materna  ficaria mais fácil, o 

AVA  muita coisa não entendo” e “tenho vergonha de apresentar seminário e rirem 
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de mim por não falar direito o português” (Celine, Marielle e Zumbi respectivamente, 

alunas(o) indígena do campus IFRO Guajará-Mirim em entrevista no ano de 2019), 

no caso, realça a categoria domínio da língua oficial utilizada na escola e uma 

enorme identidade com a lingua materna. 

Não pode ser uma esmola oportunizar-lhes uma formação compreensivel, inclusive a 

partir da sua lingua e outras manifestações culturais: 

 

Apesar de o conteúdo referente à educação de adultos e à educação 
de crianças e adolescentes variar de acordo com os contextos 
socioeconômicos, ambientais e culturais, e também variarem as 
necessidades das pessoas segundo a sociedade onde vivem, ambas 
são elementos necessários a uma nova visão de educação, onde o 
aprendizado acontece durante a vida inteira. A perspectiva de 
aprendizagem durante toda a vida exige, por sua vez, 
complementaridade e continuidade. É de fundamental importância a 
contribuição da educação de adultos e da educação continuada para 
a criação de uma sociedade tolerante e instruída, para o 
desenvolvimento socioeconômico, para a erradicação do 
analfabetismo, para a diminuição da pobreza e para a preservação 
do meio ambiente. (UNESCO, 1997, p. 42) 
 
 

Impõe-se, portanto, que os programas formativos escolares levem em conta, 

na formulação e desenvolvimento de políticas públicas, a realidade na qual os 

educadores e educandos estão inseridos, no nosso caso, o município de Guajará 

Mirim, que conseguiu a atenção no convencimento político da implantação do 

campus devido a necessidade de atender as relações do público em geral de 

fronteira e do apelo dos povos no processo de vulnerabilidade das aldeias, 

oportunizando-lhes ações que garantam as suas posições auto afirmativas e inibam 

à evasão escolar. Portanto, uma educação de exclusão, colocando cotas para 

indígenas, mas com total ausência de políticas e práticas pedagógicas adequadas 

aos cursos do ensino médio na modalidade integrado que atendam a educação 

indígena e fronteiriça são elementos indicativos de que a formação docente e os 

dispositivos institucionais necessitam de urgente revisão. 

Também a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96  

(BRASIL, 2019), menciona, de forma explícita, a educação escolar para os povos 

indígenas em dois momentos. Um deles aparece na parte do Ensino Fundamental, 

no artigo 32, estabelecendo que seu ensino será ministrado em Língua Portuguesa, 

mas assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. Ou seja, reproduz-se aqui o direito inscrito no 
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artigo 210 da Constituição Federal. (BRASIL, 1998, p. 114). A outra menção à 

Educação Escolar Indígena está nos artigos 78 e 79 do Ato das Disposições Gerais 

e Transitórias da Constituição de 1988. (BRASIL, 1998, p. 64). Ali se preconiza como 

dever do Estado o oferecimento de uma educação escolar bilíngüe e intercultural 

que fortaleça as práticas socioculturais valorizando a língua materna de cada 

comunidade indígena. 

Quadro 4 – Os professores estão atentos para o fato de utilizar de um termo em 
português que vocês ainda não o conhecem, não sabem a tradução e dão exemplos 
práticos que vocês entendem? (questão 4). 
 
Participantes Respostas 

P 1 
Não. Só alguns. O professor de informática, matemática e biologia fizeram 
reforço e ajudou.  

P2 
O O professor de matemática ajudou e eu consegui entender melhor 

matemática. 

P3 
Nem todos. Tenho que passar este ano porque senão meu pai vai me 
obrigar a voltar na aldeia e tenho que me casar. Porque já reprovei o ano 
passado 

Fonte: Organizado pelo autor 

 
Tanto na resposta: não. Só alguns, o professor de informática, matemática e 

biologia fizeram reforço e ajudou.” (Mariele, aluna indígena do campus IFRO 

Guajará-Mirim em entrevista no ano de 2019, quanto na que segue, em que diz “o 

professor de matemática ajudou e eu consegui entender melhor matemática” (Zumbi, 

aluno indígena do campus IFRO Guajará-Mirim em entrevista no ano de 2019. 

Observa-se que a ausência de uma política enquanto projeto de ensino-

aprendizado da instituição em vista da real inclusão à escolarização do alunos 

indígenas no campus. O que há são práticas pedagógicas basedas no voluntarismo 

docente, o que é lamentável, justamente, porque impõe sobre o docente uma 

exigência de padronização, ao tempo, que distancia dos ditames legais. A ausência 

da aplicabilidade do previsto nos ditames citados insere-se no alerta que faz Mignolo 

(2003), onde escreve que na colonização dos espanhóis, eles julgavam e 

classificavam hierarquizadamente a inteligência e a “civilização” dos povos 

“selvagens”, tomando como critério o domínio da escrita alfabética. Porém, nos 

séculos posteriores XVIII e XIX, o critério de avaliação e julgamento passa a ser a 

história. Ou seja, os povos "sem história" situavam-se em um tempo "anterior" ao 

"presente". Assim, com base na colonialidade do poder: 

O eurocentrismo torna-se, portanto, uma metáfora para descrever a 
colonialidade do poder, na perspectiva da subalternidade. Da 
perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais européias 
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foram vistos como projetos globais, desde o sonho de um Orbis 
universalis christianus até a crença de Hegel em uma história 
universal, narrada de uma perspectiva que situa a Europa como 
ponto de referência e de chegada (MIGNOLO, 2003, p. 41). 
 
 

Para que a educação exitosa multicultural possa ocorrer, a LDB (BRASIL, 

2019) determina a articulação dos sistemas de ensino para a elaboração de 

programas integrados de ensino e pesquisa, contendo a participação das 

comunidades indígenas em sua formulação e como objetivo o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas em necessariamente haja o devido respeito e sintonia entre o 

saber prático, o saber objetivado na escola , ao tempo que o aluno tome consciência 

do processo da produção do saber, ou seja, o deslocamento do saber prático ao 

saber escolar e vice versa (SAVIANI, 2013), neles incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades. 

