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RESUMO 
 

 

Flaviana Franco Naves. Sentidos constituídos por um educador popular acerca de sua prática 

desenvolvida com adolescentes: uma análise Sócio-Histórica.  

 

 

A presente dissertação constitui-se em uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo 

analisar os sentidos constituídos por um profissional educador popular acerca de sua prática 

educativa desenvolvida com adolescentes de classe baixa. A orientação epistemológica e 

metodológica adotada foi a da Psicologia Sócio-Histórica, com especial destaque para as 

categorias sentido e significado, centrais no percurso desta pesquisa. Teve como sujeito um 

educador popular que atua junto a adolescentes de classes populares. O instrumento utilizado 

para obtenção de informações foi o da entrevista do tipo semi-estruturada, na modalidade 

recorrente. Foram realizadas três entrevistas com o mesmo sujeito com a finalidade de 

qualificar as informações. Como procedimento de análise utilizamos a Estratégia de Análise 

dos Núcleos de Significação apresentada por Aguiar; Ozella (2006), que visa uma 

aproximação das zonas de sentido do sujeito saindo do empírico rumo à interpretação. 

Finalizado o procedimento de análise, que resultou em cinco Núcleos de Significação, 

realizamos um ensaio analítico na direção intranúcleos para a internúcleos. Nossa análise 

demonstrou, dentre outros aspectos, que os sentidos constituídos pelo educador popular acerca 

de sua prática são de que ela pretende ser um meio de desvelamento e execução da contra-

hegemonia, de emancipação do jovem, de transformação social e, sobretudo, um movimento 

que constitua uma práxis transformadora, que contribua para a construção de um mundo mais 

justo e solidário.  

 

Palavras-chave: Psicologia Sócio-Histórica, adolescência, prática educativa, Educação 

Popular, sentido. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

Flaviana Franco Naves. Meanings constructed by a popular educator about his practice 

developed with adolescents: a Sociohistorical analysis.  

 

 

This qualitative research has had as its main objective to analyze the meanings constructed by 

a professional popular educator about his educative practice developed with adolescents of the 

low social class. The epistemology and methodology adopted were the ones of the 

Sociohistorical Psychology evidencing the categories sense and meaning that are the central 

points of the research. The study’s subject is a popular educator that works with adolescents 

of the lower social class. To conduct the research we used the semi-structured interview in the 

recurrent modality. Three interviews were carried out with the same subject to qualify the 

information. The analysis procedure was the Strategy of Analysis of Signification Nuclei 

presented by Aguiar; Ozella (2006) that aims at approaching de subject’s meaning zones from 

the empirical data to their interpretation. The analysis resulted in five Meaning nuclei, and an 

analytical essay was developed from intranuclei to internuclei. Our analysis revealed, among 

other aspects, that de meanings constructed by the popular educator are related to his practice 

that intends to be a way of visualization and conduction of contrahegemony, the youth 

emancipation, social changes, and above all, a movement that becomes a changing praxis that 

can contribute to the construction of a fairer and solidary world.    

 

Keywords: Sociohistorical Psychology; adolescence; educative practice; Popular Education; 

meaning.  
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Introdução 

 

Tecendo a Manhã 

 

Um galo sozinho não tece a manhã:  

ele precisará sempre de outros galos. 

 

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro: de um outro galo  

que apanhe o grito que um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzam  

os fios de sol de seus gritos de galo  

para que a manhã, desde uma tela tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos, no toldo  

 (a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

(João Cabral de Melo Neto) 
 

 Nosso interesse em estudar os sentidos produzidos por um educador popular 

acerca de sua prática desenvolvida com jovens se configura principalmente a partir de 

minha participação em um projeto realizado pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUCSP junto a outros órgãos/instituições que possibilitou a abertura de uma nova 

rede de aprendizagens e com ela novos questionamentos e curiosidades. 

 Este projeto envolveu diferentes áreas do conhecimento – Economia, Psicologia Social 

e Psicologia da Educação – que tinham como eixo comum a ideia do trabalho e como 

beneficiário final o adolescente de classe baixa. Integrei a equipe da Psicologia da Educação 

que desenvolveu um trabalho voltado para o tema orientação profissional de jovens de classe 

baixa. 

 Nesse trabalho foi realizada uma capacitação de profissionais para a orientação 

profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. Todos esses profissionais eram 

provenientes de ONGs. Muitos eram educadores e desenvolviam suas atividades de trabalho, 

de forma direta ou indireta, junto a jovens de classe baixa. 

Para o desenvolvimento deste projeto foi necessária a realização de estudos, dentre os 

quais se destacaram a adolescência e o aprofundamento sobre as condições objetivas de vida 

em que estão inseridos os adolescentes de classes economicamente desfavorecidas no Brasil e 

mais especificamente na cidade de São Paulo.  



9 

 

 O processo de capacitação dos profissionais consolidou-se como espaço profícuo de 

debate, de reflexões e trocas entre os participantes e os pesquisadores, além de ter favorecido 

a construção de questionamentos e colocações que continham informações sobre as práticas 

educativas desses profissionais e sobre a condição de vulnerabilidade social dos adolescentes 

com os quais conviviam.  

 Desse modo, o contato com profissionais que desenvolvem suas práticas educativas 

diferentes da educação escolar possibilitou reconhecer sua importância e suas práticas com os 

adolescentes, as possibilidades que elas carregam e a necessidade de serem consideradas e 

pensadas.  

 A partir do projeto e dos estudos realizados sobre adolescência e também sobre 

educação durante as disciplinas do mestrado, desenvolveu-se então uma maior curiosidade e 

preocupação com os jovens de classe baixa que normalmente possuem difícil acesso ou foram 

destituídos dos direitos básicos nos domínios da educação, saúde, lazer, cultura, esporte, entre 

outros, assim como uma preocupação com as práticas educativas, fora da educação formal, 

realizadas com eles. 

 Consideramos que tais práticas educativas promovem novas relações de ensino-

aprendizagem e podem se configurar em referências essenciais para o enriquecimento dos 

processos de humanização desses jovens, para a construção de formas criativas de satisfação 

das necessidades e quiçá para a superação da condição de pobreza. Compreendemos, assim 

como Vigotski que “não se trata simplesmente de educação, mas de refundição do homem” 

(VIGOTSKI, 2004, p. 458).  

Falar em processos educativos que são desenvolvidos fora dos canais institucionais 

escolares segundo Gohn (2009) “implica ter, como pressuposto básico, uma concepção de 

educação que não se restringe ao aprendizado de conteúdos específicos transmitidos através 

de técnicas e instrumentos do processo pedagógico” (p. 17).  

Como a forma de educação realizada fora dos canais institucionais escolares que 

tradicionalmente desenvolve trabalhos junto à população de classe baixa é a educação 

popular, escolhemos como sujeito desta pesquisa um educador popular que atua junto a 

adolescentes de classe baixa. 

Construímos, então, o objetivo desta pesquisa, a saber, de ampliar os conhecimentos 

produzidos acerca da prática em educação popular com adolescentes, por meio da análise dos 

sentidos que um profissional educador popular constitui sobre a própria prática que 

desenvolve com adolescentes de classe baixa. 
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Adotamos nesta pesquisa a concepção de homem defendida pela perspectiva teórica e 

metodológica da abordagem Sócio-Histórica. Compreendemos que o indivíduo se constitui 

humano de forma ativa nas e pelas relações, no decorrer de sua história e pelas condições 

sociais e culturais engendradas pela humanidade, tendo no trabalho uma de suas principais 

formas de humanização.  

Dessa maneira, as condições objetivas de vida como o momento histórico e a classe 

social determinam a subjetividade do homem e ao mesmo tempo são determinadas por ela. 

Assim, as transformações em ambas as dimensões só existem por conta da relação dialética 

que as constitui.  

Congruente com essa concepção, a adolescência não pode ser compreendida como um 

fenômeno natural ao ser humano, com características pré-determinadas e comuns a um 

período, que se manifestam em todos os adolescentes de qualquer momento histórico e social.  

A adolescência é vivenciada e significada de diversas formas pelos diferentes jovens, e 

suas formas de expressão na sociedade se modificam ao longo da história assim como as 

particularidades da realidade de cada jovem como a etnia, a sua classe social, sexo, idade e 

escolaridade (AGUIAR; OZELLA, 2008). 

Desse modo, Aguiar; Ozella (2008) defendem que “[...] a manutenção das concepções 

de adolescência como um período naturalmente de crise cumpre o papel ideológico de 

camuflar a realidade, as contradições sociais, as verdadeiras mediações que constituem tal 

fenômeno” (p.3). 

 Compreendemos que as concepções de homem e de adolescência são mediadores 

fundamentais para a análise dos sentidos acerca da prática do educador popular, uma vez que 

essas concepções mediarão as formas de se relacionar, planejar e agir e, portanto, constituirão 

sua prática educativa.  

 Os sentidos constituídos pelo educador sobre sua função como educador popular de 

jovens de classe baixa, qual a importância e as metas de seu trabalho também são mediadores 

essenciais na análise do nosso objeto de pesquisa, por serem elementos direcionadores da 

prática que ele desenvolve, e dos processos de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa se encontra norteado, principalmente, pelos 

seguintes questionamentos: Qual a concepção de adolescência/juventude de um educador 

popular ao desenvolver sua prática educativa cotidiana com jovens? Essa concepção condiz 

com sua prática? Suas práticas consideram a realidade social desse jovem? Como ele 

compreende a importância de seu trabalho? Quais suas principais metas? Quais motivos 

levaram um educador popular a trabalhar com adolescentes?  
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Para tanto em nossa revisão de literatura estão inseridos estudos que nos forneçam 

subsídios para compreender os sentidos que nosso sujeito, um educador popular, constitui 

sobre sua prática.  

Localizamos estudos que envolvem os temas: concepções de adolescência/juventude a 

partir da visão de profissionais ligados a área da educação que trabalham com esse segmento e 

práticas desenvolvidas com adolescentes. Os estudos aqui selecionados estão norteados por 

uma visão de homem igual ou que se aproxima daquela defendida nesta pesquisa, e que 

trazem discussões uteis para a compreensão de nosso objeto de estudo. É pertinente que 

tenhamos uma reflexão acumulada sobre esses temas em função de melhor fundamentar a 

construção de nossa problemática e realização das análises necessárias.  

 Encontramos pesquisas que não necessariamente analisam práticas em educação 

popular com jovens, mas de profissionais que atuam junto a adolescentes, sobretudo aqueles 

vinculados a formas de educação não-escolar.  

 A pesquisa de Gil (2007) buscou verificar “quais os sentidos de adolescência presentes 

no discurso de um profissional de arte-educação que atua num programa voltado à 

adolescentes [de baixa renda] numa Organização não Governamental” (p.5). A autora 

analisou que os sentidos do profissional acerca da adolescência contem um caráter 

naturalizado, patológico e universal, associando principalmente o adolescente a conflitos e 

crises que seriam inerentes a essa fase da vida. A prática educativa desenvolvida pelo 

profissional de arte-educação revela essa forma naturalizada de pensar o jovem na medida em 

que se empenha em suprir algumas de suas necessidades que seriam próprias desse período da 

vida como, por exemplo, as necessidades de extravasar e inovar. Para a autora “Diante desses 

impulsos [extravasar e inovar] que ele considera intrínsecos à natureza do adolescente, mas 

que são mal aceitos pelo meio social, sua proposta é viabilizar esses comportamentos através 

da prática artística” (p. 82). 

Na conclusão de sua pesquisa a autora alerta para a necessidade de superar essa 

concepção de adolescência e considerá-la enquanto um conceito complexo de constituição 

histórica e social o que possibilitaria o reconhecimento dos adolescentes como atores sociais. 

Isso contribuiria para o engajamento social dessa população jovem na resolução de problemas 

da sociedade em que vive por meio da formação educacional e de competências no mundo do 

trabalho (GIL, 2007). 

O estudo de Ozella (2003) teve como objetivo compreender os significados sobre 

adolescência atribuídos por profissionais de diversas áreas da Psicologia que atuam junto a 

adolescentes. Também foram investigadas as propostas de atuação dos psicólogos tendo como 
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pressuposto que “uma determinada visão de homem (no caso de adolescente) estaria 

vinculada a uma proposta de atuação profissional” (p. 20). Para tanto foram realizadas 

entrevistas com 51 psicólogos e analisadas 46 entrevistas. Uma das vias de analise realizadas 

pelo autor considerou uma subdivisão por área de atuação profissional e para fins deste estudo 

ressaltaremos as áreas ligadas à Educação, divididas neste estudo por: Educação Formal 

(escolas das redes publica e privada) e Re-educação (Febem, SOS-Criança, instituições 

particulares e Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua). 

As análises demonstraram que esses profissionais são os que desenvolvem uma ação 

mais diferenciada com trabalhos grupais e individuais, além de possuírem uma visão mais 

ampla sobre as políticas publicas para este segmento. Mesmo assim, ainda possuem uma 

concepção de adolescência ambígua, considerando-a como uma fase da vida marcada por 

características típicas da idade ou como processo histórico que é parte do desenvolvimento, da 

transição para a vida adulta. Também são apontadas as relações sociais como influência, 

entendidas não como constituintes da adolescência; contudo, o fato de considerar o social já 

significa um avanço na Psicologia (OZELLA, 2003). 

Os profissionais ligados à área da Re-educação possuem propostas de trabalho 

marcadas por uma visão preventiva e de promoção de saúde. O autor discute que “Muitas 

vezes eles apontam um objetivo na direção da promoção de saúde, mas na prática ela se 

manifesta através de práticas que focam a doença e não a saúde, denominadas pelo autor de 

curativas e preventivas” (p. 35), sendo que a primeira pretende eliminar e a segunda prevenir 

a doença.  

Coerente com a visão Sócio-Histórica de homem, de acordo com as autoras Bock; 

Aguiar   

 

Promover saúde significa compreender e trabalhar com o indivíduo a partir 

de suas relações sociais; significa trabalhar estas relações construindo uma 

compreensão sobre elas e sua transformação necessária. Promover saúde 

significa trabalhar para ampliar a consciência que o indivíduo possui sobre a 

realidade que o cerca, instrumentando para agir, no sentido de transformar e 

resolver todas as dificuldades que essa realidade lhe apresenta (1995, p. 12).   

 

 Ozella (2003) conclui que as concepções e as práticas ligadas a uma visão romântica 

de adolescência “como fase caracterizada por comportamentos típicos estereotipados que não 

correspondem aos fatos e ao adolescente concreto com os quais nos deparamos” (p. 39), 

podem ser consequência da formação profissional que não permite a critica e reflexão. Por 

outro lado o autor aponta que a falta de conhecimento acerca de políticas publicas para 
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adolescentes, demonstrada principalmente por outras áreas da psicologia e menos pela área da 

educação, vai além da formação e atravessa a falta de posicionamento cidadão o que refletirá 

em uma atuação pouco transformadora da situação de injustiça em que se encontram os 

adolescentes. 

O estudo de Espindula; Santos (2004) objetivou verificar o conteúdo e a estrutura das 

representações sociais sobre a adolescência “a partir da ótica dos assistentes de 

desenvolvimento social (ADSs) de adolescentes que estão em conflito com a lei e cumprindo 

medidas socioeducativas em regime de internação na Região Metropolitana do Recife” (p. 

357). Semelhantemente à consideração de Ozella (2003) os autores consideram que 

“Compreender as concepções desses educadores a respeito da adolescência é fundamental, na 

medida em que tais concepções podem ser orientadoras de suas práticas cotidianas na relação 

com o adolescente” (p. 358). 

A adolescência de modo geral para os ADSs possui como características negativas o 

sentimento de onipotência e a falta de limites na relação com os pais, e como característica 

positiva a de ser uma fase de preparação para o futuro. Nos adolescentes em conflito com a lei 

destacam-se as características negativas e a sua condição de conflito com a lei justifica-se 

pelo pertencimento a uma família desestruturada a qual não teria competência necessária para 

reintegrá-los à sociedade (ESPINDULA; SANTOS, 2004). Segundo esses autores, como os 

adolescentes em conflito com a lei não se enquadram no modelo ideal de adolescência, “as 

práticas dos ADSs são no sentido de minimizar os problemas trazidos por eles. Tais práticas 

baseiam-se em princípios corretivos e punitivos, como pôr de castigo nas celas e proibi-los de 

exercer as atividades educativas” (2004, p.366). Os autores concluem a pesquisa refletindo 

sobre a necessidade de mudança no modo de conceber o adolescente para que este passe a ser 

considerado como um sujeito de direito.  

Os estudos de Gil (2007), Ozella (2003) e Espindula; Santos (2004) possuem como 

temática principal as formas de se compreender a adolescência, atribuídas por profissionais 

que atuam junto a esse segmento, mas não se restringem a essa compreensão. Os autores 

enfatizam em suas análises, facetas de suas práticas que revelam diferentes concepções de 

adolescência como mediadoras fundamentais de sua constituição: ser ou não uma prática 

transformadora das situações de injustiça em que são colocados os adolescentes, desenvolver 

uma prática que garanta os direitos dos jovens, realizar ações de cunho punitivo e corretivo 

das características negativas que seriam normais desses sujeitos ou até mesmo que viabilizem 

a expressão de algumas características tidas como universais.  
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O artigo de Sposito; Silva; Souza (2006) reúne resultados preliminares do projeto de 

pesquisa denominado “Juventude, escolarização e poder local” que investiga ações públicas 

destinadas aos jovens no período entre 2001 e 2004, em 75 municípios de regiões 

metropolitanas brasileiras (Sul – Porto Alegre e Florianópolis; Sudeste – São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte e Vitória; Nordeste – Recife; e Centro-Oeste – Goiânia). Nesse 

universo de investigação estavam compreendidos oito milhões de jovens entre 15 e 24 anos. 

O autores tinham como hipótese que “a conformação das políticas e programas públicos não 

sofre apenas os efeitos de concepções, mas pode provocar modulações nas imagens 

dominantes que a sociedade constrói sobre seus sujeitos jovens” (p. 238). 

 Os dados foram obtidos pela aplicação de um formulário junto a 796 coordenadores 

das iniciativas. A sistematização das informações provém da forma como os sujeitos 

vislumbram “seus objetivos, suas características e impacto. Exprimem de algum modo as suas 

concepções normativas sobre os jovens e as possibilidades de participação desses segmentos 

na definição de uma agenda publica no âmbito do município” (SPOSITO et al., 2006, p. 240). 

 O estudo revelou que o maior número de programas levantados destinados aos jovens 

encontrava-se sob a responsabilidade de secretarias ligadas à assistência social/inclusão/ação 

social (23%) seguidos pelas secretarias de educação (16,2%) e de cultura e esporte com 

índices similares em torno de 12,2%.  Produto de novos desenhos institucionais, as 

coordenadorias e secretarias municipais de juventude agregavam apenas 6,9% das ações. 

Segundo Sposito essa inserção predominante das ações alocadas nos organismos de 

assistência pode significar que as políticas de juventude estejam subordinadas à questão 

social, ou seja, elas vão ao encontro do suprimento das problemáticas da vulnerabilidade, do 

risco e da violência, e do acionamento de práticas de controle e disciplinamento da conduta 

dos adolescentes, sobretudo daqueles que são pobres, em situação de rua ou em conflito com a 

lei. A imagem social de uma juventude associada a estereótipos negativos é, dessa forma, 

reforçada pelas políticas publicas. 

 Os autores de pesquisa, dentre outras questões, concluem que as imagens sobre a 

juventude que ancoram as iniciativas para esse segmento nos municípios investigados, são 

diversas. “Essas imagens expressam duas grandes orientações: uma primeira, estigmatizada, 

em torno da noção adolescente pobre, e outra em torno do jovem” (p. 255, grifos do autor). O 

reconhecimento social atribuído às crianças enquanto sujeitos de direito à proteção e ao 

cuidado por parte do Estado não ocorre com o adolescente pobre, para o qual é negada 
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sua condição de indivíduo em formação e desenvolvimento, com múltiplas 

possibilidades abertas ao crescimento pessoal ao lado de necessidades 

amplas no domínio do lazer, da cultura, do esporte, da participação, entre 

outros. Para esse setor, tratado como vulnerável ou produtor de risco, são 

reservadas as ações de inserção social, compensatórias e de forte teor 

socioeducativo. Aos outros, aqueles que podem minimamente usufruir 

alguns direitos, o termo jovem passa a ser fortemente aplicado. De modo 

perverso, a ideia de adolescência carrega não só estigmas de natureza 

psicológica ou patológica, tradicionais em algumas teorias facilmente 

absorvidas pelo senso comum, como incorpora o estereótipo que designa 

aqueles que ameaçam a sociedade. [...] É importante considerar que parcelas 

dos que empreendem programas para adolescentes lutam por imprimir uma 

imagem mais positiva, calcada na ideia de direitos. Mas os atores 

responsáveis pelas ações, além do tipo de inscrição que recebem na esfera 

governamental – em geral na área da assistência ou da inclusão social – não 

conseguem, apesar dos esforços, romper com um perverso consenso. [...] As 

ações que nascem em outras esferas e se autodenominam como políticas de 

juventude tentam constituir um novo discurso e, certamente, buscam 

construir acepções capazes de propor uma maior positividade na imagem dos 

segmentos juvenis, mas restam dissociadas das práticas destinadas aos 

“vulneráveis” (p. 255). 