 A LDB (BRASIL, 2019) ainda prevê a formação de pessoal especializado 

para atuar nessa área e a elaboração e publicação de materiais didáticos específicos 

e diferenciados, contudo, nota-se uma ausência quase total de materiais do currículo 

oficial produzidos em editoras. Esses elementos são importantes na medida em que 

compreendem o desafio do trabalho com as diferenças.  

 A este respeito, exemplificamos a fala de uma estudante indígena que a 

escola traz aborrecimento, medo e pavor, justamente, ao dizer que: “tenho que 

passar este ano porque senão meu pai vai me obrigar a voltar na aldeia e tenho que 

me casar. Porque já reprovei o ano passado” (Celina, aluna indígena do campus 

IFRO Guajará-Mirim em entrevista no ano de 2019). Isso mostra a atuação dos 

elementos representativos da cultura sobre os sujeitos, podemos dizer que o desejo 

da estudante indígena é prosseguir estudando, no entanto, as barreiras institucionais 

e pedagógicas encontradas podem frustar suas decisões, o que remete, mais uma 

vez a tensionar as práticas escolares. 

Na análise dos PPCs - Projeto Pedagógico de Curso – (Ensino Médio 

Integrado em Informática), ambos aprovados pelo CONSUP - Conselho Superior do 

IFRO - em 2016, (BRASIL, 2016), onde justamente os indígenas estudam, 

entretanto, não há qualquer menção explícita de garantias no currículo oficial como 

prevê tanto a CF/88  (BRASIL, 1998) e a LDB/96  (BRASIL, 2019) frente às 

demandas de ensino e aprendizagem aos indígenas. Os professores são formados e 

até treinados para gerar uma educação para produzir e não para o viver. Neste 
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ponto, há um enorme choque, justamente, porque a multiculturalidade de uma sala 

de aula que tem alunos indígenas, no caso, apela para os modos de produção 

cultural e a maneira mais expressiva de uma cultura está reportada em sua língua, 

nos modos de garantir a existência, na cosmo visão peculiar de um povo. Nesta 

esteira, há uma educação proposta afim de garantir o saber fora do processo de 

aquisição dos bens para a sobrevivência em choque com um povo que 

milenarmente faz a formação agregada ao trabalho, na sua língua, na sua cultura. 

Os alunos indígenas têm um componente cultural que exige uma abordagem 

típica em relação aos alunos não indígenas. Os traços da língua materna e do 

vínculo entre a formação e o trabalho, no caso, com destaque ao último. Ainda nesta 

esteira, diferentemente, dos outros alunos da EJA, eles não contam com o mesmo 

fracasso escolar, justamente, porque não sofreram as reprovações nos anos de 

escolarização que precederam ao ensino médio, ao contrário, em razão da relação 

com a cultura não índigena, inclusive com a instituição escolar, buscam a formação 

que extrapolam as suas configurações culturais e se dispõem a adquirir também as 

habilidades da educação para o trabalho alienado. Neste aspecto, requer toda a 

atenção do docente e da instituição escolar, justamente, porque o saber objetivo 

convertido em saber escolar (SAVIANI, 2013) deve resguardar, antes de mais nada, 

não a preparação para o trabalho alienado, mas a sustenção do trabalho direto que 

é o procedimento preponderante da sua cultura. 

 

5.3 Observando a Prática dos docentes 

 
A tabela 9  apresenta a distribuição dos docentes participantes da escola in 

loco. Os dados são considerados somente das respostas dos 12 docentes que 

responderam ao questionário. 

 

Tabela 9 - Distribuição dos docentes participantes por gênero 

Alunos 

Selecionados Participantes 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

05 07 12 4 5 09 

% 39,7% 60,3% 100% 40% 60% 100% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos docentes, 2019. 

 

Conforme a tabela nº 9, nota-se que houve entre os selecionados à pesquisa 

mais docentes do sexo masculino, entretanto, enquanto participantes houve maior 

quantidade do sexo feminino 60%. 
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Em relação a distribuição dos docentes participantes conforme o estado civil, 

os dados são destacados na tabela 10: 

 
Tabela 10 - Distribuição dos docentes participantes conforme o estado civil 

Alunos 

Selecionados 

Casado Solteiro Viúvo Separado Total 

6 3 0  09 

% 66,6% 33,4% 0% 0% 100% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos docentes, 2019. 

 

Nesta tabela está materializada a preponderância dos docentes casados, na 

porcentagem de 66,6%, o dobro dos docentes solteiros. 

De acodo com a Caracterização por anos de docência na EJA, os dados 

apresentados na tabela 11 demonstra o tempo de docência na EJA com alternativas, 

em que aborda nas seguintes condições temporais: de 1 a 3 anos; de 3 a 5 anos; de 

5 a 7 anos; de 7 a 10 anos; e mais de 10 anos:  

Tabela 11 - Caracterização por anos de docência na EJA 

 
Faixa etária dos alunos 

1 - 3 3-5 5-7 7-10 + 10 Total 

Total 06 0 1 0 2 09 

% 66,6% 0% 11,1% 0% 22,2% 100% 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos docentes, 2019. 
 

Nesta tabela está expresso que a maioria dos docentes que trabalham na 

EJA no campus Guajará-Mirim, 66,6% não possuem experiência na docência na 

Educação de Jovens e Adultos. Este fato, no caso, encontra a sua sustentação, em 

razão, da maioria dos professores lotados no Campus terem sido nomeados nesses 

últimos dois anos. 

A respeito da Distribuição dos docentes participantes no campo laboral atual, 

os dados são apresentados na tabela 12: 

Tabela 12 - Distribuição dos docentes participantes no campo laboral atual 

Docentes 

Participantes 

Administração 
Ciências 
humanas 

Ciências 
naturais 

Ciências 
exatas 

Linguagens Total 

0 3 1 4 1 09 

% 0% 33,3% 1,1% 44,4% 1,1% 100% 
Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos docentes, 2019. 

 
Os resultados apontam que a ocupação laboral dos docentes na área de 

exatas é preponderante em relação às outras investigadas, taxada em 44,4% dos 

participantes . Este fato ocorre, justamente, porque o curso da EJA trata-se do 
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técnico em manutenção e suporte em informática integrado ao ensino médio, neste 

caso, o eixo tecnológico, as disciplinas em sua maioria, são lecionadas por 

professores vinculados à ciência da computação, somam-se a esses os professores 

de matemática, física e química do eixo comum que também estão dentro da grande 

áerea das ciências exatas. 

De acordo com a formação acadêmica dos docentes participantes em pós 

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, os dados são os seguintes: 

 

Tabela 13 – Sobre a formação acadêmica em pós-graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu 

Docentes 

Participantes 

Aperfeiçoamento   Lato Sensu  Mestrado Doutorado Não 
possui 

Total 

0 3 4 1 1 09 

% 0% 33,3% 44,4% 11,1% 11,1% 100% 

Fonte: Dados levantados do questionário aplicado aos docentes, 2019. 
 

Os dados representam que a qualificação da mão de obra docente dos 

participantes é altíssima. Mais de 55% possuem a qualificação no nível de formação 

acadêmica Stricto Sensu, desses, 44,4 % têm mestrado e 11,1% tem doutorado. 

Apenas 11,1% não possui qualificação acadêmica em níveis de Lato e Stricto Sensu 

ou aperfeiçoamento e 33,3 % têm formação acadêmica Lato Sensu. 

De acordo com a formação específica dos docentes participantes na EJA, a 

tabela 14 aponta os seguintes resultados: 

 

Tabela 14 – Da formação específica dos docentes participantes na EJA 
Fez algum curso de formação específico à EJA: Participantes Percentual 

SIM 1 11,1% 

NÃO 8 88,9% 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos alunos, 2019. 

 

A maioria esmagadora dos docentes participantes, 88,9% não fizeram 

nenhuma formação específica para trabalhar com o público da EJA. O procedimento 

metodológico, portanto, é o simétrico ao utilizado com os alunos que estão na faixa 

etária de escolarização normal. Vale destacar que os alunos da EJA, em sua 

maioria, trabalham e estudam, ou seja, requer a formação concomitantemente com a 

busca sa sobrevivência través do trabalho, enquanto, os alunos na faixa etária de 

escolarização normal fazem o processo de aprendizagem fora do processo de 
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trabalho, segundo SAVIANI (1994), esta situação é um dado relevante no processo 

da contrução do saber objetivo que é prerrogativa da escola ensinar. Nota-se que os 

docentes seguem o perfil em ensinar o saber objetivo transformado em saber 

escolar sustentado fora do processo de produção do trabalho e depara-se com um 

público que busca a formação, ao mesmo tempo, em que trabalha. 

De acordo com os dados a respeito sobre o motivo da escolha em atuar na 

EJA, observa-se que: 

Tabela 15 - Sobre o motivo da escolha em atuar na EJA 
Perguntas: Participantes Percentual 

Na época havia vaga e/ou iniciei para completar a carga 
horária 

1 11,1% 

Por opção, em razão de possuir uma formação específica 
à EJA 

0 0% 

Por afinidade com a modalidade – EJA 02 22,2% 

Por necessidade da direção de ensino em trabalhar com a 
EJA 

6 66,6% 

Fonte: Dados do questionário aplicado aos docentes, 2019. 
 
 

Sobre a formação, o perfil e as escolhas dos docentes para trabalharem na 

EJA, no caso, infere-se que ainda não trata-se de uma ação escolar pautada na 

articulação entre a prática pedagógica e as demandas específica dos alunos. O 

docente não teve, em sua maioria, uma formação para o excercício com um público 

diferente daquele que está no processo de escolarização normal. Na mesma, 

medida, não há experiência junto à EJA, ao passo, que a maioria, que equivale a 

66,6% tem entre 1 e 3 anos de docência nesta modalidade. E mesmo a motivação é 

externa a sua vontade, no caso, é uma necessidade da Instituição que por força 

legal o docente ministra no curso da EJA, na verdade, 66,6% indicaram que leciona 

no curso em razão da necessidade institucional. 

Não está posto uma problematização sobre o fato da diferença entre o aluno 

que já trabalha e estuda e o aluno que dentro do processo normal de escolarização 

tem o tempo destinado aos estudos, inclusive no período diurno. Este fato, entre os 

que fazem a formação agregada aos estudos, uma interação concomitante entre o 

saber prático e o saber objetivo escolar,traz uma importância capital no processo de 

ensino aprendizagem. De tal sorte, que a história tende a se repetir privilegiando a 

separação entre trabalho e não trabalho e, neste dualismo estrutural, impõe-se uma 

educação àqueles que não trabalha e pode ter o acesso ao saber escolar e outro 

tipo de educação àqueles que trabalham:  

Até aqui, a leitura proposta do processo histórico privilegiou a divisão 
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entre trabalho e não trabalho ficando a educação para o trabalho de 
um lado e a educação para o não-trabalho, de outro. Em outros 
termos, a formação dos que necessitavam trabalhar, isto é, produzir 
diretamente os meios de existência, se dava no próprio processo de 
trabalho, ao passo que a formação dos que não necessitavam 
produzir diretamente os meios de vida se dava fora do trabalho, num 
espaço e tempo próprios, definidos como escola. Portanto, os 
primeiros se educavam fora da escola; os segundos, na escola 
(SAVIANI, 1994, p. 10). 
 