 

 A pesquisa relatada acima desenvolveu três estudos de caso. Dentre eles está o Projeto 

Agente Jovem de Desenvolvimento Social no Município de Belo Horizonte, apresentado em 

artigo recente por Leão (2008). Ela teve como objetivo principal “compreender os impactos 

do Agente Jovem como política de transferência de renda para jovens, avaliando sua 

dimensão educativa e o seu potencial para promover a inserção dos jovens atendidos” (p. 

321). 

Segundo o autor, esse projeto foi escolhido como objeto de estudo por ser aquele de 

maior abrangência, estrutura e visibilidade destinado a jovens no município de Belo 

Horizonte. O projeto constitui-se um  

 

programa federal de transferência de renda aos jovens pobres, desenvolvido 

em parceria com os municípios e voltado para jovens entre 15 e 18 anos, 

provenientes de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. 

[...] De maneira geral, a metodologia do projeto pretende oferecer 

experiências concretas de participação em ações comunitárias como etapa 

imprescindível para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, 

estimulando o protagonismo juvenil como um de seus princípios (LEÃO, 

2008, p. 320, grifos do autor). 

  

 O autor aponta em suas considerações sobre o estudo que as ações do Estado diante da 

questão juvenil têm apresentado uma tendência a reproduzir o modelo escolar que por meio 

de uma rede paralela voltam-se para a educação acerca de valores, saberes e habilidades 

técnicas consideradas como necessárias para uma juventude saudável. Existe uma 
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preocupação em disciplinar os jovens com mecanismos de controle e regulação de sua ação, 

em ocupar seu tempo livre e retirá-los das ruas evitando situações de risco, e ao mesmo tempo 

considerá-los livres e responsáveis para escolher seu futuro. A liberdade é dada aos jovens 

pobres, porém é vigiada ocorrendo o que Leão (2008) nomeia de “autonomia tutelada” (p. 

336).  

 Esse tempo livre do qual dispõe os jovens imposto pelo desemprego, pela pequena 

possibilidade de preparação profissional e pela “carência de oportunidades de fruição do 

tempo livre é remediada com essas ações pontuais, que têm repercussão limitada em termos 

de vivência plena da condição juvenil” (LEÃO, 2008, p. 336). 

 Ainda sobre o Programa Agente Jovem, ao analisá-lo sob âmbito federal Sposito et al. 

(2006) ressaltam que ele  

 

assenta-se sobre um tripé que tende a generalizar-se em diversos programas 

públicos, ou mesmo aqueles empreendidos por organismos da sociedade 

civil: em todos há uma previsão de transferência de recursos que aparece 

como uma distribuição de renda, com a necessária contrapartida dividida em 

dois aspectos: a frequência obrigatória à escola e a exigência de participação 

em atividades de cunho socioeducativo, em geral oferecidas por 

organizações não governamentais parceiras. Todos os gestores reconhecem, 

e as avaliações iniciais identificam, que as atividades em geral são realizadas 

a partir de uma base material precária e com um corpo de responsáveis de 

baixa formação técnica (p. 253). 

 

 Sposito et al. (2006) apontam que o projeto considera que alguns comportamentos do 

jovem são naturais como por exemplo a predisposição a promover mudanças atribuindo-lhe a 

difícil tarefa de ser protagonista de desenvolvimento e de transformação de sua comunidade, 

mas não explicita que ele só poderá ser agente de mudança se o mundo adulto reconhecer e 

criar as condições necessárias para isso.  Os autores reconhecem nesse projeto que as ações na 

direção do jovem “parecem ser mais importantes pelo que podem trazer de benefícios à 

sociedade do que em relação à garantia de seus direitos enquanto cidadãos” (p. 252). 

 Esse apontamento vai ao encontro da critica realizada por Souza (2006) em relação ao 

termo protagonismo juvenil que, de acordo com a autora, tem aparecido em discursos oficiais 

pelo menos desde 1985 e que constitui um dos princípios norteadores do Programa Agente 

Jovem. O protagonismo “tem aparecido como princípio educativo a partir do qual os jovens 

deixam de ser vistos como meros aprendizes e passam a ser concebidos como sujeitos que 

podem agir no ambiente em que vivem alcançando autonomia nas suas ações” (SPOSITO et 

al., 2006, p. 247 apud CORTI; SOUZA, 2005). 
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Por um lado o discurso do protagonismo juvenil dá visibilidade e valoriza o jovem 

socialmente, mas por outro como aponta Souza (2006) as práticas que são de alguma forma 

baseadas no eixo protagonismo juvenil têm servido para fortalecer o esvaziamento do Estado 

em relação à garantia dos direitos dos indivíduos e, assim, “Numa sociedade sem garantias, a 

sobrevivência do indivíduo isolado depende, fundamentalmente, de sua capacidade para 

entrar em atividade” (p. 255).  

Por meio desta revisão de literatura pudemos destacar elementos que corroboram 

nossos apontamentos anteriores: a concepção de adolescência e o delineamento dos objetivos 

aparecem nas pesquisas como mediadores fundamentais das praticas para os adolescentes. Os 

estudos de Ozella (2003), Leão (2008) e Sposito (2006) ainda mostram que as concepções e 

objetivos muitas vezes são contraditórios em relação à prática desenvolvida. A não ser pela 

pesquisa de Gil (2007) constatamos uma ausência de estudos que analisem mais 

profundamente os sentidos atribuídos pelo indivíduo em busca de explicações para a 

constituição das práticas educativas com jovens como pretendemos nesta pesquisa. 

Na maioria dos estudos o fenômeno da adolescência/juventude é tratado de forma 

universal apresentando um caráter patológico natural a essa fase da vida. Reconhecemos que 

nas pesquisas encontradas o elemento concepção de adolescência/juventude se destacou nas 

análises da constituição das práticas propostas para a população jovem.  

 É mister esclarecer que em nossa compreensão, a relação entre concepção de 

adolescência e prática não configura uma relação causal, ou seja, uma determinada 

concepção não produzirá necessariamente práticas para esta ou aquela direção. A concepção 

de adolescência irá mediar essa prática de forma complexa e dialética juntamente com outros 

elementos. A prática, por sua vez também será mediadora dessa concepção. Dentre esses 

outros elementos podem ser considerados como mediadores da prática as trajetórias escolar e 

profissional do indivíduo, as condições que circunscrevem sua prática, a sociedade, cultura e 

momento histórico em que esse profissional está inserido, a forma como ele compreende a 

educação e a sua função enquanto educador popular, além da importância e metas que atribui 

à sua prática. 

 Os sentidos constituídos por um profissional de educação popular que desenvolve 

sua prática educativa junto a jovens só poderão ser compreendidos de forma complexa em 

suas dimensões histórica, cultural, social e individual ao mesmo tempo. 

Este estudo se faz importante pelas possibilidades de reflexão reveladas na análise 

critica do objeto de estudo. Esperamos que profissionais da área da educação que atuam junto 

a adolescentes, e mais especificamente com aqueles de classes baixa, possam repensar qual a 



18 

 

sua função e responsabilidade junto a essas pessoas. É preciso esclarecer suas reais 

possibilidades de ação educativa e quais benefícios esses adolescentes poderão ter ao 

frequentar os espaços nos quais se propõe a desenvolver práticas educativas para eles. 

Buscar compreender a prática de um educador popular que atua com alunos 

adolescentes de classe baixa e desvelar os sentidos que ele atribui à própria prática poderão 

contribuir para a construção de práticas verdadeiramente inclusivas. 

Esta dissertação estará subdividida em capítulos que tratam de elementos entendidos 

como fundamentais para abranger o objeto de estudo. A saber, o primeiro capítulo apresentará 

o referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica adotado nesta pesquisa a partir da 

discussão acerca da concepção de homem coerente com esse referencial e de algumas 

categorias selecionadas como importantes para compreender o problema da pesquisa: 

atividade, pensamento e linguagem, sentidos e significados e, motivos e necessidades.  

No segundo capítulo refletiremos sobre a concepção do fenômeno denominado 

adolescência por considerá-lo um mediador fundamental das práticas educacionais com 

jovens. Como já apontado anteriormente nesta introdução, compreender o jovem dessa ou 

daquela maneira irá mediar a constituição de diferentes possibilidades relacionais de pensar, 

agir e sentir do profissional com o aluno e com seu trabalho e, portanto, irá configurar 

diferentes práticas desenvolvidas pelo educador. 

A educação popular é o tema do terceiro capítulo. Ao compreender um pouco sobre 

essa forma de educação e seus princípios teóricos estaremos nos aproximando da 

subjetividade desse educador que provavelmente tem a educação popular como norteadora de 

sua prática. Desse modo será possível compreender com uma maior qualidade os sentidos 

sobre sua prática. 

Nos capítulos subsequentes estarão contidos o método, as análises e as considerações 

finais.   
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Capítulo I: Referencial Teórico 

  

 “Meu nome é Joakim”, falei. 

 “E eu sou Mika. Por que você está de 

cabeça para baixo?” [...] 

 “É você que está de cabeça para baixo!”, 

falei. 

 “Quando duas pessoas se encontram e 

uma delas está de cabeça para baixo, não é 

tão fácil dizer qual delas está na posição 

certa”.  

 

(Jostein Gaarder, p. 22) 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa o referencial teórico adotado será o da 

Psicologia Sócio-Histórica, que toma como base a Psicologia Histórico-Cultural que possui 

como principal autor, Vigotski. Primeiramente apresentaremos a concepção de homem, 

coerente com essa perspectiva para, em seguida, discutir algumas categorias importantes para 

compreender o problema da pesquisa. São elas: atividade, pensamento e linguagem, sentidos e 

significados e, motivos e necessidades.  

Em especial as categorias sentido e significado serão centrais para o percurso 

metodológico desta pesquisa. Por meio delas objetiva-se ter acesso a elementos da 

subjetividade de nosso sujeito. Essas duas categorias de referência se encontram articuladas às 

outras categorias que serão aqui tratadas, possibilitando um avanço na compreensão do 

sujeito. 

Segundo Aguiar (2009b) as “categorias de análise devem dar conta de explicitar o 

fenômeno estudado em sua totalidade. São construções ideais (no plano das ideias) que 

representam a realidade concreta e, como tais, carregam o movimento do fenômeno estudado, 

suas contradições e sua historicidade” (p.95).  

  

1.1 Perspectiva Sócio-Histórica de homem 

 

Para compreender o homem a partir da perspectiva Sócio-Histórica é preciso um 

esforço para romper com a lógica dualista „indivíduo x sociedade‟. O homem, ao mesmo 

tempo em que é um ser social, é também único e singular. Sociedade e indivíduo, apesar de 

distintos, não podem ser pensados separadamente, pois se constituem mutuamente, de modo 

que, ao expressar sua singularidade, o indivíduo revela o social, que por sua vez é construído 

pelas singularidades, pelos humanos em suas relações sociais. Ambos, indivíduo e sociedade, 
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se constituem em uma relação dialética em que o movimento de um releva e transforma o 

outro. 

 Dessa forma, não compreendemos o homem a partir da ideia de natureza humana, que 

oculta a realidade na qual o indivíduo se insere e coloca o fenômeno psicológico como 

preexistente ao homem, ou como sendo um simples reflexo da condição social, econômica e 

cultural em que vive (BOCK, 2009). 

Defendemos a posição de que o homem é constituído nas e pelas relações, sendo 

produto de ajustes mútuos da filo, sócio, onto e microgênese. De forma sintética, segundo 

Wertsch (1998), a filogênese abarca o desenvolvimento da espécie humana; a sóciogênese ou 

história sociocultural
1
 refere-se à evolução da sociedade; a ontogênese à história dos 

indivíduos em sociedade; e por fim a microgênese compreende a história particular de 

humanização de cada indivíduo enfocando o desenvolvimento de processos psicológicos ao 

longo de sua vida. A explicação do fenômeno psicológico deve se apoiar na análise conjunta 

desses diferentes tipos de desenvolvimento. 

 Esse mesmo homem é visto neste trabalho como um ser ativo, social e histórico.  Por 

meio da atividade do trabalho ele mostra-se ativo já que transforma a realidade na busca da 

satisfação de suas necessidades. A realização do trabalho só é possível na vivencia social, na 

relação com outros homens. As atividades possíveis (tanto objetiva quanto subjetiva) e as 

formas como estão organizadas na sociedade se concretizam em função de um determinado 

momento histórico, ao mesmo tempo em que ao se concretizarem produzem a própria 

história.  

Parafraseando Aguiar, ao produzir, na atividade, sua forma humana de existência 

revela a historicidade social, a ideologia e modos de produção ao mesmo tempo em que 

mostra sua singularidade, sua capacidade criativa, os significados sociais e sua subjetividade.  

A noção de natureza humana é superada pela ideia de condição humana apresentada 

por Charlot (1979), em que o homem nasce com um suporte biológico diferente dos outros 

animais, que o permite se humanizar, mas o processo de humanização só acontece a partir das 

relações mediadas pelas produções sociais, históricas e cultuais acumuladas ao longo do 

tempo e internalizadas pelo indivíduo. 

De acordo com Leontiev (2004) “cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a 

natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso 

                                                           
1
  O termo história sociocultural é utilizado por James V. Wertsch enquanto que sóciogênese é utlizado por 

outros autores como Oliveira; Rego (2003). Ambos os termos possuem o mesmo significado. 
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adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana” 

(p.285). 

 O homem então, não nasce humano, ele se hominiza no tempo, na relação com a 

humanidade, que o constitui e é constituída por ele. Aqui se faz necessário explicitar a 

categoria mediação, central na teoria da Psicologia Sócio-Histórica, uma vez que toda relação 

ocorre de forma mediada, e não de forma direta e linear. De acordo com Aguiar et al. (2009) 

 

[...] na relação mediada, homem e mundo estão contidos um no outro e, 

desse modo, não se limitam a ser o reflexo um do outro. Homem e mundo 

não existem de forma isolada; estão em permanente relação constitutiva. (:) 

Importante destacar que a categoria mediação não pode ser vista com a 

função de apenas ligar dois elementos, mas sim de ser o centro organizador 

dessa relação (p.58). 

 

 A categoria mediação permite que os fenômenos sejam compreendidos de forma 

dialética e complexa, enquanto multideterminados por uma diversidade de relações e também 

comporta as contradições presentes em um mesmo fenômeno. Nessa direção “A realidade 

objetiva e a realidade subjetiva estão integradas uma à outra, porém sem que cada uma dessas 

partes se dilua ou perca suas características. Individual e social, objetividade e subjetividade 

constituem-se mutuamente em uma relação de mediação” (AGUIAR et al., 2009, p. 57).  

As relações são mediadas por signos e instrumentos, que se expressam na e pela 

atividade. Toda relação humana possui um conjunto singular de mediadores que configuram 

múltiplas possibilidades de acesso à cultura. Nesse sentido o indivíduo ao se relacionar se 

apropria desses mediadores historicamente situados, modifica e complexifica seus processos 

psicológicos superiores, enfim, se humaniza e se desenvolve.  

Com efeito, Leontiev (2004) esclarece que as diferenças entre os homens não provêm, 

unicamente, de suas diferenças biológicas naturais.  

 

Ela é produto da desigualdade econômica, da desigualdade de classes e da 

diversidade consecutiva das suas relações com as aquisições que encarnam 

todas as aptidões e faculdades da natureza humana, formadas no decurso de 

um processo sócio-histórico (p.293). 

 

Compreender o homem enquanto possuidor de características anteriores à sua 

participação na humanidade, dotado de potencialidades inatas que se atualizariam em 

capacidades, em que o fenômeno psíquico é descolado das condições concretas de vida, é 



22 

 

ocultar não só a história do indivíduo, mas todo o arcabouço de conhecimentos, as formas de 

produção e organizações sociais produzidas pelo homem.  

 O indivíduo é assim multideterminado por uma rede de fatores (ideologia, divisão de 

classes, cultura, etc.) que o constitui, mas estes não são determinantes de sua vida em uma 

relação linear de causalidade e sim dialética e contraditória, pois estão sempre articulados ao 

processo de apropriação desses fatores pelo indivíduo em seu plano psicológico. Cabe à 

psicologia compreender esse “indivíduo em sua singularidade, internalizando e expressando 

sua condição histórica e social, sua ideologia e relações vividas” (Aguiar, 2009b, p.97), o que 

se configura em uma tarefa complexa.  

 

1.2 Atividade  

 

É através da atividade que o homem produz e revela sua forma humana de existência 

e, neste sentido, a atividade humana que segundo Luria (1999) é consciente, o diferencia dos 

outros animais. A atividade consciente se torna possível pelo desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores como o pensamento, a imaginação, a linguagem, etc. sendo diferente 

de comportamentos resultantes de mecanismos elementares como as ações reflexas, as 

associações simples entre eventos e as reações automatizadas. 

As diferenças da atividade consciente humana do comportamento dos animais foram 

sintetizadas por Luria (1999) em três traços fundamentais. O primeiro deles é que, não 

necessariamente ela está ligada a motivos biológicos, mas a necessidades
2
 complexas 

chamadas de superiores ou intelectuais. Outro traço que a diferencia da atividade animal é que 

ela não é obrigatoriamente um reflexo de impressões evidentes recebidas do meio e sim, uma 

síntese dessas impressões e de sua interpretação sobre ela, articuladas às necessidades 

humanas. Por último a atividade consciente do homem não é resultado somente de sua própria 

experiência, mas também da assimilação das experiências histórico-socialmente acumuladas 

por gerações. 

Toda atividade consciente voltada para o mundo externo presume uma atividade 

psicológica, que articula as funções psicológicas superiores. A atividade é dialética, mediada 

por instrumentos e signos, que atuam e transformam a natureza e ao mesmo tempo modificam 

o indivíduo. Segundo Vigotski (2007) o “controle da natureza e o controle do comportamento 

                                                           
2
 Refletiremos mais profundamente sobre a categoria necessidade no subitem: necessidades e motivos. 
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estão mutuamente ligados, assim com a alteração provocada pelo homem sobre a natureza 

altera a própria natureza do homem” (p.55).  

Os instrumentos e os signos de forma geral orientam o comportamento humano, sendo 

que o primeiro é externamente orientado provocando mudanças nos objetos e na natureza; já o 

segundo é orientado para dentro, não modifica o objeto da ação psicológica, sendo uma forma 

de atividade interna que guia o próprio indivíduo (2007). 

De forma complexa, instrumento e signo estão em interação, pois o direcionamento 

das mudanças a serem provocadas na natureza pelo instrumento será apontado a partir do 

momento em que esse instrumento for significado como útil/necessário para provocar tal 

mudança. Signo e instrumento, mesmo com orientações diferentes se convergem numa 

unidade dialética ampliando as possibilidades para a realização da atividade.  

Vigotski (2007) clarifica essa relação entre os signos e instrumentos a partir do 

desenvolvimento da fala na criança. Ele argumenta que  

 

Embora o uso de instrumentos pela criança durante o período pré-verbal seja 

comparável àqueles dos macacos antropóides, assim que a fala e o uso de 

signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao 

longo de linhas inteiramente novas. Realiza-se, assim, o uso de instrumentos 

especificamente humanos, indo além do uso possível de instrumentos, mais 

limitado, pelos animais superiores (p. 12).    

 

A partir do momento em que o homem atua sobre o meio, ele deixa de ser natural e 

passa a ser cultural, construído pela atividade, especificamente a atividade de trabalho, que 

dialeticamente constitui esse meio e é constituído por ele (AGUIAR et al.).  As produções 

sociais, históricas e culturais são constitutivas e constituídas na e pela atividade humana, 

assim como das funções psicológicas superiores. 

O homem tem como principal atividade o trabalho e segundo Rossler (apud MURTA, 

2008) “o trabalho como atividade, é uma atividade objetivadora, ou seja, que exterioriza que 

materializa que produz objetivamente a realidade humana material e simbólica” (p.19).  

Ainda sobre o conceito de trabalho Pino (2000) citando Marx (1977), aponta que o 

trabalho comporta três elementos:  

 

[...] a atividade pessoal do homem, o objeto sobre o qual ele age e o meio 

(instrumento) pelo qual age. Nesta formulação, o caráter de generalidade 

dado a esses elementos permite estender a qualquer tipo de atividade 

humana, material ou mental, o conceito de trabalho. Com efeito, tanto uma 

materialidade quanto um ente mental podem ser objeto da atividade [...] 

(p.37). 
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Aguiar (2009b) compreende que “a atividade de cada indivíduo é determinada pela 

forma como a sociedade se organiza para o trabalho, entendido aqui como a transformação da 

natureza para a produção da existência humana, algo que só é possível em sociedade” (p.99).   

Nesse sentido cabe dizer que o trabalho enquanto atividade humana é importante 

instrumento de inserção social, em que o indivíduo atua e introduz sua contribuição no meio 

relacional. Quando o homem objetiva sua atividade psicológica, que é singular, por meio do 

trabalho produz a possibilidade de colocar o novo no social, criando novas relações consigo 

mesmo, com os objetos e com os outros.   

É pela atividade que o homem adapta-se à natureza norteado pela satisfação de suas 

necessidades, que estão em constante transformação. No processo de adaptação o homem 

produz marcas externas que poderão ser apreendidas pela sociedade e garantir a continuidade 

do progresso da humanidade.   Leontiev (2004) aponta que “ao mesmo tempo no decurso da 

atividade dos homens, as suas aptidões, os seus conhecimentos e o seu saber-fazer 

cristalizam-se de certa maneira nos seus produtos (materiais, intelectuais, ideais)” (p.283), o 

que evidencia o desenvolvimento histórico da humanidade encarnado no homem e na cultura. 

É preciso um esforço ativo dos indivíduos para se apropriar de toda experiência sócio-

historicamente acumulada no mundo objetivo, e isso requer um processo constante de 

reestruturação das funções psicológicas superiores. Dessa forma, é razoável afirmar que toda 

atividade é significada, já que corresponde a um processo ativo, singular e ao mesmo tempo 

social de uma síntese das faculdades da consciência (formas de pensar, agir e sentir) para 

objetivar uma atividade, ou subjetivar aspectos da atividade objetiva materializada.  

Sintetizando, nas palavras de Aguiar (2009b), 

 

[...] o homem, ao internalizar alguns aspectos da estrutura da atividade, 

internaliza não apenas uma atividade, mas uma atividade com significado, 

como um processo social que, como tal, é mediatizado semioticamente ao 

ser internalizado. [...] A consciência dessa forma, se constitui a partir dos 

próprios signos, ou seja, os instrumentos construídos pela cultura que, 

quando internalizados, se tornam instrumentos internos e subjetivos da 

relação do indivíduo consigo mesmo (p.102). 

 

A consciência é constituída pela apropriação dos signos que se convertem em 

instrumentos de autoregulação da conduta humana. Essa instancia possibilitará a articulação 

das funções psicológicas superiores, que integradas serão reguladoras dos processos de 

objetivação do mundo psicológico e subjetivação do mundo material.  
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É preciso cuidado ao se referir a esses processos objetivação/subjetivação, para não 

serem compreendidos de forma linear, como causa e efeito, porque eles fazem parte de um 

mesmo movimento, ocorrem e se afetam ao mesmo tempo.  

 Concordamos com Aguiar (2009b) em que a psicologia precisaria “compreender o 

indivíduo em sua singularidade, internalizando e expressando sua condição histórica e social, 

sua ideologia e relações vividas. Acreditamos, assim ser possível o resgate de sua 

singularidade, de seu processo particular e social de construção da consciência [...]” (p.97).  

 

1.3 Pensamento e linguagem 

 

Pensamento e linguagem são processos diferentes, que possuem origens distintas, mas 

que apresentam uma relação tão próxima que se torna impossível desvencilhar um do outro. 

São pares dialéticos, formam uma unidade de contrários. Não pensamos sem linguagem, e não 

nos comunicamos sem pensamento. Sendo assim, de forma dialética um constitui, transforma 

e revela o outro. 

 A linguagem é entendida como sendo  

 

[...] um sistema de códigos por meio dos quais são designados os objetos do 

mundo exterior, suas ações, qualidades, relações entre eles, etc. [...] é uma 

especial forma simbólica de existência, que faz distinção entre a vida 

intelectual e qualquer manifestação do mundo material. (LURIA, 1999, p. 

78).   

 

 Segundo Luria (1999) o surgimento da linguagem representa um avanço na atividade 

consciente, discutido por ele a partir de três mudanças principais. A primeira é que com a 

linguagem é possível conservar o mundo externo na memória, e por sua vez, designar os 

objetos sem sua presença. Dessa forma, ela duplica o mundo perceptível, pois o conserva e ao 

mesmo tempo cria um mundo de imagens internas. Também se torna possível abstrair as 

propriedades dos objetos, ou seja, ficam assegurados os processos de abstração e 

generalização, o que faz da linguagem o veículo mais importante do pensamento. E por fim, 

mas sem se esgotarem os avanços da linguagem para o desenvolvimento humano, ela se 

concretiza como o principal meio de transmissão de conhecimento, permitindo comunicar as 

informações mais complexas construídas ao longo da história da humanidade. 

 O pensamento, por sua vez, é “o processo de reflexo consciente da realidade, nas suas 

propriedades, ligações e relações objetivas, incluindo os mesmos objetos inacessíveis, à 

percepção imediata” (LEONTIEV, 2004, p.90). A aquisição de conhecimento só se torna 
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possível pela mediação do pensamento, não ocorrendo de forma direta enquanto uma 

transposição passiva da realidade externa para a interna. É preciso que as informações sejam 

organizadas e compreendidas a partir de uma lógica subjetiva, que é singular.  

Podemos dizer que o pensamento do homem se configura no seu próprio 

conhecimento, porém é preciso cuidado para que este não se restrinja à aparência de ser 

caracterizado apenas por processos cognitivos. O pensamento, ao contrário, abarca diferentes 

processos dentre eles a própria cognição, o afeto, as necessidades e a memória (VIGOTSKI, 

2001). 

 A relação entre pensamento e linguagem é mediada pelo significado da palavra, que se 

mostra a forma mais simples e completa da união entre esses dois processos. O significado é 

um fator constitutivo e indispensável à palavra, sem ele a palavra seria apenas um som vazio, 

e não poderia expressar generalizações e conceitos (VIGOTSKI, 2001).  

 O signo é o instrumento que permite o pensamento e a linguagem e os une ao mesmo 

tempo. É por intermédio dos signos, que são internamente dirigidos e por isso, considerados 

psicológicos por excelência, que operamos o pensamento. Dessa forma, a transição do 

pensamento para a palavra é necessariamente mediada pelo significado da palavra. 

 É por via da palavra com significado, ou associação de palavras que conseguimos 

designar objetos e eventos do mundo exterior. Graças à linguagem aprimoramos com o tempo 

nossas concepções, conceitos, memória, emoções; nos apropriamos de nossas necessidades, 

asseguramos a imaginação, enfim, construímos uma relação cada vez mais complexa com o 

mundo e com nós mesmos. Nos dizeres de Luria (1999) “A linguagem reorganiza 

substancialmente os processos de percepção do mundo exterior e cria novas leis dessa 

percepção” (p.82). 

 O significado da palavra é tanto um fenômeno do discurso quanto um fenômeno 

intelectual. Segundo Vigotski (2001) essa afirmativa só se torna possível quando o 

pensamento está relacionado à palavra e materializado nela e ao mesmo tempo é um 

fenômeno do discurso quando este está ligado ao pensamento e orientado pelos significados. 

Em suas palavras, o significado da palavra é “um fenômeno do pensamento discursivo ou da 

palavra consciente, é a unidade da palavra com o pensamento” (p. 398, grifo do autor). 

 “A relação entre o pensamento e a palavra é [...] um processo, é um movimento do 

pensamento à palavra e da palavra ao pensamento. [...] O pensamento não se exprime na 

palavra mas nela se realiza” (op. cit., p.409). 

 Como o pensamento possui um fluxo, um movimento constante em sua organização, 

se modificando no tempo e nas relações, o significado das palavras que é internalizado e 
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submetido ao movimento subjetivo do pensamento, também passa por modificações 

semânticas e sonoras. 

 O ato do falar requer a transição do plano interior para o plano exterior, enquanto a 

compreensão pressupõe o movimento inverso do plano externo da linguagem para o plano 

interno (VIGOTSKI, 2001). Esse processo é complexo já que o pensamento e a linguagem 

possuem uma organização distinta e por isso não coincidem em suas formas de expressão.  

Vigotski (2001) coloca que o pensamento é algo integral, está na mente como um todo 

onde os significados representados por palavras ou imagens existem simultaneamente, 

enquanto que a linguagem surge gradualmente a partir de unidades isoladas (palavras, frases, 

versos) e se desenvolve sucessivamente. No movimento de transição muitas vezes o 

pensamento fracassa, uma vez que a fala externalizada constitui uma pequena parcela das 

falas possíveis não externalizadas. 

 Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o pensamento ao se realizar na palavra se 

mostra revelador do indivíduo, esse pensamento não pode ser expresso em sua totalidade. 

Desse modo é possível compreender o pensamento das pessoas a partir da palavra, mas essa 

compreensão será sempre incompleta pela incompatibilidade entre as ferramentas de que 

dispõe o discurso e o pensamento. 

 

1.4 Sentido e significado 

 

As categorias sentido e significado compõem a capacidade humana de significação 

relativa ao processo de constituição do pensamento. Essas categorias são interdependentes, o 

que quer dizer que uma não existe sem a outra, mas ao mesmo tempo possuem qualidades 

diferentes o que assegura a singularidade de ambas. Desse modo os sentidos e os significados 

constituem uma unidade dialeticamente contraditória. 

 O significado no campo semântico refere-se às relações que a palavra (signo) pode 

manter com a realidade; já no campo psicológico ele é um conceito, uma generalização que 

permite a comunicação e o convívio em sociedade. Apesar de fazer referencia a conteúdos 

instituídos, mais estáveis, precisos, compartilhados socialmente, “dicionarizados”, eles 

também sofrem transformações ao longo da história. Isso porque ao serem apropriados pelos 

sujeitos são configurados de forma subjetiva, e por meio da relação dialética com o social e a 

história, ganham a possibilidade criativa, de movimento, da mudança de geração do novo 

(AGUIAR; OZELLA, 2006). 
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 De acordo com Aguiar; Ozella (2006) os significados constituem o ponto de partida 

para compreender o sujeito, pois eles contêm mais do que aparentam e por meio deles é 

possível caminhar para as zonas de sentido, que são mais fluidas, profundas e instáveis. 

 Por sua vez, os sentidos sempre subjetivos são múltiplos, contraditórios e se 

encontram entrelaçados. O sentido é mais amplo que o significado já que está submetido a 

uma lógica psicológica, ou seja, a articulação dos eventos psicológicos que a palavra evoca na 

consciência de um determinado sujeito sem perder sua essência Sócio-Histórica. “O sentido se 

constitui, portanto, a partir do confronto entre as significações sociais vigentes e a vivencia 

pessoal” (AGUIAR, 2009b, p.105). 

O sistema de sentidos é articulado pela dimensão da subjetividade, que é imprevisível 

em suas formas de expressão, sabido que está, a todo o momento, tencionada por processos de 

ruptura e superação de problemas cotidianos pelo sujeito. Considerar que o sujeito possui 

subjetividade é romper com teorias que afirmam uma psique estática, naturalizada e idealista. 

  

A subjetividade, então, é um sistema em desenvolvimento, no qual as novas 

produções de sentidos constituídos nas atividades do sujeito influenciam o 

sistema de configuração da personalidade, não de modo mediado, mas de 

modo mediato nos processos de reconfiguração que acompanham a 

constante processualidade dos diferentes sistemas de atividades e de relações 

do sujeito (GONZALEZ REY, 2005, p.35). 

 

 É importante destacar que o processo de produção de sentidos “pode conter elementos 

contraditórios, gerando assim sentidos subjetivos contraditórios, que incluem emoções e 

afetos, como prazer e desprazer, gostar e não gostar, por exemplo” (AGUIAR, 2009b, p.105). 

 No processo de internalização o indivíduo converte os significados socialmente 

compartilhados em sentidos, por isso a apropriação do mundo se dá pelo prisma dos sentidos 

os quais se encontram articulados à dimensão da subjetividade. Para compreender o indivíduo 

é pertinente se aproximar do processo de constituição desses sentidos, explorando as 

contradições, emoções, necessidades e motivos que estão aí contidos e que não se explicitam 

em sua totalidade por meio das palavras. 

 Isso porque o processo inverso ao de internalização, em que os sentidos são 

objetivados por meio da fala, não permite sua completa transmissão. Os sentidos se encontram 

articulados ao pensamento e não estão submetidos à forma de organização da fala, o que 

ocorre somente via significado, por isso perde-se conteúdo na transição sentido-fala. Como já 

discutido em item anterior a compreensão dos sentidos será sempre incompleta devido a essa 

incompatibilidade entre as ferramentas de que dispõe o discurso (signo) e o pensamento 
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(significado e sentido). Mesmo quando o interlocutor é o próprio sujeito que utiliza sua fala 

interna, ele não consegue apreender os sentidos por completo, pois precisa do signo para 

organizar essa fala. 

 Vigotski (2001) nos ajuda a compreender essa questão pontuando que “o sentido de 

uma palavra é a soma
3
 de todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência. 

Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de 

estabilidade variada” (p.465). 

Desse modo, ao interpretar um sentido subjetivo (González Rey, 2005) é preciso 

considerá-lo articulado à rede de sentidos presente na pessoa que se forma e se transforma 

simultaneamente, sempre considerando a objetividade, a história, as relações sociais e todas as 

esferas da vida do sujeito. Tudo isso assegura o caráter subjetivo dos sentidos e ativo do 

homem em sua constituição.    

Nos escritos de González Rey (1997), todo sujeito  

 

[...] é ativo no processo de desenvolvimento de seus próprios sentidos 

subjetivos, não somente por sua ação intencional, mas por sua 

responsabilidade na escolha de seu comportamento concreto em sua vida 

cotidiana,ou seja, pela forma como se expressa em seus espaços de 

autonomia relativa (p.110)
4
.  

   

 Na busca para compreender a subjetividade do sujeito via zonas de sentido, González 

Rey (2005) afirma que uma zona de sentido “representa sempre uma forma de inteligibilidade 

sobre a realidade, e não uma correspondência com a realidade” (p.32). Ele continua sua 

argumentação apontando que o pesquisador pode entrar em contato com atributos da realidade 

e conhecer uma determinada peça teórica, o que não significa que essa peça corresponda 

diretamente ao que se busca conhecer e sim a uma interpretação.   

 

1.5 Necessidades e Motivos 

 

 Por fim discorreremos sobre as categorias necessidade e motivo que são fundamentais 

na constituição do processo de significação e que nos auxiliam na compreensão do processo 

de constituição dos sentidos e apreensão do sujeito via zonas de sentido. 

                                                           
3
 Entendemos a palavra soma como articulação, já que os fatos psicológicos se encontram articulados, se 

interpenetram enquanto mediadores na constituição dos sentidos possíveis de uma palavra. 
4
 Tradução nossa do original em espanhol: [...] es activo em el processo de desarrollo de sus próprios sentidos 

subjetivos, no solo por su acción intencional, sino por su responsabilidad em la elección de su comportamiento 

concreto em su vida cotidiana, o sea, por la forma em que define su expresión em sus espacios de autonomia 

relativa (p.110). 
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 A categoria necessidade refere-se a “um estado de carência do indivíduo, que o 

mobiliza e que leva a sua ativação com vistas a sua satisfação” (AGUIAR, 2006, p.16). O 

processo de constituição das necessidades acorre de modo não intencional, ou seja, segundo 

Aguiar et al. (2009) o sujeito não tendo controle de como é afetado pelo mundo (sabendo que 

isso acorre a todo momento), constitui suas necessidades a partir de um movimento subjetivo 

e de modo involuntário. 

 Ao constituir necessidades, mesmo que não sejam intencionais, o sujeito permanece na 

condição de sujeito, pois continua sendo um ser ativo, social e histórico. As necessidades não 

são naturais, não nascemos com necessidades para isso ou para aquilo; elas são constituídas 

por meio da configuração das condições objetivas de vida. Por isso elas só podem ser 

compreendidas de forma dialética em sua dimensão objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. 

Assim sendo, a não consciência do movimento de constituição de necessidades não remete à 

passividade humana em relação ao universo objetivo. 

 Vale destacar que as emoções são componente central das necessidades, que revelam 

os desejos e vontades do individuo. Os registros pelos quais se configuram as necessidades 

são sempre afetivos-cognitivos, mas aqui para esta categoria a mediação dos registros afetivos 

prepondera e tem função reguladora da atividade. Desse modo González Rey (2003) nos 

aponta que “se a emoção diz não, os meios não estão disponíveis [...] a emoção é que define a 

disponibilidade dos recursos subjetivos do sujeito para atuar” (p. 245).  

 O estado afetivo de tensão vivido como necessidade mobiliza o sujeito a buscar meio 

para satisfazê-la. No entanto, esse estado ainda não o direciona para a atividade, o que só 

ocorrerá quando a necessidade se configurar em motivo, ou seja, quando o sujeito significar 

algo em sua realidade como via possível de sua satisfação. “Será assim, na atividade social, 

que constituiremos nossos motivos, entendidos como geradores de sentidos” (AGUIAR et al., 

2009, p. 67).  

 

Os motivos, sejam eles fatos sociais, situações ou objetos, de algum modo 

são depositários e contêm/condensam afetos, crenças, valores do sujeito, que 

assim os vê e assim os sente. Dizemos, desse modo, que os motivos, ao 

mesmo tempo em que geram sentidos, os mantêm de forma camuflada, ou 

seja, não os revelam de forma clara. Assim, num esforço analítico, ao 

apreendermos a riqueza e a complexidade dos motivos direcionadores das 

ações, caminharemos para a compreensão das zonas de sentido. Teremos, 

assim, maiores condições de, como afirma Vigotski, apreendermos as 

tendências afetivo-volitivas, capazes de responder ao ultimo porque das 

ações do sujeito; estaremos nos aproximando, então, do que é sujeito” (op. 

cit., p. 67). 
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De acordo com Aguiar; Ozella (2006) o movimento de “realizar uma atividade que vá 

na direção da satisfação das necessidades, com certeza modifica o sujeito, criando novas 

necessidades e novas formas de atividade” (p. 228). Nesse sentido, Luria (1999) traz a 

necessidade enquanto uma categoria fundamental para pensar a evolução do homem, 

enfatizando que elas mobilizam o sujeito afetivamente, sendo o motor que o impulsiona para a 

atividade, o que produz transformações na realidade objetiva e complexifica suas formas de 

pensamento.   

Ter consciência das necessidades cotidianas, que não se limitam àquelas de âmbito 

fisiológico (comer, hidratar-se, urinar, etc.), mas às superiores, possibilita a execução de ações 

emancipatórias no percurso de vida do indivíduo. Para isso é preciso que o indivíduo se 

empenhe em apropriar-se das determinações sociais (condições concretas de vida, valores, 

expectativas de vida, ideologia) que o constituem, o que possibilitará um avanço qualitativo 

de sua consciência e novas possibilidades de articulações que dêem conta de acionar bons 

motivos, ou seja, motivos que promovam o desenvolvimento, a humanização.  

Essas determinações contidas na realidade social, não estão dadas a priori, elas estão 

em constante movimento dialético constituído na e pela atividade humana. Por isso é 

importante também considerar as constantes mudanças na realidade para nos aproximarmos 

dos motivos eleitos pelo sujeito. 

O movimento de acionar motivos pressupõe movimentos de escolha pelo indivíduo.  