 

A educação é o legado disponível da cultura ao ser humano, de forma 

coletiva, que facilita diretamente na preparação da pessoa e ajuda-a, através do 

trabalho, para garantir a sua sobrevivência. Negar a educação a alguém, ou 

restringí-la em detrimento de um grupo, ou oportunizá-la sem a forma isonômica, 

trata-se de um ataque ao direito fundamental de sobrevivência. Não menos grave, o 

que se nota, que os operadores da educação não possuem uma ferramenta 

adequada para uma formação que inclua o trabalho, a pessoa que trabalha e, na 

mesma medida, falta à instituição escolar um projeto pedagógico que vincule a 

formação do aluno a partir da garantia das habilidades para a sua sobrevivência, ou 

seja, através do trabalho, afim, de garantir aos alunos o saber objetivo de modo que 

percebam o fluxo da produção do e possam dominá-lo, assim, deslocando-se do 

saber prático para o saber objetivo e extraia com a sua existência as transformações 

ocorridas na natureza a partir do trabalho. 

De forma urgentemente a escola enquanto instituição de crédito legal e moral 

perante o povo onde está inserida deve tomar consciência do seu papel fundamental 

em oportunizar os necessários instrumentos de sobrevivência aos indivíduos do 

grupo social. Tanto a elaboração do instrumento de sobrevivência e o seu 

desvelamento passa pela linguagem, afinal a linguagem é o melhor instrumento 

democrático que a humanidade pode contar. 

 

O trabalho interdisciplinar se apresenta como uma necessidade 
imperativa pela simples razão de que a parte que isolamos ou 
arrancamos do contexto originário do real para poder ser explicada 
efetivamente, isto é, revelar no plano do pensamento e do 
conhecimento as determinações que assim a constituem, enquanto 
parte, tem que ser explicitada na integridade das características e 
qualidades da totalidade (FRIGOTTO, 1995, p. 33). 

 

Desse modo, os pontos fundamentais da missão da Educação trata-se 

também em levantar quais problemas há no modus facienti da Escola, em especial, 
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em Guajará-mirim. Sem titubear, destaca-se para a atenção emanada dos diversos 

signoslinguísticos.  

 

5.4 Sequência didádica: a aplicabilidade da pesquisa-ação na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-Crítica 

 

O produto, portanto, emanou-se do resultado direto da pesquisa-ação em que 

foi aplicada a pedagogia histórica crítica dos conteúdos (SAVIANI, 2013). Em vista 

da maior lisura possível tanto os questionários aplicados, quanto a 

operacionalização da pesquisa-ação sequenciaram ações em que o professor-

pesquisador não inibissem os envolvidos no processo de transmissão-assimilação 

dos conhecimentos.  

Mais que um cuidado, portanto, foi uma exigência do comitê de ética. Tendo 

em vista que a pesquisa-ação busca o esclarecimento de um problema concreto na 

abrangência de atuação do pesquisador, conforme estabelece Thiollent (2011). 

Neste caso, os questionários aos docentes foram entregues pela gestão da EJA no 

campus. Aos alunos, no caso, logo após os devidos esclarecimentos, um outro 

professor em comum acordo com o pesquisador entregou-os primeiro o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCL e, de posse desses termos assinados, 

procedeu-se com a distribuição dos questionários para o preenchimento cabível. 

Nesta mesma esteira, também ocorreu com a operacionalização da pesquisa-

ação em sala de aula. Em concordância com o encaminhado pelo CEP, no caso, a 

pesquisa-ação ocorreu em uma disciplina diversa da ministrada pelo professor-

pesquisador. De tal sorte, que em consonância com outro professor e em sua 

disciplina, depois de deliberarmos sobre um tema adequado pertinente à filosofia e 

também a ministrada por ele, de modo, que seguindo a normalidade curricular, então 

desdobrou-se nas etapas posteriores. 

O eixo temático norteador do conteúdo é o que também está previsto na 

ementa do curso em manutenção em informática integrado ao ensino médio – EJA, 

da disciplina de filosofia, qual seja, “novo conceito de natureza e responsabilidade”. 

A partir deste contúdo da ementa, o professor-pesquisador ao encontrar um colega 

que em sua disciplina esta ementa pudesse tornar-se uma ferramenta tecnológica e 

com o seu respectivo aceite, o projeto foi apresentado no departamento de pesquisa 

– DEPESP, afim da institucionalização do feito em 2018, houve após o protoco 
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formal o projeto denominado: desenvolvimento de um sistema computacional para 

denúncia e monitoramento de crimes ambientais. Tratava-se da criação de um 

aplicativo para play store que recebe o nome de sentinela ambiental. Atualmente o 

referido aplicativo está disponível para teste e, a partir dele, nas aulas da EJA o 

professor-pesquisador continua a desenvolver a metodologia histórica crítica dos 

conteúdos, na medida, em que também altera-o a partir da ação dos alunos na 

prática pedagógica, o que gerou uma sequência didádica, ao tempo, que culminou 

em um aplicativo como produto de natureza tecnológica. 

A seguir está detalhado todos os passos do itinerário proposto por Saviani 

(2013) e que foram aplicados à realidade concreta dos alunos da EJA em sala de 

aula no Campus Guajará-Mirim. 

Na atividade 1 houve a apresentação do conhecimento oficial da ementa e o 

nexo com o saber prático dos alunos – a prática social. 

A prática social, em especial, o saber prático do aluno impôs-me que ao 

apresentar a ementa, também indicasse no tecido social o fluxo da construção 

daquele saber até tornar-se saber objetivo convertido em saber escolar e, neste 

ponto, requerer dos alunos o que eles já sabiam. 

Em sala com os alunos da EJA, no primeiro momento, o professor-

pesquisador apresentou a temática da ementa aos alunos, a partir da exposição 

discursiva discorreu sobre os aspectos teóricos da categoria natureza com o viés 

histórico. Relatou-a em consonância ao discurso religioso-mitológico, enquanto 

fenômeno inominável e sagrado; depois na pespectiva da filosofia clássica quando 

os primeiros filósofos se encantam pelas leis que regem o universo e estão dentro 

da própria physis e na compreensão moderna em que a natureza é manuseada, 

mudada drasticamente, ao passo, que torna-se em última instância uma estimável 

mercadoria e distancia-se da identidade do homem. (PRADEAU, 2012). Em fluxo 

contínuo é solicitado aos alunos que apresentem sobre o que caracteriza uma 

prática sustentável ambiental e o que configura-se em um crime ambiental. 