Aguiar (2006) afirma que “o ato de escolher é uma das expressões únicas, singulares, sociais e 

históricas do sujeito, revelador de sua subjetividade.” (p.13). Para compreender a escolha é 

preciso sempre vinculá-la ao processo de significação, às formas como o sujeito configura a 

realidade, ou seja, às formas como os determinantes da escolha semioticamente se configuram 

e como irão constituir e orientar esse processo. 

Para compreender a escolha, que segundo Vigotski (1995) é a essência do ato volitivo, 

teremos que nos aproximar das “tendências afetivo-volitivas” constitutivas do sujeito e logo 

das formas de autorregulação de sua vontade. Desse modo teremos maiores condições de 

compreendê-lo.  

Defendemos a posição de que todo ser humanizado escolhe. No entanto, temos a 

clareza de que existem diferentes qualidades de escolha que se diferenciam para diferentes 

indivíduos em diferentes circunstâncias. Muitas vezes, o sujeito está mobilizado para 

satisfação de sua necessidade, mas como aponta Savateur (2003, apud AGUIAR, 2006) as 

escolhas possíveis que seriam de sua vontade não se concretizam, pois a vontade se encontra 

“forçada” a selecionar por algo que em outras situações nunca seria escolhido. 
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A forma como a escolha é vivida, ou seja, o sofrimento, a tensão, as dúvidas, 

as perdas, varia de intensidade, dependendo de muitos fatores, como a 

qualidade e quantidade das informações obtidas sobre os elementos 

envolvidos – gerando maior ou menor segurança para o sujeito que escolhe –

, as condições subjetivas do sujeito no momento da escolha, as 

consequências da escolha, as condições sociais em que a escolha se dá, etc. 

(AGUIAR, 2006, p. 14). 

 

Reafirmamos, então, a dialética entre subjetividade e objetividade, caso contrário 

corremos o risco de compactuar com a ideia de liberdade de escolha pelo sujeito. Ele sim 

escolhe, mas nunca livre das condições sociais, econômicas, históricas e políticas às quais está 

colocado e que determinará semioticamente suas formas de pensar, agir e sentir, logo, de 

escolher. Nessa direção Vigotski (1995) ao citar Engels afirma que 

 

A liberdade não consiste em uma independência imaginária em relação às 

leis da natureza, mas no conhecimento dessas leis e na possibilidade, 

baseada nesse conhecimento, de controlar de forma sistemática a atuação 

dessas leis da natureza para determinados objetivos (p. 300) 
5
. 

 

Disso podemos concluir que a discussão das categorias necessidade e motivo e 

também sobre a escolha, é fundamental, pois ajuda a desvelar o processo de constituição dos 

sentidos. Os sentidos se constituem nas relações, no “movimento de sermos afetados afetiva e 

cognitivamente, de nos mobilizarmos, constituirmos necessidades, vontades e, finalmente, 

encontrarmos/significarmos algo que nos satisfaça e, portanto, nos motive” (AGUIAR et al., 

2009, p. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Tradução nossa do original em espanhol: la libertad no consiste en una independencia imaginaria respecto a las 

leyes de la naturaleza, sino en el conocimiento de esas leyes y en la posibilidad, basada en tal conocimiento, y 

obligar sistematicamente a que esas leyes de naturaleza, actúen para determinados fines (p. 300). 
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Capítulo II: O fenômeno da adolescência 

 

Tem uns jovens que nem tiveram 

adolescência, [...] muitos já saíram da 

infância e foram direto pro mercado de 

trabalho, ter que se sustentar, cuidar da 

casa, cuidar do irmão.  

 

(Educador Popular sujeito desta pesquisa, 

ANEXO B-Entrevista 2) 

 

 Nos estudos científicos e no imaginário popular os termos juventude e adolescência 

muitas vezes se encontram relacionados ou até mesmo se sobrepõem ao se referirem à fase da 

vida que se localiza entre a infância e a idade adulta. Em dicionários da língua portuguesa é 

comum verificar que um termo está contido na definição do outro e vice-versa como acepção 

(diferentes sentidos da palavra) ou até mesmo como sinônimo. 

 Os limites etários que demarcam esse período da vida variam entre instituições e 

países. No Brasil a faixa etária entre 15 e 24 anos tem sido utilizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) que segue o padrão internacional da ONU (Organização 

das Nações Unidas) para demarcar a população jovem. O ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) já faz referência ao termo adolescente postulando uma faixa etária entre 12 e 18 

anos de idade para esse grupo de pessoas; antes disso a pessoa é considerada criança.  

 Segundo Groppo (1992) as diferentes áreas do conhecimento dedicaram-se a estudar 

as transformações sofridas pelo indivíduo nessa fase do desenvolvimento após a infância e 

antes da vida adulta, sendo que os enfoques de estudo assim como a nomenclatura 

diferenciam-se entre as áreas.  

 Esse autor aponta que adolescência seria um termo criado pela Psicologia que 

corresponde a mudanças no psiquismo, na personalidade e nos comportamentos do indivíduo. 

O nome juventude está no âmbito da Sociologia e diz respeito às diferenciações entre as 

funções sociais características do período entre ser criança e ser adulto, entre a dependência e 

a autonomia. Por fim, as Ciências Médicas criaram o termo puberdade para designar as 

transformações fisiológicas da criança até atingir a estrutura corporal adulta (GROPPO, 

1992). 

 É importante salientar que as referencias de idade e nomenclatura são aspectos que 

contribuem para a compreensão do período apontado acima, porém não são suficientes para 

contemplar a multiplicidade de aspectos implicados em sua complexidade.  
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 Na presente pesquisa nos interessa elucidar a concepção da Psicologia por 

compreender que nossa maior contribuição se revelará a partir dessa área, tendo a clareza de 

que outras áreas estão presentes e contribuíram para compor a produção e estado dos 

conhecimentos atuais da Psicologia acerca da adolescência.  Em geral, empregaremos os 

termos jovem/juventude e adolescente/adolescência como sinônimos por entender que mesmo 

o termo adolescência tendo sido criado pela Psicologia em muitas teorias psicológicas, as 

diferenças entre eles são imprecisas sendo ora distintas, ora complementares e outras 

equivalentes. 

 

2.1 A adolescência e a psicologia 

 

 A concepção mais utilizada pela psicologia, incorporada pela cultura e pelo homem 

comum sobre o adolescente, segundo Ozella (2002) surgiu da abordagem psicanalítica, que 

entende a adolescência como um período de confusões, turbulência, crise e rebeldia, causado 

por impulsos sexuais que emergem nessa fase do desenvolvimento. Essa visão ganhou força 

na sociedade ocidental e constituiu uma concepção naturalizada, universal e abstrata de 

adolescência, preconceituosamente caracterizada por um período problemático pelo qual 

todos os seres humanos passam após superarem a infância e antes de atingirem a vida adulta. 

A adolescência passou a ser objeto de estudo da psicologia a partir de Stanley Hall, o 

primeiro psicólogo a estudar essa fase da vida. Em 1904 publicou sua primeira obra sobre a 

adolescência denominada Adolescence: Its psychology and Its relation to physiology, 

anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education. Esse autor identificou a 

adolescência como uma etapa da vida marcada por tormentos e conturbações vinculadas à 

emergência da sexualidade.  

Ainda que Hall (1904) tenha inaugurado os estudos sobre a adolescência, foi Erikson 

(1976) que a institucionalizou apresentando-a por meio do conceito de moratória com 

características diferenciadas no processo de desenvolvimento como a confusão de papéis e 

dificuldades em estabelecer uma identidade própria.  A moratória ou período de espera seria 

necessária para os jovens integrarem os elementos de sua identidade. Segundo ele a 

adolescência seria considerada “quase um modo de vida entre a infância e a idade adulta” 

(1976, p. 128).  

Dois autores argentinos que seguiram e fortaleceram essa visão foram Aberastury e 

Knobel (1989) que se destacaram na América Latina e tornaram-se referência para 

profissionais de várias áreas interessados na temática adolescência. Em sua obra definiram 
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elementos próprios desse período postulando que algumas características irão se atualizar 

nessa época da vida uma vez que estão contidas na essência humana. Para esses autores as 

características dessa fase intermediária são de modo geral a instabilidade, as crises, o 

desequilíbrio e as contradições. 

Merece destaque a teoria da síndrome normal da adolescência introduzida por Knobel 

a qual aponta para uma crise preexistente ao adolescente. Essa síndrome poderia segundo este 

autor ser diagnosticada pelas seguintes características:  

 

1) busca de si e da identidade; 2) tendência grupal; 3) necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas [...]; 5) deslocalização 

temporal, onde o pensamento adquire as características de pensamento 

primário; 6) evolução sexual manifesta [...]; 7) atitude sexual reivindicatória 

com tendências anti ou associais de diversa intensidade; 8) contradições 

sucessivas em todas as manifestações de conduta, dominada pela ação, que 

constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da vida; 

9) uma separação progressiva dos pais; e 10) constantes flutuações de humor 

e do estado de ânimo (ABERASTURY; KNOBEL, 1989, p. 29). 

 

Bock; Bock (2005) argumentam que essa perspectiva ilustrada por importantes autores 

na área da psicologia (Aberastury e Knobel, Erikson e Hall) compreende a adolescência de 

forma naturalizada, pois “suas características são produzidas pelo próprio desenvolvimento. A 

adolescência é vista como um período natural e necessário para que se chegue à vida adulta” 

(p.6).  Além de ser natural ela é também universal, pois se manifesta em todos os seres 

humanos da mesma forma. 

Essa concepção foi reforçada e reafirmada com a influência que as teorias 

psicanalíticas tiveram e continuam tendo na construção do conhecimento psicológico. Como 

exemplo de autor que adota a abordagem psicanalítica destacamos Osório (1989) que defende 

a universalidade da adolescência sendo possível identificar suas características em qualquer 

jovem desde que estejam asseguradas suas necessidades básicas. Ao mesmo tempo que inclui 

as particularidades sociais para a manifestação do padrão de comportamento do jovem afirma 

ser exceção à regra aqueles jovens que não demonstram esse padrão. Para este autor 

 

A adolescência se caracteriza basicamente por uma série complementar de 

perdas e aquisições: perda da bissexulidade infantil e a correspondente 

aquisição da sexualidade adulta, perda do pressuposto de dependência 

infantil e aquisição da autonomia adulta e também perda da comunicação ou 

linguagem adulta (p.18).   
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Ozella (2002) aponta Debesse (1946) como um dos autores que traz de forma mais 

clara a naturalização e universalidade dessa fase da vida. Debesse (1946) defende a ideia de 

um psiquismo e mentalidade inerentes à adolescência anulando qualquer possibilidade de 

relação com a sociedade, cultura e história em sua constituição. Ele afirma que seria um 

  

erro pensar que a juventude muda conforme as épocas [...] acreditar que ela 

se identifica com sucessivos vestuários de empréstimo e que cada geração 

tem sua juventude é uma ilusão de moralista amador e apressado [...] por 

detrás do aspecto da juventude existe a juventude eterna, notavelmente 

idêntica a si própria no decurso dos séculos [...] (pp. 15-16). 

 

Segundo Bock (2004) a maioria das produções na psicologia considera a adolescência 

como fase natural do desenvolvimento, intermediária à vida adulta, relacionada a mudanças 

fisiológicas, com um padrão universal de comportamento, tomando a cultura apenas como 

molde da expressão dessa adolescência normal. Nessa direção a autora aponta que  

 

inúmeros estudos dedicaram-se à caracterização desta fase e a sociedade 

apropriou-se desses conhecimentos, tornando a adolescência algo familiar e 

esperado. Junto com os primeiros pêlos no corpo, com o crescimento 

repentino e o desenvolvimento das características sexuais, surgem as 

rebeldias, as insatisfações, a onipotência, as crises geracionais, enfim tudo 

aquilo que a psicologia, tão cuidadosamente, registrou e denominou de 

adolescência (pp.32- 33) . 

 

  O adolescente ganhou das teorias psicológicas corpo de crise e problema, uma 

patologia natural cuja superação seria tornar-se adulto. Assim, é preciso aceitar e tolerar o 

adolescente além de ter paciência para que esse período passe. É preciso cuidar dessa 

passagem para que se retome a ordem no desenvolvimento.  

 Além de natural e universal a psicologia promoveu uma teorização abstrata da 

adolescência. Abstrata porque a teorização criada sobre esse fenômeno se descola/desvincula 

da base material que a gerou sendo auto-explicativa.  

 Como já colocado no início deste capítulo essa maneira de compreender a 

adolescência continua atual e vigente em nossa sociedade e no campo da psicologia.  

 Isso é mostrado na pesquisa realizada por Ozella (2003) e alunos da Faculdade 

Psicologia da PUC-SP. Essa pesquisa teve como objetivo “entender os significados que os 

profissionais de Psicologia têm dos adolescentes que são seus objetos de intervenção” (p. 20).  

Foram entrevistados 51 psicólogos de diferentes áreas de atuação, sendo que a grande maioria 

significa a adolescência a partir de uma visão naturalizante e universalizante. O autor, ao fazer 
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um paralelo entre as falas dos psicólogos de hoje com os escritos de obras de teóricos da 

década de 80 aponta três semelhanças: 1) correspondência entre os discursos; 2) 

naturalização, universalização e patologização que permeiam os significados compartilhados 

e; 3) uma cristalização de significados desde o inicio do século XX. 

Bock (2007) conclui em sua pesquisa que a sociedade concebe a adolescência de 

forma naturalizada e também negativa. Nesta pesquisa em que foram analisados livros 

escritos para pais e professores sobre o adolescente, a adolescência foi apresentada por meio 

de elementos, em geral, negativos no sentido de serem desvalorizados pela sociedade,  

 

porque aparecem como incompletude, imaturidade, algo que ainda não 

acabou de acontecer e de se desenvolver. As características positivas que 

aparecem na descrição da adolescência são tomadas como algo “da fase”, 

fruto da imaturidade. É definida em oposição com o adulto, o qual aparece 

como a meta deste desenvolvimento; como o estágio a ser atingido; como a 

etapa que apresenta as características que a adolescência ainda não possui. 

Adolescência é fase do desenvolvimento e se encaminha para a vida adulta. 

Por isso a adolescência aparece como fase passageira (2007, p. 72). 

 

 Assim, a adolescência concebida como consequência inevitável do desenvolvimento, 

enquanto período de passagem obrigatória para a vida adulta, sinalizado pelo aparecimento de 

marcas corporais e significada como uma fase problemática e difícil da vida, coloca o 

adolescente em situação de desvalorização social em relação ao mundo adulto.  

Segundo Bock; Liebesny (2003)  

 

A juventude em si, seu momento atual, como momento da vida e da 

constituição do sujeito, fica desvalorizada. A juventude está autorizada a 

curtir a vida e não precisa nem pode assumir responsabilidades; não sendo 

solicitada a participação da juventude, a sociedade, de seu lado, se isenta de 

pensar políticas públicas para este grupo social, dado que é passageiro (p. 

206). 

  

 Ao tomar a hipótese acima como verdadeira, as determinações sociais e históricas 

constitutivas desse fenômeno ficam ocultadas. Aguiar, Bock; Ozella (2009) apontam que esse 

período da vida só existe porque foi criado “historicamente pelo homem, nas relações sociais 

enquanto um fato, e passa a fazer parte da cultura enquanto significado” (p.168). Procurar na 

história como se constituiu esse período do desenvolvimento nos ajuda a compreendê-lo. 

Segundo Áries (1981) a adolescência é um advento das sociedades modernas. Na 

sociedade tradicional,  
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de criança pequena, o indivíduo se transformava imediatamente em homem, 

sem passar pela etapa da juventude [...] até o século XVIII [...] a 

adolescência foi confundida com a infância [...] somente no século XIX a 

adolescência passou a ser tratada como realidade distinta, com características 

distintas da infância e da vida adulta (p. 47).  

 

A visibilidade dada a esse período do desenvolvimento e demarcação de 

características específicas se constitui ao longo da história, determinado por mudanças 

políticas, sociais e econômicas, e ao mesmo tempo por mudanças na subjetividade das 

pessoas, o que produziu novas necessidades sociais e individuais. A dimensão histórica da 

adolescência revela elementos que traduzem a totalidade de seu significado atual. 

Clímaco (1991) traz em sua tese de doutorado fatores históricos que possibilitam 

compreender o surgimento da adolescência. Ao retomar alguns desses fatores a autora 

encontra que nas sociedades modernas a tecnologização passou a exigir uma maior formação 

dos sujeitos a qual foi realizada nas instituições educacionais. O desemprego estrutural 

produzido pelo capitalismo gerou a exigência de retardar o ingresso do jovem no mercado e 

aumentar os requisitos para esse ingresso, e a evolução dos conhecimentos científicos na área 

da saúde prolongou a vida das pessoas trazendo desafios em relação à empregabilidade e às 

formas de sobrevivência.  

Segundo essa autora todos esses fatores contribuíram para a reunião de jovens em um 

mesmo espaço (a escola), a extensão do período escolar e um consequente afastamento dos 

jovens do mercado trabalho. 

O cenário da adolescência vai sendo constituído então por indivíduos que “já 

apresentam todas as possibilidades de se inserir na sociedade adulta, em termos cognitivos, 

afetivos, de capacidade de trabalho e reprodução” (Aguiar; Bock; Ozella, 2009, p.170), mas 

que estão “desautorizados” pela sociedade capitalista para isso. Assim, o jovem precisa se 

organizar para protelar a obtenção de autonomia e condições de sustento.  

Estavam dadas as condições materiais para a invenção da adolescência. Por meio 

dessa relação contraditória entre adolescente e sociedade se constitui um período de reclusão 

justificado pela necessidade de preparo para o trabalho e entrada na vida adulta. Ser adulto 

passa a ser a meta imposta aos adolescentes considerados indivíduos incompletos e imaturos.  

Começam a ganhar destaque marcas corporais que desencadeiam formas de se 

relacionar e se comportar na sociedade as quais ganham visibilidade e são significadas e 

postuladas como características desse período do desenvolvimento como os conflitos, a 

rebeldia, a instabilidade e a crise de identidade. Essas características começam a ser 
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explicadas de forma abstrata como consequência da própria adolescência fechando-se o olhar 

para a realidade vivida pelo jovem e cuidando apenas dos interesses e necessidades adultas.  

Com o suporte da perspectiva da Psicologia Sócio-História criticamos essa forma 

natural, universal e abstrata de pensar a juventude. Segundo Ozella; Aguiar (2008) essa crítica 

precisa “ser contundente, tanto com as visões típicas da década de 60 que apontam o jovem 

como crítico, generoso, criativo, quanto com as visões preponderantes que, especialmente 

desde os anos 90, associam o jovem à violência, às drogas, ao individualismo” (p. 100).   

Não negamos a existência da adolescência, mas a compreendemos como criada 

historicamente nas e pelas relações humanas como fenômeno social e subjetivo.  

 

Reconhecemos, no entanto, que há um corpo se desenvolvendo e que tem 

suas características próprias, mas, nenhum elemento biológico ou fisiológico 

tem expressão direta na subjetividade. As características fisiológicas 

aparecem e recebem significados dos adultos e da sociedade. A menina que 

tem os seios se desenvolvendo não os vê, sente e lhes atribui o significado de 

possibilidade de amamentar seus filhos no futuro. Com certeza, em algum 

tempo ou cultura isso já foi assim. Hoje, entre nós, os seios tornam as 

meninas sedutoras e sensuais. Esse é o significado atribuído em nosso 

tempo. A força muscular dos meninos já teve o significado de possibilidade 

de trabalhar, guerrear e caçar. Hoje é beleza, sensualidade e masculinidade 

(OZELLA, 2002, p. 21). 

 

Ao enxergar o mundo por meio da Psicologia Sócio-Histórica se faz possível romper 

com o pensamento naturalizado, abstrato e universal sobre a adolescência, ou seja, de que 

existe uma essência adolescente que irá se atualizar e se manifestar de forma semelhante em 

todos os seres humanos. Ao romper com essa forma de pensar escolhemos outra que, para 

analisar o adolescente e as suas características considera a história, as relações sociais e 

culturais que se modificaram ao longo do tempo e configuraram o tempo presente. 

Isso porque indivíduo e sociedade, cultura e história fazem parte de um mesmo 

movimento, por isso não podem ser desconectados, o que nos possibilita analisar o indivíduo 

jovem como produto e produtor da sociedade em que vive e de sua própria subjetividade.  