A Atividade 2 – A problematização como possibibilidade da conversão do 

saber objetivo em saber escolar 

A problematização construiu-se na abordagem interativa sobre o tema, a 

sustentabilidade da natureza, a percepção vigente que os participante possuem, ao 

passo, que fez-se necessário um debate afim de surgir a percepção entre o que já 

se sabe e a relevância no ato de dominar o conhecimento do saber escolar para a 
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sua aplicabilidade no âmbito do tecido social o que desperta à racionalidade técnica, 

o fazer bem feito e à racionalidade crítica, o fazer para o bem. 

Em grupos de não mais que cinco alunos, o professor-pesquisador ajuda-os 

na clareza de nomes em torno do solicitado. Depois desta aula em que se discorreu 

sobre os apectos teóricos conceituais da natureza e o que os alunos entendem a 

partir da prática do dia-a-dia por crimes ambientais, os quais, vale lembrar, por eles 

socializados. Neste decorrer pedagógico é solicitado que eles tragam para a próxima 

aula fotos e narrativas dos crimes ambientais cometidos no entorno de suas 

respectivas moradias. Assim, no aspecto metodológico de Saviani (2013) não 

olvidou-se do conteúdo formal previsto na ementa, concomitantemente, requer o 

desvelamento do conhecimento prático que implica na prática social já operada pelo 

aluno que deve deslocar-se para o conhecimento teórico, justamente, com a 

problematização, que inevitavelmente, vem ao nominar, indicar e perceber o que 

acontece ao seu redor. 

A Atividade 03 – Organização e tomada de consciência do saber prático: 

aspectos da instrumentalização. 

A instrumentalização ocorreu utilizando-se da identificação nominal a partir da 

interação em grupos menores dentro da própria sala e, neste momento, tratou-se 

justamente, da apropriação dos conhecimentos teóricos e práticos em uma dialética 

tensionada na comparação.  

Portanto, após uma semana os alunos chegaram com um vasto acervo dos 

registros que fizeram. Logo nos primeiros minutos de aula, a partir do convite do 

professor-pesquisador, em que tiveram um tempo razoável para discorrer e 

descrever em seus respectivos grupos sobre a prática, por vezes até habitual, 

criminosa contra a natureza. Os registros recaiam mais sobre o que acontecem em 

nossa cidade, tanto na região urbana, quanto rural. Contudo, também trouxeram 

situações que estrapolavam a nossa comarca. 

Após essas coletas houve uma organização dos eventuais crimes por 

temáticas e assim foram organizadas: desmatamento, queimadas, maltratos aos 

animais, despejo de lixo em lugar inadequado, tráfico de animais, prisão de animais 

e armazenamento inadequado de resíduo industrial tóxicos.. 

 

A  Atividade 04 – Domínio do conhecimento e o protagnismo do aluno 
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Em seguida, de posse da identificação nominal do conhecimento até ali 

construído em sala, o aluno vai até as estruturas governamentais e não 

governamentais para constatar como está organizado e legitimado nas instituições o 

conteúdo lecionado em sala.  

Depois da percepção concreta a partir do conhecimento prático do aluno e da 

problematização, no caso, os alunos demonstraram o domínio sobre o conhecimento 

apresentado e a sua aplicabilidade no âmbito do tecido social. Agora, com 

racionalidade técnica e crítica. Assim, esta fase da pesquisa-ação que corresponde 

com o domínio e a aplicabilidade do conhecimento, contou com o protagonismo dos 

alunos em apresentar as propostas para o aplicativo em como atacar os crimes 

ambientais, justamente, “para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo 

enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as 

tendências de sua transformação”. (SAVIANI, 2013, p. 9). 

A Atividade 5 “A práxis social a partir do conhecimento adquirido: a 

intervenção social”. 

Esta é a etapa em que o aluno demonstra o entendimento do conteúdo, que 

compreendeu o conceito e domina-o; na derradeira fase, depois da apropriação do 

fluxo do conhecimento, o aluno corrobora criativamente com a sua aplicabilidade no 

tecido social e desvela que o percurso de conhecimento realizado que agora ele 

domina pelo viés prático e teórico, então, pode intervir na sociedade. Assim, foram 

sugeridos novos temas de crimes ambientais no aplicativo para pay store, na 

medida, que embasados com artigos de leis adequadas para cada item do aplicativo 

sentinela ambiental. 

Para cada temática do meio ambiente, os alunos buscaram a fundamentação 

legal, na própria lei, para cada crime indicado. De tal sorte, foi solicitado para cada 

temática previamente estabelecida que indicassem um artigo dos ditames legais 

correspondente ao crime apresentado. No próprio aplicatico deve ficar um enunciado 

claro ao cidadão sobre os crimes ambientais. Isso facilita ao esclarecimento e 

também na otimização da fiscalização pelos agentes do Estado, assim como, no uso 

do aplicativo pelo cidadão no exato momento da denúncia. 

Em consonância à perspectiva pesquisada por Frigotto (1993) em torno da 

educação, portanto, cabe destacar que o processo de escolarização desvinculada da 

realidade serve para adestrar, acomodar e tornar o estudante passivo afim de 

garantir a manutenção do sistema de dominação. Neste caso, o fato do aluno trazer 
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a realidade do meio ambiente para a sala e, a partir, da ação pedagógica ocorrer a 

intervenção no combate aos crimes ambientais, ao invés do aluno adaptar-se ao 

sistema, no caso, tensiona-o e reage sistematicamente como consequência do 

conhecimento escolar adquirido. 