Dessa forma consideramos que juventude e adolescência são categorias historicamente 

constituídas e em constante transformação, portanto possuem uma dimensão simbólica e 

necessitam ser analisadas frente à estrutura social vigente.  

Os jovens não podem ser padronizados em uma única forma de se relacionar com o 

mundo, já que possuem condições concretas de vida que são diversas e tornam também 

diversas as formas de traduzir a realidade e constituírem sua dimensão subjetiva.  Pensamos 

então em juventudes e não em uma juventude padrão. 
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A diversidade de adolescências presente na sociedade fica evidente na pesquisa 

realizada por Ozella; Aguiar (2008) que contempla jovens das diferentes classes 

socioeconômicas, com idade entre 14 e 21 anos, de ambos os sexos e que cursam o ensino 

médio na Grande São Paulo.  Em uma pequena parte da conclusão de sua pesquisa, 

focalizando as classes C, D e E, os autores reconhecem um adolescente  

 

[...] que fala de sofrimento, do medo de não ter trabalho, de não conseguir 

sustentar a família etc.; um adolescente que não fala dos tradicionais 

conflitos familiares, ao contrário, fala da família como um apoio; que não 

fala dos tradicionais conflitos profissionais, nem fala em universidade, mas 

fala da necessidade do esforço pessoal para obter um trabalho qualquer 

(p.122).  

 

Compreendemos assim que a visão naturalizada de adolescência que é hegemônica 

não consegue abarcar a diversidade de adolescências presente em nossa sociedade, pois ela 

não contém o adolescente concreto, não considera suas condições de vida, além de estender às 

camadas populares questões que caracterizam o processo das camadas médias e alta. 

Precisamos nos embasar nos determinantes que constituem a subjetividade e 

condicionam a vida dos jovens como a classe econômica, fatores educacionais e de trabalho, 

gênero, cultura, lazer, valores sociais, ideologia, sexualidade, violência, entre outros. Caso 

contrário estaremos omitindo a realidade e as contradições sociais que constituem os jovens. 

Nas sociedades de classes, embora haja a impressão de que o acesso aos bens culturais e 

sociais esteja disponível a todos, na verdade esse acesso é desigual e somente alguns o terão 

efetivamente.  

A recente pesquisa relatada no livro Jovens na cena metropolitana: percepções, 

narrativas e modos de comunicação (Oliveira; Rocha; Borelli, 2009) teve como objetivo geral 

“analisar as culturas juvenis e, mais amplamente, a investigação dos modos através dos quais 

os jovens concretamente vivem suas vidas, sonham seu futuro e compreendem seu passado” 

(p. 13). A pesquisa nos mostra vários exemplos de como as juventudes são singulares por 

meio do discurso de jovens de 15 a 24 anos, moradores da cidade de São Paulo das regiões sul 

e oeste, de grande contraste no que diz respeito às desigualdades sociais. Um dos exemplos 

dessa desigualdade se manifesta na forma como os jovens representam e vivem a dita 

moratória social.  

 

A moratória social apresenta-se como um dos principais fatores de 

explicitação das diferenças entre as classes sociais: leiam-se, nesta pesquisa, 

as divergências que separam os jovens da zonal sul e da zona oeste. 
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Enquanto os últimos respondem por um modelo paradigmático de juventude 

e estão próximos das definições de uma juventude genérica – são alegres, 

despreocupados, vestem roupas da moda e vivem, de certa forma, alheios ao 

trabalho e às responsabilidades do “mundo lá fora” -, os jovens da zona sul 

carecem desse modelo de juventude, no que diz respeito aos valores 

materiais que a definem (2009, pp.55-56). 

Os jovens mais pobres falam das dificuldades que enfrentam para acessar o 

sistema educativo e permanecer até a conclusão da educação básica. 

Reivindicam uma formação integral que contemple uma formação cidadã e 

uma formação para o trabalho (p. 55).  

 

As formas de atuação profissional assim como as políticas públicas têm silenciado os 

jovens ao invés de tê-los como importantes parceiros sociais e ativos. Não têm considerado os 

jovens em sua singularidade. Reforçam a universalidade e omitem a realidade social. 

Desvalorizam o momento presente, o processo de vida do jovem na educação, política, saúde 

e trabalho por exemplo, já que suas formas de agir são percebidas como imaturas. Segundo 

Bock (2004) sem dúvida esse fato tem como elemento constitutivo as concepções de 

adolescência e juventude construídas pela Psicologia, o que também colabora para a falta de 

políticas públicas para esse grupo. Concordamos com a autora que 

 

A psicologia precisa, a nosso ver, superar essa perspectiva anistórica e 

abstrata, pois em nada tem contribuído para a valorização da adolescência e 

da juventude; em nada tem contribuído para a construção de políticas sociais 

voltadas para esses grupos que se constituam a partir de uma concepção 

positiva dessa fase da vida (2004, p. 35). 

  

2.2 Adolescentes de classe popular: quem são e como estão?   

 

 Até aqui compreendemos que a adolescência é um fenômeno complexo constituído 

sócio e historicamente, que possui uma estruturação simbólica que a define. Deve ser 

analisada em sua totalidade, ou seja, em função de um conjunto complexo e mutante de 

mediadores que a constitui. 

Já explicitamos, embasados em conhecimentos científicos, a forma dominante como a 

Psicologia e sociedade percebem os adolescentes, e mais especificamente no capítulo 

introdutório, as formas como os profissionais que atuam junto a esse segmento têm pensado e 

agido na relação com eles. No entanto, para nos aproximar do objeto de estudo nos falta ainda 

ter em mãos, ainda que de uma forma breve, dados sobre como a sociedade está estruturada 

atualmente e também reflexões sobre a maneira como os jovens se encontram configurados 

nela. 
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 Isso porque compreendemos que a prática de um educador deva ser crítica, ou seja, 

deva condizer com as características e necessidades próprias da população para a qual está 

sendo dirigida e não ser pré-definida enquanto uma receita universal considerada como boa e 

necessária para qualquer jovem. 

Sobre a sociedade, esta encontra-se em um momento histórico específico marcado por 

uma economia capitalista, por uma ideologia liberal que dentre outros aspectos preza o 

individualismo, que se organiza em uma estrutura de classes e que dentre tantos outros fatores 

se encontra atravessada pelo fenômeno da globalização.  

De acordo com Marques (2007) o fenômeno da globalização, que possui como aspecto 

de maior repercussão o avanço da tecnologia, diminui as barreiras geográficas e do tempo 

para os aspectos econômicos, culturais e também políticos. Esse fenômeno afeta a todos, 

apesar de uma minoria ter controle e acesso à informação e tecnologia. Com a globalização se 

torna cada vez maior a abertura de novos mercados e a desregulamentação dos Estados, 

fazendo com que o capital gire livremente o que diminui barreiras políticas e administrativas. 

“O Estado, até então provedor das necessidades sociais e laborais do indivíduo, cede lugar às 

privatizações” (p.25), que se estabelecem de maneira ideológica enquanto melhoria para a 

população, no lugar de um Estado visto como ineficiente em administrar os serviços públicos. 

A autora ainda enfatiza que a globalização “traz embutida em si a polaridade entre 

inclusão e exclusão” (p.26), uma vez que o avanço tecnológico aprofunda as desigualdades 

sociais. Isso pode ser observado em mudanças no mundo do trabalho como: 

desregulamentação da força de trabalho, achatamento de salários, aumento do desemprego 

estrutural e do subemprego.  

Para Singer (1998) a partir dessas transformações, a força de trabalho é usada como se 

fosse uma mercadoria descartável. Ter um trabalho passa a ser visto como um privilégio, pois 

não pode ser garantido a todos, e não mais um dever do cidadão trabalhador que participa do 

processo de produção. 

Importante apontar que nessa conjuntura atual existe um domínio da ideologia 

individualista que valoriza o indivíduo em detrimento da coletividade e da totalidade social, 

aprecia o esforço individual como passaporte para a felicidade, como se esse esforço e 

vontade do sujeito fossem suficientes para superar todas as barreiras e vencer na vida. 

Fracassar, permanecer na condição de pobreza e não poder usufruir dos prazeres de consumo 

que regem o capital é culpa do próprio indivíduo.  

Feita essa breve explanação, contextualizaremos como o jovem brasileiro se encontra 

arranjado nesse cenário atual, e mais designadamente para o interesse desta pesquisa, o 
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adolescente de classe baixa. Temos a pretensão de iluminar questões referentes à condição 

demográfica, educacional e ocupacional do jovem de classe baixa. Isso porque estamos 

tratando do âmbito educacional mesmo sendo de uma educação não-formal, e sobre o trabalho 

por se tratar da principal forma de inserção social do homem na lógica político-econômica da 

sociedade capitalista.  

 Mas afinal qual o contingente populacional desse grupo? Hoje o Brasil conta com 

quantos adolescentes de classe baixa? Qual sua situação de escolaridade e de trabalho? 

 Segundo dados do IBGE (2010) obtidos pelo último Censo, o Brasil possui uma 

população de 190.723.694 habitantes residentes. Deste total o grupo de jovens entre 15 e 24 

anos de idade constitui um percentual de 17, 952% da população, o que equivale a um total de 

34.240.333 pessoas, sendo 8,839% mulheres e 9,013% homens.  

Até o momento os dados acima descritos são os únicos, de interesse desta pesquisa, 

lançados pelo Censo 2010. Por isso outros dados de pesquisas menos recentes serão utilizados 

para enriquecer nossas análises. 

O estudo de Corrochano et al. (2008) possuiu como aspecto central evidenciar a 

realidade vivida pelos jovens no mundo do trabalho. Para isso os autores apresentam 

informações e reflexões acerca de vários fatores como a distinção do jovem por gênero, raça, 

classe social e nível escolar a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2006. 

Esta pesquisa considera como população jovem sujeitos entre 14 e 29 anos de idade já que 

está em conformidade com a faixa etária a ser atendida pelos projetos e programas articulados 

pela Secretaria Nacional da Juventude instituída pela lei n° 11.129 de 30 de junho de 2005. 

Em relação ao contexto econômico e familiar os jovens estão distribuídos em 59,3% 

das famílias brasileiras com aproximadamente um jovem por família (PNAD, 2006). Essas 

famílias que possuem jovens residentes apresentam, em sua maioria, um baixo rendimento 

per capita, contabilizado em até um salário mínimo oficial que correspondia na época a R$ 

350,00, o que segundo os autores denuncia o alto nível de privação dessas famílias 

(CORROCHANO et al., 2008). 

Sobre a situação educacional dos jovens, os dados apontam que 98,8% deles 

frequentam ou já frequentaram a escola e o restante nunca teve acesso à educação. Este 

percentual elevado revela uma expansão ao acesso à escola, o que não garante a permanência 

e conclusão dos estudos pela população. Como apontam os dados, deste total de jovens que 

frequentam ou frequentaram a escola apenas 22,8% concluíram o ensino médio e 3,4% 

possuem ensino superior completo. Uma grande parcela da população jovem (35,9%) possui 

apenas o ensino fundamental incompleto. Essa exclusão escolar se intensifica para o recorte 
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dos dados cruzados entre cor/raça e ensino superior, em que os brancos possuem em torno de 

quatro vezes mais ensino superior que os negros (1,3% negros contra 5,6% dos brancos).  

A situação de desigualdade escolar também se agrava entre os jovens pertencentes à 

parcela da população dos 20% mais ricos e os 20% mais pobres, que de acordo com o 

Relatório de Observação 3
6
 é de 49 pontos percentuais. “Isto significa que um estudante cuja 

família tem rendimento médio mensal entre os 20% mais ricos tem quase três vezes mais 

chance de cursar o ensino médio do que os 20% mais pobres” (BRASIL, 2009, p. 33). 

A desigualdade educacional dos jovens no Brasil também se revela na escolarização 

entre zonas urbana e rural. Segundo o Relatório de Observação 3, além de as escolas rurais 

possuírem uma infraestrutura extremamente precária, como a falta de laboratório de 

informática e ciências, de Internet, biblioteca e até luz elétrica, “a redução no número de 

vagas vai afunilando as oportunidades ao longo dos anos de escolarização de forma muito 

mais acentuada no campo do que nas cidades” (BRASIL, 2009, p. 32).  

A desigualdade brasileira também se mostra evidente para os jovens de classe baixa 

quando se relaciona aos estudos e ao mundo do trabalho. De acordo com S. Bock (2006) 

atualmente no Brasil é no final do ensino fundamental ou na conclusão do ensino médio que 

os jovens, neste momento já considerados juridicamente aptos, se vêem frente ao desafio de 

escolher uma profissão e entrar em um curso secundário de nível técnico, ou até mesmo se 

colocar diretamente no mercado de trabalho. Para as classes baixas esse ritual de escolha da 

profissão não se estabelece em um momento tão nítido, já que questões de sobrevivência se 

colocam à frente, diferenciando as trajetórias escolares e profissionais. 

Em relação ao trabalho, 66% da população jovem está ativamente no mundo do 

trabalho, seja trabalhando ou em busca de trabalho. Na faixa etária dos 16 a 17 anos em que 

os jovens supostamente deveriam estar alocados no ensino médio estudando, menos da 

metade estuda, e 34,6% já trabalham e estudam ou só trabalham. Percebe-se a partir da tabela 

abaixo (Tabela 1) que a porcentagem dos jovens que deixam de estudar cai drasticamente para 

as faixas de idade mais avançadas (CORROCHANO et.al., 2008). 

 

 

 

 

                                                           
6
  O Relatório de Observação 3 foi produzido pelo Observatório da Equidade que constitui-se em uma estrutura 

do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES. Esse Relatório teve como objetivo caracterizar 

as desigualdades de escolarização no Brasil e demonstrar “a persistência das iniquidades no patrimônio 

educativo da população brasileira” (p. 14). 
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Tabela 1: Distribuição da população jovem, segundo a situação de trabalho e estudo, por faixa etária.  

Brasil, 2006 (em %) 

 

 

Ainda segundo Corrochano et al. (2008) a classe social é fator determinante na busca 

pelo emprego e, desse modo em famílias de menor renda a inserção no mercado de trabalho é 

precoce. Nesse sentido 

 

há diferenças substanciais relacionadas ao momento de interrupção dos 

estudos e início da trajetória no mundo do trabalho. [...] quanto mais baixa a 

renda das famílias de origem dos jovens, mais precoce é a entrada no mundo 

do trabalho e menores são os níveis de educação obtidos por moças e 

rapazes. Trata-se de uma significativa desigualdade nas formas de inserção 

entre os trabalhadores de maior e menor renda familiar (p. 22). 

 

Mesmo que atualmente a economia brasileira esteja em crescimento e apresente um 

aumento expressivo na oferta de empregos formais, Corrochano et al. apontam que “os jovens 

constituem um dos segmentos mais atingidos pelo desemprego. [...] Além da dificuldade para 

conseguir um lugar no mercado de trabalho, os jovens têm também dificuldade para conseguir 

um bom lugar nesse mercado” (p. 7). 

Sobre o desemprego juvenil Cacciamiali (2004) ressalta que ele apresenta características 

universais. De acordo com a autora 

 

Os jovens devido ao menor capital humano incorporado, tanto no sistema 

escolar, quanto no mercado de trabalho, encontram maiores dificuldades de 

obter um emprego ou uma ocupação, podendo ainda se defrontar com 

normas sociais ou legais que lhes adicionam dificuldades. Por outro lado, 

outros fatores induzem a contratação de mão-de-obra juvenil, especialmente 

em ocupações de menor qualificação, por exemplo, baixos salários frente aos 

adultos, baixo grau de organização sindical, maior aceitação de jornadas 

longas, de trabalhos fadigantes ou de risco (CACCIAMALI, 2004, p.4). 

 

Situação 
Faixa etária (em anos) 

14 a 15 16 a 17 18 a 21 22 a 24 25 a 29 

Trabalha e não estuda  3,0 10,1 38, 3 55,3 65,4 

Trabalha e estuda  16,0 24,5 18,8 13,5 9,5 

Desempregado e 

estuda  
3,4 8,1 5,6 2,4 1,2 

Desempregado e não 

estuda 
0,6 2,7 8,3 8,1 6,7 

Apenas estuda  72,4 45,7 15,0 5,6 2,3 

Não trabalha, não 

procura trabalho e 

não estuda 

4,5 8,9 14,1 15,2 15,0 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Fonte:IBGE/Pnad. Elaboração: Dieese  
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Venturi; Abramo (2000) em pesquisa realizada com 1806 jovens, entre 15 e 24 anos e 

residentes em nove regiões metropolitanas, analisaram, dentre outros fatores, o significado 

atribuído por esses jovens acerca do trabalho. Segundo os autores o trabalho para esses jovens 

além de responder a necessidades de sobrevivência é também condição para melhorar de vida, 

condição de prazer e de autonomia.  

Isso porque é por meio do trabalho que muitos jovens vislumbram a possibilidade de 

realizar uma formação profissional e/ou dar continuidade à formação escolar, visto que são 

maiores as chances de realizar cursos técnicos e ensino superior pela rede privada do que pela 

rede pública; assim levariam vantagem os jovens empregados que pudessem pagar por esse 

serviço (VENTURI; ABRAMO, 2000).  

Em pesquisa realizada com 3.501 jovens brasileiros de 15 a 24 anos denominada “Perfil 

da Juventude Brasileira”, a análise de Sposito (2008) evidenciou que as desigualdades 

econômicas delimitam “os horizontes possíveis de ação dos jovens nas suas relações com a 

escola e o mundo do trabalho” (p. 103).  

Concordamos com Sposito (2008) de que é preciso tratar a emergente condição juvenil 

sob a ótica da diversidade e que 

  

se a construção da condição juvenil decorre de um complexo de valores 

sedimentados sob o ponto de vista social e histórico, no Brasil uma alteração 

desse quadro deveria ser expressão de mudanças estruturais mais 

substantivas que atenuem as profundas desigualdades sociais, submetidas a 

processos de longa duração (p. 125). 
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Capítulo III: Um pouco sobre Educação Popular 

 

Quero a utopia, quero tudo e mais 

Quero a felicidade nos olhos de um pai 

Quero a alegria muita gente feliz 

Quero que a justiça reine em meu país 

Quero a liberdade, quero o vinho e o pão 

Quero ser amizade, quero amor, prazer 

Quero nossa cidade sempre ensolarada 

Os meninos e o povo no poder, eu quero 

ver [...] 

 

(Trecho de “Coração Civil”, Milton 

Nascimento e Fernando Brant) 

 

3.1 Breve histórico: situando a Educação Popular 

 

 A Educação Popular (EP) segundo Gadotti; Torres (1994) “surge como alternativa 

político-pedagógica para confrontar-se com os projetos educativos estatais que não 

representavam ou até afetavam os interesses populares” (p.8). 

 Brandão (2003) enfatiza que a EP originou-se dos e nos movimentos sociais de 

vocação popular e os mantém até hoje como lugar preferencial. Mais especificamente 

Brandão; Assumpção (2009) apontam os “movimentos de cultura popular, Centros Populares 

de Cultura, movimentos de educação de base e ação popular” (p.28) como os lugares 

estratégicos para se fundar a EP. 

Ela foi criada historicamente mais pelo âmbito da sociedade civil e contestatória do 

que pelo âmbito público que tem estado a serviço das elites empresariais. A transformação da 

realidade social opressora em direção à libertação dos sujeitos oprimidos e construção de sua 

cidadania pode ser elencada como sendo o compromisso histórico da EP, porém sua forma de 

manifestação dependerá dos aspectos da conjuntura social de cada época (BRANDÃO, 2003; 

e BRANDÃO; ASSUMPÇÃO, 2009). 

  Desse modo, na América Latina a educação dirigida às classes populares ao longo da 

história não é linear. Brandão; Assumpção (2009) analisam que em um primeiro momento 

essa educação pode aparecer como um movimento emergente e contestador e em outro 

momento pode ser considerada como uma forma hegemônica e consagrada pela sociedade de 

trabalho pedagógico que substitui as formas educativas anteriores. Nessa direção eles ainda 

ressaltam que a EP no Brasil sofreu modificações de sentido e formas de compreendê-la, e 

explicitam quatro desses diferentes sentidos: 1) como a educação da comunidade primitiva, 
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anterior à divisão social do saber; 2) como a educação do ensino público; 3) como a educação 

das classes populares; 4) como a educação da sociedade igualitária (p. 11). 

 Situando sinteticamente a EP no Brasil e América-Latina ao longo da história, Gadotti 

(1992) aponta que “até a segunda guerra mundial, a educação popular era concebida como a 

extensão da educação formal para todos, sobretudo para os habitantes das periferias urbanas e 

zonas rurais” (p.7). 

 Nesse contexto os movimentos populares no Brasil, principalmente dos operários, por 

meio da influencia dos imigrantes europeus com ideias anarquistas, construíram novas formas 

de práticas educativas que visavam resistir ao ensino burguês o qual prezava pela manutenção 

da ordem estabelecida a favor dos industrialistas e grandes agricultores. A prática escolar 

formal criada pelo movimento operário passou a ser parte desse um conjunto de novas 

práticas educativas de resistência aos valores e conhecimentos transmitidos na escolarização 

do Estado.  A ambição de conquista da liberdade pelas classes populares pode ser considerada 

uma marca importante dessas práticas educativas que colocava o conhecimento como um 

instrumento fundamental de „desideologização‟, de resistência aos interesses do Estado e de 

transformação da ordem social (GIGLIO, 2007). 

 Após os anos 50 a EP pode ser caracterizada por duas perspectivas mais significativas: 

a primeira como educação funcional de treinamento de mão-de-obra e a segunda como 

educação libertadora (GADOTTI, 1992, p.7).  

 Sobre a primeira perspectiva, era de interesse do Estado junto aos setores urbanizados 

da população brasileira principalmente do empresariado, que o país se desenvolvesse e para 

tanto seriam necessárias pessoas educadas e capacitadas. Desse modo o governo investiu seus 

esforços em educação primária e profissional (GADOTTI, 1992). 

 

Havia uma ideia bastante comum que era educar as pessoas para o progresso 

do pais; segundo essa ideia haveria que educar as pessoas para integrar um 

processo de Brasil moderno. (:) As massas migrantes [do campo para as 

cidades] deveriam ser educadas em curto prazo para se integrarem no 

progresso. Falava-se bastante em educação de adultos. Essa educação de 

adultos buscava apontar uma relação entre educar pessoas com vistas na 

transformação (o progresso) da sociedade inteira. Havia muita gente 

participando nessa reflexão (FREIRE; NOGUEIRA, 1989, pp. 16-17). 

 

 Por outro lado, em relação à segunda perspectiva – EP como educação libertadora –, 

as pressões populares ao Estado por meio de movimentos de cultura popular produziram 

estratégias diferenciadas de escolarização com a finalidade de mudança política, econômica e 

social radical (GIGLIO, 2007).  
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Ressaltamos o Programa Nacional de Alfabetização coordenado por Paulo Freire no 

governo de João Goulart que objetivava alfabetizar e ao mesmo tempo politizar cinco milhões 

de adultos pelo “Método Paulo Freire”.  Esses alfabetizados poderiam constituir futuramente 

o restrito colégio eleitoral brasileiro dos anos 60 (FREIRE, 1997). 

 

No seu processo de alfabetização, estes novos eleitores, provenientes de 

camadas populares, seriam desafiados a perceber as injustiças que os 

oprimiam e a necessidade de lutar por mudanças. As classes dominantes 

identificaram a ameaça e, obviamente, colocaram-se contra o Programa (A. 

FREIRE, 1996, p. 42). 

 

 Esse método continua a ser utilizado atualmente e por isso Ana Freire (1996) chama a 

atenção para que o “Método Paulo Freire” não seja reduzido a um rol de técnicas para a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Segundo a autora o método para a apreensão da leitura e 

da escrita foi e continua sendo revolucionário porque vai além da compreensão das normas 

linguísticas e gramaticais. Ele visa por meio do conhecimento da palavra escrita o 

conhecimento do mundo, da condição de opressão, de submissão, de exclusão dos 

pertencentes às classes populares que não estavam nessa condição por designação divina ou 

coincidência do destino, mas por determinação “do contexto economico-politico-ideológico” 

(1996, p. 37). Ao ter consciência da condição de opressão seria possível o engajamento dos 

alfabetizandos em atividades que contribuíssem para a transformação social.   

 O Programa Nacional de Alfabetização foi instinto no mesmo ano de 1964 em que foi 

lançado. O Estado rapidamente deixou de promover a educação popular passando a adotar 

uma política de formação de capital humano necessária ao desenvolvimento tecnológico do 

país e à prevenção contra a constituição de uma consciência critica popular e possível 

transformação da estrutura de classes vigente (GIGLIO, 2007).  

 Nos anos 60 e 70 as duas perspectivas de educação popular continuaram vigorando: a 

primeira como educação libertadora na educação alternativa à escola e a segunda como 

educação funcional na suplência da educação formal (GADOTTI, p.8, 1992).  

 Nas décadas de 80 e 90 a EP entendida como educação libertadora continuou sendo 

concebida como uma forma alternativa à educação oferecida pelo Estado. A América Latina 

estava nessa época dominada por governos autoritários e, sendo assim, as condições sociais e 

políticas não possibilitaram a participação popular no Estado na definição de políticas 

públicas (op. cit). 

 Nessa época a maior fonte de expressão de luta por meio da EP, segundo Gohn (2009), 

foram as “chamadas organizações não-formais de educação: a participação nos clubes de 
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mães da periferia, em lutas e movimentos sociais organizados em torno de bens, 

equipamentos e serviços públicos e pela moradia e acesso à terra” (p. 64). A EP foi provida 

associando o sistema não-formal a instituições como: Igrejas, partidos políticos, sindicatos e 

associações de moradores, por grupos de universidades ou de organizações não 

governamentais de trabalho comunitário e, por iniciativas oficiais que fracassaram e se 

encerraram. 

De modo geral, sobre o surgimento e desenvolvimento da EP, Brandão; Assumpção 

(2009) sintetizam que 

 

Mesmo quando realizada em serviços de extensão de universidades federais 

(como a de Pernambuco, onde Paulo Freire começou a descobrir-se em seu 

método de alfabetização), em setores do Ministério da Educação (desde onde 

seria desencadeada a Campanha Nacional de Alfabetização) ou em agencias 

criadas por convênios entre a Igreja Católica e o governo federal (como o 

movimento de educação de base), o que tornou historicamente possível a 

emergência da educação popular foi a conjunção entre períodos de governos 

populistas, a produção acelerada de uma intelectualidade estudantil, 

universitária, estudiosa e partidariamente militante e a conquista de espaços 

de novas formas de organização das classes populares (p. 26). 

 

 Ainda de acordo com esses autores as discussões acerca da EP continuam sendo 

relevantes já que “a educação popular ainda não cumpriu sua intenção: a de propiciar a 

humanização e a libertação dos sujeitos que sofrem com as opressões políticas, econômicas e 

culturais” (p. 10).  

 

3.2 Fundamentos da Educação Popular 

 

 Segundo Gadotti (1996) a EP representa um dos paradigmas mais ricos da pedagogia 

contemporânea configurando “a grande contribuição do pensamento pedagógico latino-

americano à pedagogia mundial” (p. 19).  Esse autor defende a produção de Paulo Freire 

como a maior referência na consolidação da EP, tendo como principal obra desse autor a 

Pedagogia do Oprimido. A ideia de que a EP esteja seguramente atrelada ao nome de Paulo 

Freire é compartilhada por vários autores como: Boff (1989), Pavan (2007), Ana Freire 

(1996), Giglio (2007), Brandão; Assumpção (2009) e Wanderley (2010). 

 Pavan (2007) ao compreender que Paulo Freire é um autor “fundamental para pensar a 

educação no contexto atual, numa perspectiva crítica e popular” (p.1) aponta que suas ideias 

são constitutivas da EP como um campo que possui características específicas em que o 
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compromisso com a libertação dos oprimidos é central. Por essas razões a autora lamenta que 

em sua pesquisa em que foram analisados 62 trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) de 

Educação Popular da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação) no período de 2003 a 2007, Paulo Freire apesar de ter sido citado na maior parte 

deles não apareceu majoritariamente como referencia principal.  

 Ainda sobre essa pesquisa, a obra Pedagogia do Oprimido foi a mais citada na maioria 

dos trabalhos que recorreram a Paulo Freire para fundamentar as reflexões sobre EP o que 

reforça a importância dessa obra para a área, e que segundo a autora pode ser explicado pela 

proximidade que essa forma de educação possui com a luta pela libertação de todas as formas 

de opressão (PAVAN, 2007).  

 Compreendemos que por mais que as ideias de Paulo Freire sejam conhecidas no 

campo da EP, assim como da educação como um todo, é fundamental transcorrer sobre 

algumas delas a partir do próprio autor e de outros que contribuem para seu entendimento a 

fim de contextualizar e qualificar este trabalho. Desse modo elegemos alguns conceitos e 

ideias que consideramos como fundamentais para a compreensão da EP e que são necessários 

para as analises de nosso objeto de estudo.  

 Nessa direção Paulo Freire deixa claro em sua obra a sua opção pelas classes 

oprimidas da sociedade. No livro Pedagogia do Oprimido destacado por Gadotti (1996) como 

sua principal obra, Paulo Freire volta sua atenção para o homem como sujeito de sua 

libertação da condição concreta de opressão. Essa libertação ocorreria por meio de uma 

pedagogia viabilizadora de reflexão sobre a exploração, a desumanização, as injustiças e a 

violência dos opressores e que por fim construísse estratégias de devolução da humanidade 

aos indivíduos. Para que isso ocorresse Freire (2005) afirmou que 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 

momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 

mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua 

transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta 

pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a da pedagogia dos homens 

em processo de permanente libertação (p. 46).  

 

 Essa pedagogia de Freire se encontra inserida em uma concepção mais ampla e 

progressista de educação que vai contra a ideia de neutralidade pedagógica e considera a 

educação como ato político
7
. Desse modo, qualquer forma de educação só pode ser 

                                                           
7
 Paulo Freire relatou em entrevista a Rosa Maria Torres (1987) que considerava que a educação possuía 

aspectos políticos, e que agora após superação desta concepção compreende que a educação toda é política. Em 
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compreendida se articulada aos conflitos e interesses das classes sociais de cada época, já que 

as formas de organização social, política e econômica sofrem mudanças nos diferentes tempos 

históricos assim como ao mesmo tempo se modificam os interesses, as necessidades e formas 

relacionais entre as pessoas. 

  Sobre isso Boff (1989) apontou que “[...] a „pedagogia do oprimido‟ conferiu ao 

processo educativo um conteúdo decididamente social e não mais individualístico e, além 

disso, uma dimensão ativamente política e não mais simplesmente passiva e reprodutora do 

status quo” (p. 10). 

 Assim, ao visualizar que a educação possui uma natureza política consideramos que 

ela tem consolidado suas práticas a partir da disputa dos múltiplos interesses dos diferentes 

grupos sociais. A educação está a serviço dos interesses dos grupos vitoriosos nessa disputa, 

ou seja, da classe dominante, dos opressores que almejam manter-se nessa posição e garantir a 

conservação da estrutura social vigente. 

Ao discorrer sobre a educação escolar Charlot (1979) também afirma que a educação é 

política porque transmite os modelos sociais de comportamento, forma a personalidade, 

difunde ideias políticas e é encargo da escola, que é uma instituição social. Desse modo 

analisa que a aparente “neutralidade política da escola só se define [...] em função de um 

postulado, ele próprio político” (p.12). Nesse sentido, a escola cumpre seu papel político 

promovendo um determinado tipo de sociedade e cidadão, sem que a maioria da população, 

reconheça esse papel.  

 É a partir de mecanismos opressores como os mitos, que a orientação opressora não só 

da educação, mas da sociedade como um todo, tem se mantido, e as massas têm permanecido 

passivas e espectadoras silenciosas das injustiças contra elas. Vejamos alguns mitos 

apontados por Freire (2005) que mesmo passados mais de quarenta anos permanecem atuais. 

 

O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade. 

De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o 

patrão, podem então deixá-lo e procurar outro emprego. O mito de que esta 

“ordem” respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é digna de 

todo o apreço. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos podem 

chegar a ser empresários – mais ainda, o mito de que o homem que vende, 

pelas ruas, gritando: “doce de banana e goiaba” é um empresário tal qual o 

dono de uma grande fábrica. O mito de todos à educação, quando o numero 

de brasileiros que chegam às escolas primárias do país e dos que nelas 

conseguem permanecer é chocantemente irrisório. O mito da igualdade de 

classes, quando o “sabe com quem está falando?” é ainda uma pergunta dos 

                                                                                                                                                                                     
suas palavras “a natureza da prática educativa é política em si mesma” (p.73), por isso segundo ele “a educação 

popular, qualquer que seja a sociedade em que se dê, reflete os níveis de luta de classes dessa sociedade” (p.74).  
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nossos dias. O mito do heroísmo das classes opressoras, como mantenedoras 

da ordem que encarna a “civilização ocidental e cristã”, que elas defendem a 

“barbárie materialista”. [...] O mito de que as elites dominadoras, “no 

reconhecimento de seus deveres”, são as promotoras do povo, devendo este, 

num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com ela. O mito 

de que a rebelião do povo é um pecado contra Deus. O mito da propriedade 

privada, como fundamento do desenvolvimento da pessoa humana, desde, 

porém, que pessoas humanas sejam apenas os opressores. O mito da 

operosidade dos opressores e o da preguiça e desonestidade dos oprimidos. 

O mito da inferioridade “ontológica” destes e o da superioridade daqueles (p. 

159, grifos nossos). 

 

 Esses mitos ocultam a realidade social ao generalizar elementos parciais da realidade a 

favor de uma minoria dominante e, portanto, são ideológicos. “A produção da vida real 

aparece como algo separado da vida comum, como algo extra e supraterrestre” (Marx; Engels 

s.d, apud CHAUÍ, M. 2006, p. 32). A história, a luta de classes, as relações de produção que 

explicam o processo de constituição dos fenômenos, como a desigualdade social, são 

ignorados e explicados por ideias auto-explicativas. Chauí (1985) de forma sintética nos ajuda 

a compreender o conceito de ideologia que segundo ela se define como 

 

[...] um conjunto explicativo e prático de caráter normativo, prescrito, 

regulador e controlador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade 

dividida em classes uma explicação racional e convincente para as 

desigualdades sociais, políticas e culturais, jamais atribuindo a origem destas 

desigualdades à divisão de classes, à exploração e à dominação (CHAUÍ, 

1985, p. 25). 

 

 Mas ao mesmo tempo em que a educação reproduz integralmente a estruturação da 

sociedade, ela também pode ter efeitos desestruturadores, tornando-se fator de mudança 

social, a favor da libertação e humanização dos indivíduos. Nesse sentido argumenta Barreiro 

(1979) que “a educação pode transformar-se em um dos instrumentos do processo de 

libertação do povo oprimido. Da mesma maneira como tem sido „alienada‟ e aproveitada por 

sistemas oficiais de educação, assim também pode transformar-se em fator importante na 

praxe libertadora” (p.23).  

Também nessa direção Vale (1992) discorre que  

 

Como as relações sociais que permeiam a educação são contraditórias, a 

educação, por sua própria natureza, tanto pode funcionar como instrumento 

de dissimulação a serviço da classe dominante, como pode revelar à classe 

dominada as contradições existentes no social, possibilitando-lhe, ao tomar 

consciência do real, lutar pela elaboração de uma contra ideologia, de uma 

contracultura (p. 47). 
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 A forma de educação bancária denunciada por Paulo Freire é mediadora da opressão 

e mantenedora da estrutura de classes por meio de sua lógica metodológica que sustenta a 

divisão do saber. Segundo Gadotti (1989) essa forma de educação “tem por finalidade manter 

a divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre oprimidos e opressores” (p. 69). Em 

outras palavras Paulo Freire delata a manipulação, o autoritarismo e a ideologização na 

relação professor-aluno, dentro ou fora da escola, em que se estabelece uma hierarquia rígida 

entre o professor que sabe e está pronto e por isso ensina e, o aluno que não sabe e por isso 

precisa aprender por meio dos estudos. “A rigidez dessas posições nega a educação e o 

conhecimento como processos de busca” (FREIRE, 2005, p.67). 

 A narração e a dissertação predominam nessa relação educador-educandos levando os 

educandos a uma memorização mecânica do conteúdo que foi narrado, a se constituírem 

como indivíduos passivos, sem voz e sem vez na relação. Nas palavras de Freire essa 

configuração de educação 

 

se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 

educador o depositante. [...] (:) Eis aí a concepção „bancária‟ da educação, 

em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los (2005, p. 66).  

 

 Por outro lado, a forma de educação problematizadora rompe com a verticalidade da 

educação bancária e pretende consolidar relações dialéticas professor-aluno no processo 

ensino-aprendizagem. Dialéticas porque mesmo que os elementos (professor e aluno, ensino e 

aprendizagem) sejam diferentes, cada um só pode existir pela existência e manifestação do 

outro e ambos se constituem de forma complexa e processual. Desse modo, citamos a sábia 

frase que sintetiza esta concepção problematizadora de educação: “[...] ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 79). 

Essa concepção fundamenta-se de acordo com Gadotti (1989) na relação dialógico-

dialética entre educador e educando em que ambos aprendem juntos. A prática do diálogo é 

viabilizada pelo reconhecimento de que todos os homens independentemente de idade são 

seres inacabados e por isso em constante formação e que estão inseridos em uma realidade 

também inacabada.  Para Paulo Freire (1996)  

 

Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à 

procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. [...] O sujeito que 

se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica 
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em que se configura como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História (p. 136). 

 

 Além do diálogo, o processo educativo problematizador deve possibilitar a 

conscientização, ou seja, deve viabilizar a constituição de uma consciência critica pelo 

educando sobre si mesmo e sobre o mundo material em que está inserido com o objetivo 

ultimo de transformação social. Freire (1996) defende a conscientização como um 

compromisso histórico dos homens com os oprimidos sendo um processo necessário “Contra 

toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário” (p. 54). Ainda para 

Freire (1994) “A pessoa conscientizada é capaz de perceber claramente, sem dificuldades, a 

fome como algo mais do que seu organismo sente por não comer, a fome como expressão de 

uma realidade política, econômica, social, de profunda injustiça.” (p. 225). 

 Reconhecemos que os conceitos supracitados (educação como ato político, ideologia, 

educação bancária, educação libertadora, diálogo, conscientização) são mais complexos e 

envolvem outros elementos desenvolvidos em vasta literatura. Mas, a explanação acerca 

deles, mesmo que breve, foi necessária para a compreensão do ideário da Educação Popular. 

São conceitos que caracterizam e fundamentam a EP no sentido de busca pela libertação de 

todas as formas de opressão.     

 

3.3 Educação popular: o que é, a que e a quem serve?  

 

 A EP é entendida por Freire  

 

como o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes 

populares; capacitação científica e técnica. Entendo que esse esforço não se 

esquece, que é preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa organização 

do poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito 

(FREIRE; NOGUEIRA, 1989, p. 19). 

 

 É no sentido dessa concepção sintética e ao mesmo tempo complexa que as pessoas 

engajadas na educação popular vêm lutando por uma sociedade mais justa e solidária, ou 

melhor, por uma sociedade realmente democrática na qual não haja opressores e oprimidos 

em oposição, mas que todos possam ter voz e vez, para que todos possam ter autonomia na 

construção da história. 

 Para que isso seja possível é preciso que os métodos pedagógicos, os educadores 

populares e as relações de ensino-aprendizagem não reproduzam as desigualdades, a exclusão, 
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enfim as relações sociais de dominação, mas que questionem a atual lógica social, econômica 

e política que é excludente, e favoreçam a criação de alternativas contra essa exclusão. Como 

exemplo de método reprodutor das relações de dominação está a educação bancária que 

utiliza um método antidialógico.  

A EP acredita na educação como forma de transformação social e coloca o saber como 

ferramenta de libertação dos oprimidos. Segundo Brandão (2003) muitas atividades 

desenvolvidas nessa área direcionam para o desenvolvimento de habilidades como da leitura e 

escrita que são essenciais para que um indivíduo possa ter uma participação política e social 

mais ativa. Por esse motivo Paulo Freire defendeu que por meio da palavra pode-se conhecer 

o mundo já que a palavra na consciência amplia as possibilidades humanas de relação com o 

mundo. O saber é capaz de transformar as pessoas, sua relação com a realidade e a própria 

realidade.  