Nesta esteira, os alunos foram incluidos em 3 (três) grupos e cada grupo foi 

nos seguintes órgãos institucionais que tratam da temática ambiental, quais sejam, o 

IcmBio – Instituto Chico Mendes, organismo do governo federal; a polícia militar 

ambiental, instituição estadual e à secretaria municipal do meio ambiente. Cada 

grupo levou todas as temáticas aos respectivos orgãos e, a partir, das informações 

obtidas dos operadores do Estado, na condição de servidores, no caso, indicaram o 

melhor e o mais adequado uso de um artigo na legislação do ente em que está 

vinculado em conformidade com cada temática apresentada. 

Este momento, ao relacionar uma lei com um eventual crime e a sua coibição 

atavés do desenvolvimento do aplicatico, indubitavelmente, o aluno domina o 

conteúdo formal e inconpora-o na sua vida. E este processo do saber escolar 

adquirido pelo aluno, segundo a compreensão de Saviani (2013), deve 

necessariamente vincular-se a realidade do estudante para engendrar o 

emponderamento crítico.  Assim, neste 5º momento de prática pedagógica, o aluno 

assimilou o conteúdo formal, relacionou-o a uma realidade concreta do tecido social 

e age na intervenção social, agora, a partir, também do conhecimento teórico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que se enquadra nos paradigmas da pesquisa-ação tratou de 

realizar junto aos alunos da EJA no campus IFRO/Guajará-Mirim a aplicabilidade 

pedagógica sob a égide da pedagogia histórico crítica. Este itinerário de pesquisa 

relata o conjunto de ações coletivas e planejadas dos alunos participantes e do 

professor pesquisador. 

As atividades foram desenvolvidas entre o IV bimetre do ano de 2018 e no 

ano de 2019. Para a aplicabilidade de uma pesquisa-ação sustentada no dorso da 

pedagogia historico crítica, no caso, houve a necessidade de alargar as proposituras 

no ato docente, justamente, como sugere o título da dissertação em que se propõe 

ao redimencionamento da prática do professor. Para isso, foram realizados vários 

diálogos com outros campos de saberes escolares dentro da própria instituição na 

unidade escolar o que se está a falar, na verdade, com outros professores e alunos 

do IFRO/Campus Guajará-Mirim. 

Os primeiros registros dão conta do III bimestre de 2018 quando em conjunto 

com alunos do 3º ano do curso em manutenção em informática integrado ao ensino 

médio - vespertino e um professor da área de informática, no caso,foi iniciado um 

projeto de pesquisa afim de desnvolver um aplicativo para play store no combate aos 

crimes ambientais. Depois do exitoso processo na formulação do objeto em que foi 

disponibilizado para teste com o nome de Sentinela Ambiental, assim, desdobraram-

se outras sequências tanto de natureza investigativa quanto pedagógica. Neste 

sentido, ancorado na força do método proposto por Saviani (2013) da pedagogia 

histórico crítica e no rigor metodológico da pesquisa-ação de Thiolent (2011), agora, 

junto à EJA foi desenvolvido uma sequência didática em que ao mesmo tempo que o 

dispositivo do aplicativo tecnológico serviu como referência para explicitar sobre o 

tema da sustentabilidade da natureza, também, a ele foi agregado a necessidade de 

inserir novos esclarecimentos sobre a legislação específica que regem os crimes 

ambientais. Todo o procedimento, tanto a sequência didática quanto a inserção de 

legislação no aplicativo, foi realizado pelos alunos da EJA participantes da pesquisa-

ação sob a égide das etapas da pedagogia histórico crítica. 

O material aqui apresentado é o produto de uma culminância de atos, 

atitudes, saberes e fazeres, no intuito do redimensionamento da prática pedagógica 

a partir da experiência aplicada segundo o legado da Pesquisa-ação/pedagogia 
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istórico-Crítica junto aos alunos da EJA no Campus IFRO/Guajará-Mirim. Busca 

organizar de modo sistemático as informações e os procedimentos materializados no 

percurso das atividades realizadas, justamente, para que possa ser uma 

oportunidade sugestiva, orientadora e de carater subsidiário aos educadores que 

atuam na Educação de Jovens e Adultos. 

A pesquisa-ação tornou-se uma relevante oportunidade de ação racional 

crítica no processo de implementações de práticas pedagógicas exitosas. 

Entretanto, entre o processo selecionado do objeto, a inserção no mestrado e, 

agora, a aplicabilidade da pesquisa, no caso, não se pode olvidar as inúmeras 

mudanças dos rumos na educação no cenário brasileiro, em especial, no tocante 

aos anunciados cortes orçamentários que o governo pretende realizar nos Institutos 

Federais. Dito isto, a sustentação de embasamento de antecedentes teóricos para 

tratar da situação dos alunos ingressos na EJA Campus Guajará-Mirim está 

apresentada. No que pese o aspecto da compilação dos dados da pesquisa e da sua 

análise foram realizadas demonstrando a questão proposta, a resposta categorizada 

e a análise embasada nos pressupostos teóricos. 

Outra exigência do mestrado e da própria pesquisa-ação cabe à intervenção, 

ou seja, ao desdobramento da própria investigação e o produto gerado. Neste 

sentido, saliento que na medida em que houve a evolução dos estudos e também 

como resultado do redimensionamento da prática docente, no caso, foi tomado como 

referência o método científico proposto por Saviani (2003) e a partir da ementa 

apresentada em uma determinada sala em cooperação com os alunos e um outro 

professor iniciou-se a construção do conhecimento em vista do domínio do conteúdo 

conforme assim estipulado : novo conceito de natureza e responsabilidade. O 

produto gerado consiste em um aplicativo denominado de sentinela ambiental que é 

o resultado de uma sequência didática da pesquisa-ação com inspiração em 

Thiollent (2011) e em consonância à metodologia da pedagogia histórico-crítica de 

Saviani (2013). 