 Freire apostou durante sua vida que por meio da educação poderíamos transformar a 

organização social, mas ele não foi ingênuo de pensar na educação como único meio de 

transformação, pois esta exige um movimento da sociedade como um todo, em sua 

complexidade. Em suas palavras 

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida 

e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, 

da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro 

caminho se não viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo 

assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos (FREIRE, 2000, p. 

67). 

 

A EP como forma de libertação tem se esforçado para servir aos oprimidos. Mas 

afinal, quem são esses oprimidos aos quais a EP deve servir? 

Wanderley (2010) parte do termo popular para definir quem são os oprimidos hoje em 

dia e, após pesquisa sobre o termo aponta três diferentes ângulos de análise: 1) Se refere a 

povo que como categoria histórica diz respeito ao conjunto de pessoas que resistem aos 

setores sociais dominantes; 2) Se refere às classes populares compreendendo basicamente o 

operariado, o campesinato e trabalhadores rurais, e setores da velha classe média e; 3) Se 

refere aos pobres que englobam uma maioria de oprimidos, marginalizados, discriminados e, 

mais proximamente, os excluídos (p. 41). Este último ângulo é amplo e contém membros dos 

dois primeiros ângulos.   
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O autor considera que esse ponto “constitui um dos mais complexos para a escolha de 

com quem cada entidade de educação popular deve se dirigir como público-alvo, tendo em 

vista a amplitude do mesmo no contexto nacional e latino-americano” (WANDERLEY, 2010, 

p. 42).  

Sob outro ponto de vista acerca do termo popular, Brandão; Assumpção (2010) 

consideram principalmente em sua análise as condições materiais concretas das pessoas. 

“Seguidos censos nacionais do IBGE têm demonstrado que entre mendigos, desempregados 

crônicos, famílias abaixo do nível social da pobreza segundo critérios da ONU, trabalhadores 

submetidos a salários mínimos, as pessoas populares somam cerca de 2/3 das e dos 

brasileiros” (p. 88, grifos dos autores). 

  É a esse amplo grupo que a educação popular objetiva servir, sendo que ter uma 

orientação popular é uma das características fundamentais que a diferencia de outras formas 

de educação. 

Como já apontado anteriormente a EP tem como local de origem e manifestação os 

movimentos sociais populares. Atualmente ela possui novos desafios colocados por uma nova 

conjuntura e por isso vem sendo concretizada por meio de práticas pedagógicas em diferentes 

espaços educativos, tanto formais como informais tais como: “escolas populares, movimentos 

e projetos sociais populares, pastorais sociais, ONGs, associações, sindicatos etc.” 

(BRANDÃO; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 97).  

 Na obra Política e Educação
8
, Paulo Freire já apontava que a educação popular 

deveria também ter um lugar na educação formal da escola pública. Em suas palavras: “É 

possível fazer educação popular na rede pública? ou, pelo contrário, já agora afirmando: a 

educação popular se pode realizar apenas no espaço da informalidade, na prática político-

pedagógica fora da escola, no interior dos movimentos populares” (2001, p. 47). 

 Para o autor, mesmo que qualquer prática educativa esteja submetida a limites 

(ideológicos, epistemológicos, políticos, econômicos, culturais, dentre outros) que são 

forjados em determinado momento histórico, “ela pode alguma coisa” (2001, p. 47).   Afinal, 

tentar a educação popular na escola pública foi o grande esforço de Paulo Freire ao assumir a 

Secretaria da Educação de São Paulo na administração da prefeita Luíza Erundina.  

Wanderley (2010) explica que os anos 80 caracterizaram a educação popular como: 

 

uma educação de classe – exige uma consciência dos interesses das classes 

populares; histórica – depende do avanço das forças produtivas; política – se 

                                                           
8
 A primeira edição dessa obra é de 1993. Utilizaremos aqui a 5ª edição de 2001. 
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conjuga com outras dimensões da luta global das classes populares; 

transformadora e libertadora – luta por mudanças qualitativas e reformas 

estruturais (reformas não reformistas); democrática – antiautoritária, 

antimassificadora, antielitista; relaciona a teoria com a prática; relaciona a 

educação com o trabalho; objetiva a realização de um poder popular (p. 23, 

apud WANDERLEY, 1984). 

 

Hoje o autor faz uma autocrítica sobre essa caracterização apontando-a como ousada e 

ambiciosa e até mesmo utópica já que antecipou elementos que não haviam se concretizado 

naquela época e diz que nem mesmo hoje. 

Sobre os novos horizontes e desafios da EP impostos pela estrutura social atual o 

Conselho de Educação de adultos da América Latina (CEAAL), que representa uma das mais 

importantes entidades da sociedade atuante no campo da Educação Popular e Educação de 

Jovens e Adultos na América Latina, em parceria com a SECAD/MEC, reuniu em publicação 

recente reflexões que consideram a vigência e perspectivas atuais da EP. Segundo 

PONTUAL; IRELAND (2006) a EP 

 

busca novos paradigmas e instrumentos de ação político-pedagógica capazes 

de responder a uma realidade de crescente exclusão que vem provocando 

vários questionamentos acerca da qualidade das nossas democracias. Neste 

contexto é que se afirma a necessidade de democratizar a democracia e 

repensar o papel da Educação Popular diante de tais desafios (p.9). 

   

  

Em artigo produzido nessa mesma publicação, Nuñez Hurtado (2006) argumenta que 

embora a conjuntura atual seja diferente daquela do surgimento da EP, o autor analisa que ela 

 

manteve seus ´pilares` fundadores (ético, político, epistemológico, 

metodológico e pedagógico), porém seu caráter dialético, sua inerente 

flexibilidade e seu compromisso ético e político não abandonam as atuais 

demandas da sociedade. Reconhece, certamente, e assume novos desafios e 

previsões. Aceita a superação de análises esgotadas. Trabalha na construção 

de componentes paradigmáticos renovados. Inclui tudo, desde cenários 

velhos e novos, a sujeitos e espaços. Sua visão dialética não permite 

construir o novo a menos que seja a partir da sistematização e reflexão 

crítica de sua prática histórica”  (p. 148). 

 

Brandão; Assumpção (2009) apontam que alguns princípios ficaram claros após anos 

de tropeços, recuos e atropelos. Assim, finalizamos nossa explanação sobre Educação Popular 

com a definição desses autores: 
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A educação popular é a negação da negação. Não é um “método 

conscientizador”, mas é um trabalho sobre a cultura que faz da consciência 

de classes um indicador de direções. É a negação de uma educação dirigida 

“aos setores menos favorecidos da sociedade” ser uma forma compensatória 

de tornar legítima e reciclada a necessidade política de preservar pessoas, 

famílias, grupos, comunidades e movimentos populares e movimentos 

populares fora do alcance da verdadeira educação. Ela procura ser, portanto, 

não a afirmação da possibilidade de emergência de uma nova educação “para 

o povo” – o que importaria a reprodução legitimada de „duas educações‟ 

paralelas, condição da desigualdade consagrada -, mas a afirmação da 

necessidade da utopia de transformação de todo o projeto educativo a partir 

do ponto de vista do trabalho de classe das classes populares. [...] A 

educação popular é, hoje, a possibilidade da prática regida pela diferença, 

desde que a sua razão tenha uma mesma direção: o fortalecimento do poder 

popular, através da construção de um saber de classe. Portanto, mais 

importante do que pretender defini-la, fixar a verdade do seu ser, é descobrir 

onde ela se realiza e a apontar as tendências por meio das quais ela 

transforma a educação na vivencia da educação popular (pp. 34-37, grifos 

dos autores). 
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Capítulo IV: Método 

 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! [...] 

 

(Trecho de “Ou isto ou aquilo”, Cecilia Meireles) 

 

4.1 Pressupostos teórico-metodológicos 

 

 Para melhor compreensão dos sentidos constituídos por um educador popular acerca 

de sua prática desenvolvida com adolescentes, a presente dissertação tem como orientação 

epistemológica e metodológica a Psicologia Sócio-Histórica que tem sua base no 

materialismo histórico e dialético. É importante destacar que a pesquisa em questão constitui-

se em uma pesquisa qualitativa. 

 Bock (2009) faz uma síntese do método materialista histórico e dialético, que segundo 

ela caracteriza-se por: 

 

 uma concepção materialista, segundo a qual a realidade material tem 

existência independente em relação à ideia, ao pensamento, à razão; existem 

leis na realidade, numa visão determinista; e é possível conhecer toda a 

realidade e suas leis; 

 uma concepção dialética, segundo a qual a contradição é uma característica 

fundamental de tudo o que existe, de todas as coisas; a contradição e sua 

superação são a base do movimento de transformação constante da 

realidade; o movimento da realidade está expresso nas leis da dialítica (lei do 

movimento e relação universais, lei da unidade e luta dos contrários; lei da 

transformação da quantidade em qualidade; lei da negação da negação) e em 

suas categorias; 

 uma concepção histórica, segundo a qual só é possível compreender a 

sociedade e a história por meio de uma concepção materialista e dialética; ou 

seja, segundo a qual a história deveria ser analisada a partir da realidade 

concreta e não a partir das ideias, buscando-se as leis que a governam (visão 

materialista); por sua vez as leis da história são as leis do movimento de 

transformação constante, que tem  por base a contradição; portanto, não são 

leis perenes e universais, mas são leis que se transformaram; não expressam 
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regularidade, mas contradição (visão dialética); nesse sentido, as leis que 

regem a sociedade e os homens, porque são resultado de sua ação sobre a 

realidade (trabalho e relações sociais); mas são leis objetivas, porque estão 

na realidade material do trabalho e das relações sociais; entretanto, essa 

objetividade inclui a subjetividade porque é produzida por sujeitos 

concretos, que são, ao mesmo tempo, constituídos social e historicamente 

(pp. 33-34). 

   

Ao produzir conhecimento em psicologia Vigotski preocupou-se em não transpor de 

forma mecânica o materialismo histórico dialético para essa área. Desse modo se empenhou 

no processo de criação de uma psicologia científica com um método de pesquisa próprio que 

se fundamenta nas ideias marxistas. De acordo com Vigotski (1996) apud Iarochevski; 

Gurguenidze, (2004) “Para aplicar o marxismo a uma outra ciência é preciso elaborar uma 

metodologia – um sistema de procedimentos mediadores concretos de organização dos 

conhecimentos que podem ser aplicados precisamente à escala dessa ciência”. (p. 505). 

A proposta metodológica de Vigotski, que culminou posteriormente no 

desenvolvimento da Psicologia Sócio-Histórica, era marcada principalmente por incluir em 

seus procedimentos o caráter histórico dos fenômenos. Nesse sentido Gonçalves (2009) 

aponta que “a referência básica de análise da Psicologia Sócio-Histórica é a historicidade das 

experiências humanas, bem como das ideias produzidas pelos homens como expressão 

mediada dessas experiências” (p. 38). 

 Ter a pretensão de analisar a historicidade das experiências humanas não significa 

estudar um acontecimento no passado. Ao contrário, segundo Vigotski (2007) 

 

Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de 

mudança: esse é o requisito básico do método dialético. Numa pesquisa, 

abranger o processo de desenvolvimento de uma determinada coisa, em 

todas as suas fases e mudanças [...], significa, fundamentalmente, descobrir 

sua natureza, sua essência, uma vez que „é somente em movimento que um 

corpo mostra o que é‟ (p.68). 

 

 Considerando a historicidade, Vigotski propõe três princípios essenciais da análise 

psicológica. O primeiro deles aponta para a análise de processos e não objetos, e define que 

os fenômenos sejam analisados como processo em constante mudança e transformação, e não 

como objetos fixos e estáveis, e dessa maneira pressupõe que o pesquisador compreenda as 

mediações constitutivas dos fenômenos. A respeito disso Vigotski (2007) diz que “A análise 

psicológica de objetos deve ser diferenciada da análise de processos, a qual requer uma 

exposição dinâmica dos principais pontos constituintes da história dos processos” (p.63). 
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 O segundo princípio proposto é o da explicação versus descrição que indica que a 

pura descrição de um fenômeno obtida pela experiência imediata não revela suas relações 

dinâmico-causais. Sabendo que as relações são mediadas e não diretas, defendemos neste 

estudo a necessidade de buscar a gênese dos fenômenos psicológicos, a considerar sua 

concretude e ao mesmo tempo transcendê-la por meio da explicação. Assim Vigotski (2007) 

citando Marx afirma que “se a essência dos objetos coincidisse com a forma de suas 

manifestações externas, então, toda ciência seria supérflua” (p.66). 

 O problema do „comportamento fossilizado‟ é o terceiro princípio.  Segundo Vigotski 

as formas fossilizadas de comportamento se constituem em “processos que passaram através 

de um estágio bastante longo do desenvolvimento histórico e tornaram-se fossilizados” (p.67), 

ou seja, tornaram-se automáticos, mecanizados. Desse modo, comportamentos fossilizados 

quando apenas descritos pelo pesquisador não poderão revelar sua essência, que consiste na 

síntese de suas determinações, é preciso analisá-los por meio do resgate histórico dos 

mediadores que os constituíram e também os motivos atuais que sustentam a existência desses 

comportamentos. 

O pesquisador corre o risco de permanecer na aparência e realizar julgamentos 

simplistas que contribuem para a naturalização do comportamento fossilizado.  Isso é 

considerado um „problema‟ pois o caráter automático de alguns comportamentos dificulta a 

sua análise psicológica, ou melhor, dificulta a compreensão do processo de seu 

desenvolvimento, a descoberta de sua essência para além da aparência. 

Vale salientar que os princípios metodológicos que terão papel mediador entre o 

pesquisador e o objeto desconhecido encontram-se sempre atrelados a uma concepção de 

homem e de mundo, assim como à definição do problema de pesquisa e dos objetivos para a 

produção de conhecimento.  

Considerando a discussão acima a categoria sentido que é central nesta pesquisa só 

poderá ser analisada pelo pesquisador em seu processo de constituição que é dialético, social e 

histórico. Esse processo de constituição será acessado por meio da expressão do sujeito, pois 

os sentidos dos quais pretendemos nos aproximar estão articulados à sua subjetividade que é 

única, particular e social ao mesmo tempo.  

Defendemos aqui que essa subjetividade deva ser compreendida com uma dimensão 

singular ao sujeito e que se encontra articulada a toda a materialidade que a configura e 

dialeticamente é configurada por ela. Dessa forma, se apresenta em constante transformação 

por meio da atividade do sujeito.  Portanto, a subjetividade na perspectiva aqui defendida não 

é um ente imutável e independente ao sujeito e de toda a materialidade que a configura. 
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Do mesmo modo que a subjetividade os comportamentos fossilizados que 

aparentemente surgiram independentes da participação ativa do sujeito em sua constituição 

precisam ser explicados em sua gênese, por meio de seu processo de desenvolvimento. 

 Dessa maneira, cabe ao pesquisador encontrar formas de desvelar a realidade via 

sujeito, pela teorização, além de se posicionar criticamente frente a essa realidade, com o 

objetivo de caminhar rumo à construção de conhecimento, encontrando possibilidades de 

produção de novos níveis de inteligibilidade acerca do fenômeno estudado. 

Finalizando nossas orientações metodológicas recorreremos à forma de pesquisa 

qualitativa, que nos permitirá desenvolver a pesquisa dentro da perspectiva da psicologia 

Sócio-Histórica que nos interessa. Sobre a pesquisa qualitativa González Rey (2002) aponta 

que ela está orientada para a produção de ideias, para o desenvolvimento da teoria e 

essencialmente para a produção de pensamento; ela não é somente uma opção metodológica 

como também é uma opção epistemológica, teórica e ideológica. 

Assim a epistemologia qualitativa defendida pelo autor considera que pesquisador e 

pesquisando são ativos no processo de pesquisa e a produção de conhecimento possui um 

caráter construtivo-interpretativo. Desse modo González Rey (2002) compreende a pesquisa 

qualitativa “como processo dialógico que implica tanto o pesquisador, como as pessoas que 

são objeto da pesquisa, em sua condição de sujeito do processo” (p. ix).  

Assegurada a importância da participação do sujeito na pesquisa e da legitimação de 

sua singularidade na produção do conhecimento científico, temos clara a possibilidade de 

generalização via estudo de caso, isso porque a abordagem da psicologia Sócio-Histórica nos 

permite apreender as determinações que são constitutivas da subjetividade. Sobre isso Aguiar 

(2009a) diz que 

 

[...] a generalização se define pela capacidade explicativa alcançada sobre 

uma diversidade de fenômenos. Dá-se, portanto, pela capacidade de 

desvelamento das mediações constitutivas do fenômeno pesquisado, 

contribuindo qualitativamente no curso da produção teórica. O conhecimento 

produzido, seja a partir de um sujeito, uma escola, um grupo, constitui-se, 

pois, em uma instancia deflagradora da apreensão e do estudo de mediações 

que concentram a possibilidade de explicar a realidade concreta (p. 139). 

 

Desse modo nos cabe o desafio do estudo da subjetividade e, portanto, dos sentidos 

constituídos pelos indivíduos. Como apreender esses sentidos? Entendemos que por meio da 

fala do sujeito que discursa e não do discurso em si mesmo, apartado de quem fala. 
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Na fala, que contém a palavra com significado (mediadora do pensamento e 

linguagem), o sujeito expressa suas vivencias configuradas na subjetividade. Mas só com a 

fala exteriorizada, seja ela oral, escrita ou corporal, ainda não atingimos os sentidos, já que 

esta se objetiva via significados. É claro que, como já discutido no capitulo teórico, os 

significados contém sentidos, mas como já disse Vigotski (2001) “o significado é apenas uma 

pedra no edifício do sentido” (p. 465). 

Por este motivo, reforçamos que junto à palavra expressa, é preciso um esforço 

analítico-interpretativo do pesquisador para ir além dessa aparência. Para tanto, é necessário 

articular o conjunto de informações produzidas pelo sujeito, àquelas conseguidas pelo 

pesquisador, que explicitam a classe social, situação cultural, familiar, etc. ocupada pelo 

sujeito, realizando, dessa forma, uma análise histórica. Será a articulação dessa totalidade que 

permitirá explicitar a articulação entre sua realidade subjetiva e objetiva, e assim, nos 

aproximarmos dos sentidos. Desse modo, essa possibilidade de apreensão dos sentidos vem 

ao encontro da busca pelas múltiplas determinações configuradas na subjetividade como 

emoções, tensões, necessidades, intenções e vontades. 

A palavra como signo constitui-se uma via privilegiada para apreender os sentidos, 

logo, as formas de ser do indivíduo. Cabe ao pesquisador atentar-se para a forma como os 

sentidos se expressam nas palavras, e assim, escapar da aparência do fenômeno a ser 

estudado. Sobre isso González Rey (2005) esclarece que 

 

Os sentidos nunca se expressam de forma linear nas palavras nem aparecem 

nas construções do sujeito, mas na qualidade de trechos complexos de fala 

ou ação em que o sujeito se implica. O sentido aparece nos contextos e na 

qualidade das palavras, e em outras expressões não-verbais, bem como em 

trechos diferentes de informação do sujeito em situações que o envolvem 

emocionalmente (p.48). 

 

 Entendemos, enfim, que para pesquisar os sentidos atribuídos a prática em educação 

popular com adolescentes, devemos considerar que os sentidos são constituídos pela realidade 

social na qual o sujeito está inserido assim como pela forma como ele a configura; que a 

qualidade de suas expressões depende dos elementos disponibilizados por essa realidade e das 

relações vividas por ele, o que nos permite compreender o movimento de significação como 

individual e ao mesmo tempo social e histórico. Além disso, o pesquisador precisa atentar-se 

para esse movimento dialético e complexo do indivíduo para só assim poder transcender e 

explicar o que está aparente. 
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 Sendo assim, apresentaremos na seção a seguir nossos objetivos da pesquisa, o 

procedimento utilizado para obtenção de informações e para a análise dos sentidos atribuídos 

pelo profissional educador popular que atua junto a adolescentes de classe baixa acerca de sua 

prática.  

 

4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo Geral  

 

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos produzidos acerca da prática em 

educação popular com jovens, buscamos nesta pesquisa analisar os sentidos que um 

profissional educador popular constitui sobre a própria prática que desenvolve com 

jovens de classe baixa.  

   

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a prática educativa desenvolvida pelo sujeito; 

 Analisar as concepções de homem e de adolescência/juventude; 

 Analisar a importância e as metas do trabalho em educação popular com jovens 

de classe baixa atribuídas pelo sujeito. 