A partir dos objetivos geral e específicos construí um breve apanhado para 

narrar as descobertas desta investigação. Com o objetivo geral buscou-se analisar 

os itinerários educativos e laborais dos(a) estudantes ingressos na Educação de 

Jovens e Adultos no campus\Ifro Guajara-Mirim, Rondônia, Brasil. A investigação 

revelou que os caminhos traçados pelos alunos da EJA trazem marcas do fracasso 

escolar e a luta incansável pela ocupação em um posto de trabalho. Durante o 
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percurso da investigação constatou-se também que o fracasso escolar continua, em 

uma turma que contava com quarenta (40) alunos, no final do 1º semestre de 2019, 

continuam apenas treze (13) alunos. Durante a investigação notou-se que havia 

alunos indígenas e, por esta razão, foi feito um recorte estratégico, justamente, para 

uma abordagem em que abrangesse a situação intercultural. 

Os objetivos específicos “a” e “b” estão assim enunciados: a) conhecer as 

expectativas dos alunos que ingressam na educação de jovens e adultos; b) 

identificar o itinerário educativo e laboral dos alunos ingressos na educação de 

jovens e adultos; analisar a relação entre EJA e mercado de trabalho, na visão dos 

alunos ingressos na educação de jovens e adultos. 

A investigação mostrou taxativamente que os alunos da EJA entraram no 

curso em vista da superação do fracasso escolar, quando se trata dos alunos não 

indígenas, afim de garantir uma vida digna através da formação escolar. No caso 

específico, desvelou-se que o fracasso dos alunos indígenas não se identifica 

integralmente com os não indígenas, ao passo, que a busca pela formação em sua 

cultura está agregada ao trabalho e a entrada na EJA trata-se da expectativa, 

justamente, em alçar para além dos limites da territorialidade e visão de mundo, 

contudo, vêem-se em fracasso escolar no curso da EJA porque não há um programa 

pedagógico destinado a sua inclusão. O que cria-se um muro no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para evitar o fracasso dos alunos indígenas, mais que a aplicabilidade de uma 

pedagogia para eles, faz-se necessário, a construção de um processo de ensino 

aprendizagem que inclua nescessariamente os aspectos culturais. Desta sorte, a 

partir do colhido das falas dos alunos indígenas cabe destaque para o fato do 

campus não oferecer qualquer mecanismo didático na língua materna do aluno 

indígena, o que contrasta com a prática escolar que tiveram em todo ensino 

fundamental, onde ao aluno é garantido a sua total inserção na percepção, memória 

e representação através de seus costumes aliado ao ensino escolar bilíngüe. 

Aponta-se como exigência para o atravessamento da reprovação e da evasão 

escolar do alunado indígena a contratação de docentes falantes da língua txapakura, 

aquisição de materiais didático bilíngüe e a garantia da manutenção das identidades 

dos povos indígenas no currículo dos planos de cursos. 
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O objetivo específico “c” do projeto de pesquisa-ação do mestrado profissional 

compreende em redimensionar a prática docente do campus Guajará-Mirim para a 

Educação de Jovens e Adultos no ensino da filosofia em vista da práxis cidadã e 

compreensão do funcionamento do mercado de trabalho. Em consonância estreita 

com os pressupostos metodológicos da pesquisa-ação de Thiollent (2011, p. 62) o 

que caracteriza um roteiro tipicamente da pesquisa-ação, no caso, impõe a 

materialização das seguintes partes: analisar e delimitar a situação atual; delinear a 

situação final (onde se pretende chegar); identificar os problemas a serem resolvidos 

para passar de (a) para (b); planejar as ações correspondentes e executar e avaliar 

as ações. À luz dessas prerrogativas, portanto, desvela-se a proposta de Saviani 

(2007) a partir do método científico em torno da abordagem histórico crítico dos 

conteúdos que incluem etapas metodológicas executadas em uma sequência 

didática.  

De tal sorte, que o objetivo da pesquisa em que trata do redimensionamento 

da prática docente foi alcançado, justamente, para o ensino do conteúdo de filosofia 

junto com os participantes, os alunos, na medida da sua aplicabilidade. Desta forma, 

recorreu-se às partes necessárias da pedagogia histórico crítica de Saviani (2013), 

sobre as quais, por ele apontadas configura-se uma pesquisa-ação e que consiste 

em:  prática social; problematização; instrumentalização; domínio do conhecimento 

escolar e na intervenção social. No cômputo da pesquisa-ação e na aplicabilidade 

pedagogia histórico-crítico foram executadas dois produtos correlatos e distintos: a) 

Caderno didático dos conteúdos de Filosofia e b) no desenvolvimento do aplicativo 

para play store denominado de “Sentinela Ambiental”. 

A prática social, em especial, o saber prático do aluno impôs-me que ao 

apresentar a ementa, também indicasse no tecido social o fluxo da construção 

daquele saber até tornar-se saber objetivo convertido em saber escolar e, neste 

ponto, requerer dos alunos o que eles já sabiam; o da problematização construiu-se 

na abordagem interativa sobre o tema, a sustentabilidade da natureza, a percepção 

vigente que os participante possuem, ao passo, que fez-se necessário um debate 

afim de surgir a percepção entre o que já se sabe e a relevância no ato de dominar o 

conhecimento do saber escolar para a sua aplicabilidade no âmbito do tecido social 

o que desperta à racionalidade técnica, o fazer bem feito e à racionalidade crítica, o 

fazer para o bem; o da instrumentalização ocorreu utilizando-se da identificação 

nominal a partir da interação em grupos menores dentro da própria sala e, neste 
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momento, tratou-se justamente, da apropriação dos conhecimentos teóricos e 

práticos em uma dialética tensionada na comparação; em seguida, de posse da 

identificação nominal do conhecimento até ali construído em sala, o aluno vai até as 

estruturas governamentais e não governamentais para constatar como está 

organizado e legitimado nas instituições o conteúdo lecionado em sala. Esta é a 

etapa em que o aluno demonstra o entendimento do conteúdo, que compreendeu o 

conceito e domina-o; na derradeira fase, depois da apropriação do fluxo do 

conhecimento, o aluno corrobora criativamente com a sua aplicabilidade no tecido 

social e desvela que o percurso de conhecimento realizado que agora ele domina-o 

pelo viés prático e teórico, então, pode intervir na sociedade. Assim, foram sugeridos 

novos temas de crimes ambientais no aplicativo para pay store, na medida, que 

embasados com artigos de leis adequadas para cada item do aplicativo sentinela 

ambiental. 

Considero que a grande relevância da pesquisa é suscitar realidades que 

estavam ocultas, ao tempo, que apresentar um nexo lógico do sistema do objeto 

investigado. Eu não possuia antes da pesquisa um método científco definido e nem 

uma ação reflexão no próprio fluxo da ação pedagógica. Tão pouco tinha a 

consciência lúcida da distinção metodológica aplicada em sala. A pesquisa tornou-se 

uma enorme oportunidade na clareza da intenção da escola e da importância que 

tem, justamente, porque aporta consigo o saber objetivo. Não posso olvidar das 

inquietações que surgiram ao longo deste processo de pesquisa-ação-reflexão-

aprendizagem, quanto à escola, e, concomitantemente, os seus operadores, são 

usados para a manutenção do poder dos dominantes em vista da exploração dos 

trabalhadores. Na mesma medida, em que a formação separada do fluxo do trabalho 

legitima a divisão de classes quando a ação pedagógica não acontece sustentada 

na reflexão crítica em que ocorram o domínio dos saberes objetivos e a aquisisão 

das habilidades em vista da intervenção social por parte daqueles (a) que detém o 

conhecimento. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 Questionário aos alunos da EJA 

 

Nº Identificação geral, itinerário educativo e laborativo 

01 Sexo:       (  )M        (  )F 

02 
Idade:       (  ) 16 a 20   (   ) 21 a 30  (   ) 31 a 40  (   )  41 a 50 anos (   )  51 anos ou 
mais 

03 Estado civil: (    ) casado     (     )solteiro    (      ) viúvo     (      ) separado. 
 

04 Tipo de atividade que exercia ao ingressar na EJA: (Marcar com um x) 
(  ) Estudar     (  ) Trabalhar     (  ) Estudar e Trabalhar   (  )  

05 

Atividade laboral atualmente: 
(  ) trabalho autônomo   (  ) desempregado   (  ) empregado em âmbito privado (  ) 
emprego como funcionário público  (  ) serviço doméstico  (  ) do lar (   ) ainda não 
trabalho  

06 

Quais os motivos que levou-o a estudar neste campus? Pontue de 1 a 5, sendo 1 
para o menor motivo e 5 para o principal motivo. 

a) Ser uma escola acessível: é viável o deslocamento até o campus  (   ) 
b) Por oferecer curso noturno: o que facilita a quem faz trabalha e/ou faz outra 
atividade durante o dia (  5 )   

c) Querer qualificação profissional: o curso da EJA ajudará em uma profissão  (   ) 
d) Pela boa qualidade do campus: estrutura física, professores qualificados etc. (   ) 
e) Para conseguir continuar os estudos: cursar o nível superior (   ). 

07 

Mencione quais foram as causas de ter ficado fora da escola e não concluído em 

tempo estipulado para concluir os estudos ? 

a) começou a trabalhar cedo e/ou não foi possível conciliar o trabalho e os estudos  
(   ) 
b) adquiriu familia e filhos antes de concluir a escola secundária ou gravidez na 
adolescência (   ) 
c) reprovação  (   ) 
d) ficou desempregado   (   ) 
e) morava longe ( zona rural, ribeirinha) e nao tinha transporte   (   ) 

08 

Na sua visão, a escola (EJA) prepara os alunos para quê? Assinale as opções que 

representam sua visão sobre a escola. Pontue de 1 a 5, sendo 1 para o menor 

motivo e 5 para o principal motivo. 

a) ( ) Adquirir competências e habilidades para obter sucesso profissional: os 
conhecimentos oportunizarão a ter uma boa profissão  

b) (  ) Melhorar desempenho na profissão que executa atualmente afim de produzir 
mais e com maior eficiência 

c) (  ) Adquirir habilidades de leitura, interpretação de textos dispostos em diferentes 
fontes como artigos, resenhas, gráficos, e outros para oportunizar-lhes criticidade 
sobre o espaço em que vivem 

d) (   ) Preparar para relacionamento e convivência do cotidiano 
e) ( ) Adquirir competências e habilidades para obter sucesso acadêmico: os 
conhecimentos oportunizarão a fazer um curso superior. 

Fonte: Elaboração do pesquisador 
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Apêndice 2 – Perguntas da entrevista aos alunos indígenas 

 

 

Nº Temáticas das entrevistas 

01 Quais dificuldades, medos que você deseja relatar em relação ao aprendizado aqui no 
Campus? 

02 O que facilitava o aprendizado no ensino  fundamental antes de entrarem no ifro? 

03 Qual seria a solução para vocês aprenderem melhor? 

04 

Os professores do IFRO fazem atividades com a linguagem adequada e compreensiva 

para vocês entenderem o conteúdo, relaciona o conteúdo da sala de aula a um saber 

praticado pelo seu povo ? Os professores estão atentos para o fato de utilizar-se de 

um termo em português que vocês ainda não o conhecem, não sabem a tradução? 

Fonte:elaborado pelo autor 
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Apêndice  3 -  Perguntas do questionário 

Nº Perguntas do questionário aos docentes da EJA 

01 Da distribuição dos docentes participantes conforme o gênero. 

02 Da distribuição dos docentes participantes conforme o estado civil. 

03 Sobre a quantidade de anos de docência na EJA. 

04 Sobre a área de trabalho do docente na EJA. 

05 Sobre a formação acadêmica dos docentes participantes em pós graduação Lato 
Sensu e Stricto Sensu. 

06 Da formação específica dos docentes participantes na EJA. 

07 Sobre o motivo da escolha em atuar Na EJA. 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

 