  

4.3 Procedimentos metodológicos  

 

 Explicitaremos abaixo o procedimento utilizado para a escolha dos sujeitos da 

pesquisa e o processo de obtenção das informações. 

 

4.3.1 Sujeito 

 

 O sujeito desta pesquisa é um educador popular que desenvolve sua prática educativa 

com jovens de classes populares. Compartilhamos com os pressupostos da pesquisa 

qualitativa, que se legitima pela qualidade das informações e não pela quantidade de sujeitos 

que as produz. Desse modo, este estudo foi realizado com um único sujeito que nos forneceu 

um conjunto de informações de qualidade e que julgamos como suficientes para a 
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contemplação de nosso objeto de estudo, não necessitando, portanto, da colaboração de outros 

sujeitos para produção de outras informações. 

 Defendemos que a escolha dos sujeitos deve ser consoante ao objeto e objetivo de 

estudo. Assim, a opção pelo sujeito em questão foi intencional em função da especificidade 

do problema de pesquisa, o qual exigiu algumas especificidades: ser um profissional educador 

que possuísse uma prática educativa diferente daquela instituída pela educação formal e que 

trabalhasse ou já tivesse trabalhado com jovens de classes populares.  

 Nesse sentido, o educador que tradicionalmente desenvolve atividades com a classe 

popular e que não pertence ao âmbito da educação formal é o educador popular. Por isso 

escolhemos como sujeito um educador popular que desenvolve sua prática educativa com 

jovens. 

Isso porque tínhamos a pretensão de nos aproximar e dar voz a um profissional que 

tivesse ou continuasse tendo um contato estreito com a realidade e a população a ser estudada, 

de modo que as informações produzidas comportassem em sua qualidade a particularidade da 

materialidade, ou seja, o sujeito precisaria desenvolver sua prática educativa com jovens 

pertencentes a uma realidade que se depara com condições de exclusão social, o que acarreta 

situações de pobreza, e impossibilidade de acesso aos benefícios sociais.  

Compreendemos que o fato do sujeito já ter tido ou ter contato direto com as 

condições concretas da realidade vivida por esses jovens traria a materialidade em sua 

expressão, ou seja, por meio da fala teríamos acesso às condições materiais dos jovens assim 

como das condições de trabalho do sujeito envolvido nesse contexto singular.  

Dessa forma, esse sujeito teria melhores condições de revelar e aprofundar conteúdos 

pertinentes à discussão aqui pretendida do que outros educadores que nunca vivenciaram uma 

prática com adolescentes de classes populares e talvez nunca precisaram pensar sobre 

questões que envolvessem essa realidade. 

    

4.3.2 Processo de obtenção das informações   

  

Segundo González Rey (2002) os instrumentos são “indutores de informação que não 

definem o sentido final dela” (p.79), ou seja, os instrumentos não podem ter um fim em si 

mesmo já que sozinhos não possuem a capacidade de estabelecer resultados finais e gerais. A 

legitimidade das informações não é garantida pela procedência instrumental, uma vez que 

aspectos do objeto ficam ocultados, pois não são expressos em sua totalidade via instrumento.  
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 Além disso, o autor coloca que os instrumentos podem se configurar em um recurso 

interativo. Nesse sentido ele “não é importante só pelo que o sujeito responde ou realiza, mas 

pelas conversações que suscita, pelas expressões do sujeito diante dele, pelas perguntas que 

formula durante sua execução, pelas características da execução etc.” (2002, p.56). 

Os instrumentos são uma via para induzir e facilitar a expressão do sujeito acerca do 

objeto a ser investigado e não produzem conhecimento por si só já que, segundo o autor “a 

informação do objeto está integrada de forma inseparável ao sentido subjetivo da produção 

teórica do pesquisador” (GONZÁLEZ REY, 2002, p.75). 

 Passaremos a seguir ao instrumento escolhido para esta pesquisa.  

  

4.3.2.1 Entrevista 

 

 Com a finalidade de estimular a expressão do sujeito sobre suas significações acerca 

de sua prática educativa desenvolvida em educação popular com adolescentes, foi utilizado o 

instrumento da entrevista do tipo semi-estruturada, na modalidade recorrente. 

 Segundo Aguiar e Ozella (2006) a entrevista constitui-se procedimento privilegiado 

para a produção de conteúdos sobre o objeto de estudo, favorecendo o acesso aos sentidos e 

significados. No entanto, mesmo considerando a relevância deste instrumento, os autores 

também consideram que a utilização de outros instrumentos pode ser útil para completar 

informações que permitam uma análise mais refinada. 

 Escolhemos a entrevista do tipo semi-estruturada pelo fato de os sentidos e 

significados do entrevistado poderem ser mais bem expressos em uma situação de entrevista 

que possua  um roteiro relativamente mais livre, impondo menos limites ao sujeito, do que em 

uma entrevista estruturada ou em um questionário. Compreendemos que esse instrumento 

permite ao pesquisador explorar mais a fundo, questões sobre o objeto de estudo por meio de 

novas possibilidades de diálogo, novas perguntas e colocações que possam surgir durante a 

entrevista. 

 Também lançamos mão da modalidade recorrente de entrevista em que pesquisador e 

sujeito estabelecem mais de um encontro para entrevista, acarretando uma interação 

recorrente entre ambos quantas vezes julgarem necessário, sempre focados no objeto de 

pesquisa.  

 De acordo com Sadalla et al. (2005) a entrevista recorrente como procedimento de 

pesquisa é descrita por vários autores. Dentre eles são destacados os estudos de Tunes (1981), 

Simão (1982a, 1982b e 1989), Zanelli (1992) e Larocca (1999), os quais defendem a 
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entrevista recorrente como possibilidade de construção de conhecimento sobre o fenômeno a 

ser estudado. 

 Para Sadalla et al. “A partir da fala integral do participante, o pesquisador procede à 

busca de significado daquilo que foi relatado até que ambos concordem com o que foi 

discutido” (2005, p. 75). Reconhecemos que a partir de indagações do pesquisador ao sujeito 

sobre os conteúdos de sua fala, é possível uma compreensão e análise mais fiel das 

verdadeiras intenções, emoções e sentidos do sujeito sobre seu discurso, o que minimiza a 

possibilidade de inferências arbitrárias pelo pesquisador e que não condizem com o que o 

sujeito pretendeu comunicar. Além disso, permite uma construção processual de 

conhecimento dando a chance ao sujeito de modificação, quando necessário e possível, de sua 

percepção acerca de algum conteúdo, evidenciando a capacidade de transformação e 

superação do pensamento pelo homem. 

 Sobre isso, Aguiar; Ozella (2006) complementam que “a cada entrevista, após uma 

primeira leitura, o informante deverá ser consultado no sentido de eliminar dúvidas, 

aprofundar colocações e reflexões e permitir uma quase análise conjunta do processo 

utilizado pelo sujeito para a produção de sentidos e significados” (p. 229, grifos dos autores). 

 Temos claro a partir do método da Psicologia Sócio-Histórica que ao explorar por 

meio das entrevistas o nosso objeto de pesquisa, não podemos abandonar a história de 

constituição das relações em que a experiência do sujeito se desenvolveu, assim como outras 

relações de sua história de vida. Todas essas relações constituídas ao longo da história do 

sujeito são significativas porque são reveladoras de seus sentidos e significados ante a 

experiência atual. 

 Acerca disso Rey (2005) clarifica que  

 

As configurações de sentido associadas a qualquer evento ou atividade 

incluem elementos muito distintos, os quais se expressam por meio de 

emoções e de processos simbólicos que, produzidos em outros contextos de 

vida do sujeito e em tempos diferentes, passam a fazer parte do sentido 

subjetivo de uma atividade atual (p. 40). 

 

 Desse modo, nas entrevistas recorrentes além de indagar o sujeito sobre questões 

relativas à sua prática em educação popular com adolescentes, também exploramos pontos 

sobre as relações constituídas em sua história de vida, principalmente de seu próprio percurso 

profissional para se chegar ao trabalho atual como educador popular de jovens.  

 Por fim, compreendemos que ao longo das entrevistas para que as informações 

produzidas sobre o fenômeno estudado sejam de qualidade, como aponta Murta (2008)    



69 

 

 

[...] é necessário ultrapassar a velha fórmula „perguntas e respostas‟, e 

estabelecer um vinculo, entre pesquisador e sujeito pesquisado, que 

possibilite uma verdadeira comunicação entre ambos; este vinculo permite o 

aflorar dos estados emocionais constituintes da subjetividade do sujeito 

pesquisado, fato este de extrema importância para a apreensão do contexto 

em que se dá a produção das ideias e, assim, dos significados e sentidos 

produzidos acerca da realidade vivida (pp. 75-76). 

 

 

4.3.2.1.1 Percurso das entrevistas 

 

 Nesta pesquisa foram realizadas três entrevistas (ANEXOS) com o mesmo sujeito, 

todas gravadas em gravador digital, transcritas e enviadas ao sujeito na íntegra anteriormente 

à próxima entrevista para que ele realizasse a leitura, se apropriasse da própria fala e, se 

julgasse necessário, colocasse questionamentos ao pesquisador, complementasse informações 

e clarificasse sua fala explicitando suas intenções e significados sobre determinado conteúdo. 

Para a primeira entrevista (ANEXO A) elaboramos um roteiro (ANEXO D) com 

questões acerca da história de vida do sujeito focada em sua trajetória profissional até o 

momento presente, e algumas questões iniciais a respeito da população para a qual desenvolve 

seu trabalho, ou seja, os adolescentes. 

 Após transcrição e várias leituras da primeira entrevista, organizamos os conteúdos 

presentes na fala do sujeito a partir de questões repetentes, que deixaram lacunas ou que 

apresentavam contradições e precisariam ser mais bem explorados. 

Elaboramos, então, a segunda entrevista (ANEXO B) que teve como objetivo principal 

aprofundar e ao mesmo tempo ampliar informações obtidas na entrevista anterior. Nesse 

momento abordamos questões sobre os jovens com os quais o sujeito trabalha e como ele 

percebe e se relaciona com eles, sobre as metas e importância em relação ao seu trabalho, e 

sobre sua metodologia de trabalho.  

 O roteiro da segunda entrevista (ANEXO E) conteve questões que estavam 

fundamentadas na fala do sujeito e algumas frases polêmicas para que ele discutisse, refletisse 

e explicitasse seu pensamento. Essas frases condensavam elementos acerca das questões 

anteriormente elencadas como necessárias para melhor compreensão do objeto de estudo.  

 Por fim, a terceira entrevista (ANEXO C) foi planejada com o objetivo de qualificar as 

informações já obtidas até o momento. Após as duas primeiras entrevistas tivemos a clareza 

que para alcançar uma compreensão de qualidade, precisaríamos de informações de maior 

profundidade o que implicaria um maior esforço reflexivo do sujeito. Nesse sentido, foi 
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preciso voltar a ele para ter maior segurança e esclarecimento sobre suas falas anteriores, 

sobre suas intenções e sobre o que estava se referindo. 

Em decorrência desse procedimento foram realizadas leituras exaustivas das duas 

entrevistas para organização dos conteúdos presentes na fala do sujeito. Como resultado desse 

nosso esforço de organização e síntese, tendo sempre como foco o objeto deste estudo, foram 

selecionados quatro temas com questões geradores de aprofundamento e reflexão pelo sujeito. 

Os temas selecionados foram: concepção de homem, concepção de adolescente, importância 

do trabalho em educação popular com jovens, e metas do trabalho em educação popular com 

jovens.  

O tema concepção de adolescente foi escolhido, pois consideramos fundamental 

compreender qual a visão do sujeito sobre sua prática, em função de que a forma como ele 

compreende o adolescente irá mediar as maneiras de se relacionar, de planejar ações e de agir 

com ele, portanto irão constituir sua prática. 

 Sobre o tema concepção de homem, entendemos que seja essencial sua discussão já 

que a concepção de homem apresentada pelo sujeito constitui a sua concepção de adolescente. 

Além disso, em muitos momentos com o intuito de explicitar seu pensamento sobre o 

adolescente, o sujeito recorria à forma como compreende o homem em geral, ora como 

recurso de complementaridade e ora como tentativa de explicar contradições intra e entre 

concepções.  

 A concepção de homem também é mediadora fundamental para a análise de como o 

sujeito compreende a educação, sua função e como deve ser desenvolvida e também se 

articula à importância e às metas que confere a seu trabalho. Uma determinada concepção de 

homem constitui relações diferenciadas nos vários âmbitos da vida da pessoa e, neste caso nos 

interessa o âmbito se sua prática educativa em educação popular com adolescentes.  

 Os temas importância e metas do trabalho em educação popular com adolescentes 

também foram destacados, pois a importância e metas que o sujeito atribui à sua atividade de 

trabalho são singulares e irão refletir, ou melhor, constituir os sentidos sobre ela, além de 

serem importantes mediadores no direcionamento das práticas.  

Por fim, para compor o roteiro da terceira entrevista (ANEXO F) frases e trechos 

acerca dos quatro temas foram selecionados das entrevistas anteriores pelos seguintes 

critérios: porque continham elementos ora esclarecedores, ora contraditórios; representavam 

uma síntese do pensamento do sujeito; se repetiam muitas vezes e/ou; que apresentavam 

lacunas e por isso precisavam ser mais explorados pelo pesquisador e esclarecidos pelo 

entrevistado.  
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Assim como apontam os pressupostos teórico-metodológicos desta pesquisa, este 

instrumento foi elaborado visando conhecer o sujeito em sua totalidade, para além da 

aparência, como indivíduo em constante processo de mudança e transformação e visando 

buscar os significados, mas não se estabelecer neles, avançando assim, na direção dos 

sentidos. 

 Desse modo defendemos a contradição como reveladora de movimentos de 

transformação, sendo a mola propulsora que pode gerar superação de formas de pensar, agir e 

sentir dos indivíduos. Por isso com esse instrumento não permanecemos apenas no registro 

das contradições expressas pelo sujeito, mas o “confrontamos” com conteúdos contraditórios 

de sua própria fala criando uma condição para que ele repensasse questões podendo superá-las 

ou não, e também para que ele pudesse agregar novos elementos produzindo pensamento com 

maior qualidade e revelando novas formulações ao pesquisador.  

 Além disso, compreender a contradição contribui para a apreensão dos sentidos 

subjetivos que em sua essência, diferentemente dos significados, são mais fluidos, mais 

complexos e passiveis de mudança. 

 Para finalizar gostaríamos de apontar que ao mesmo tempo em que foi realizada uma 

pesquisa com caráter investigativo, ela adquiriu um caráter interventivo, pois a execução do 

instrumento exige a colaboração do sujeito. Para tanto, foram criados espaços de interação 

recorrente que favoreceram o diálogo, o pensamento, o aprofundamento, a reflexão, a 

modificação de discurso e quiçá a superação de contradições pelo sujeito.  

 

4.4 Procedimentos de análise   

 

 Coerente com os pressupostos epistemológicos da Psicologia Sócio-Histórica 

escolhemos a Estratégia de Análise dos Núcleos de Significação para análise das Entrevistas 

Semi-Estruturadas e Recorrentes.    

 Esta metodologia de análise é apresentada por Aguiar; Ozella (2006). Segundo esses 

autores a palavra com significado e certamente impregnada de sentido deve ser o ponto de 

partida da análise.  

Conforme já explicitado ao longo deste trabalho, principalmente no capítulo teórico, a 

palavra com significado se encontra vinculada ao contexto da narrativa do sujeito e das 

condições histórico-sociais em que ele está inserido. Ela é um elemento empírico (som, escrita 

ou gestos) que revela a subjetividade do indivíduo de forma mediada e não por uma relação 

direta com seus pensamentos e sentimentos. Necessitamos, portanto, nos aproximar não só do 
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empírico, mas também dos múltiplos mediadores que circundam a palavra expressa pelo 

sujeito. Nas palavras de Vigotski “O pensamento não se exprime na palavra, mas nela se 

realiza” (2001, p. 409).  

Mesmo que a palavra não releve em um primeiro momento as zonas de sentido 

constituídas pelo sujeito acerca do objeto de estudo, a apropriação do empírico é uma etapa 

importante e fundamental para a compreensão delas.  

 Desse modo, retornando às explicações de Aguiar; Ozella (2006) sobre o 

procedimento de análise, após transcrever o material gravado, a primeira etapa consiste em 

realizar várias leituras flutuantes com o intuito de familiarização e apropriação do material, e 

também destacar e organizar trechos de falas presentes na entrevista que constituirão os pré-

indicadores.  

Os pré-indicadores são formados por trechos da fala do sujeito que contém um 

conjunto de conteúdos carregados de emoção, que aparecem com maior frequência e que são 

importantes para a compreensão do objetivo da pesquisa. A intenção ao levantar e destacar 

esses conteúdos calcados no empírico – na fala do sujeito – é conservar a base material 

necessária de sustentação da análise. 

Nesta pesquisa os pré-indicadores foram separados por entrevista com o intuito de não 

perdermos o processo de construção, complementação e transformação dos conteúdos 

expressos pelo sujeito a cada nova entrevista. Além de terem sido separados, algumas 

palavras ou pequenos trechos desses pré-indicadores se encontram destacados em negrito pela 

sua importância neste estudo.  Essas palavras e/ou pequenos trechos em destaque contém os 

principais conteúdos reveladores daquele pré-indicador e do pensamento do sujeito. Realizar 

esse procedimento nos ajuda a identificar a marca que é fundamental do pré-indicador e no 

momento da análise contribui para explicitar as particularidades das formas de pensar, sentir e 

agir do sujeito.  

Para que pesquisador e leitor possam voltar, se necessário, à entrevista transcrita da 

qual foram selecionados os trechos da fala do sujeito, ao final de cada pré-indicador encontra-

se, entre parênteses, o número da linha em que se inicia.  

Como um dos critérios para a seleção de pré-indicadores é a frequência, para que não 

ficasse volumoso e repetitivo para o pesquisador e leitor, selecionamos um pré-indicador 

como representante das falas que apresentassem o mesmo conteúdo com o mesmo significado 

reiteradas vezes.  

Os quadros abaixo (Quadros 1, 2 e 3) representam os pré-indicadores separados por 

entrevista. 
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Quadro 1 – Pré indicadores: Entrevista 1 

Pré-indicadores 

É importante [o trabalho que desenvolvo] para vários aspectos da sociedade, é importante para 

desenvolver política pública, [...] acho que tem essa importância social [...]. Tem uma importância 

social também, mas do ponto de vista pedagógico educacional que é essa metodologia que a gente tá 

desenvolvendo [...]. Tem outra importância também social na transformação das vidas das pessoas 

(501).  

[...] importância da realização individual [...] é ter uma identidade, é não estar preso a determinados 

valores que a sociedade te coloca (513). 

Tem a importância dentro do ponto de vista político da militância, a gente falar com autoridades 

(523). 

[...] eu acho que uma importância é o contato direto com a arte, que não é uma arte pasteurizada, 

que não é uma arte da indústria mesmo cultural (532). 

[...] é muito romântico e utópico isso, mas o que a gente quer é uma nova sociedade, mais justa, 

solidária (554). 

Profissionalmente, acho que conseguir se aposentar com dignidade, ou seja, ter condições de 

trabalhar e não passar fome nem necessidade.Enriquecer a gente não almeja, porque se a gente tivesse 

almejado não podia ter escolhido essa profissão, nem essa atividade, nem ter estudado o que a gente 

estudou, e outra, a gente tem uma opção de vida, a gente sabe que para enriquecer você só enriquece 

explorando o outro trabalhador, então a gente não vai fazer isso (555). 

[...] a tecnologia ela tem conceito, ela tem ideia e ela tem ideologia. Então esse negócio de ciência 

neutra não existe (569). 

[...] tem um objetivo pragmático aí que é o quê? Nós temos que desenvolver metodologia, temos que 

desenvolver tecnologia e isso tem que ser com os princípios da autogestão se não tiver autogestão, 

solidariedade e democratização do conhecimento, não vai rolar, é mentira (574). 

[...] os técnicos achavam que dar aula era no modo tradicional entendeu, tinha alguns professores 

que até faziam sacanagem do ponto de vista de fazer o aluno ficar repetindo [...] (604). 

[...] acho que toda vez que você elabora um projeto de educação [...] você tem que formar uma 

equipe técnica, ou pelo menos uma metodologia, uma didática, ou pelo menos assim, conteúdos 

(631). 

[...] a universidade não consegue formar educadores. Pela sua própria estrutura racional, pela sua 

relação com o conhecimento. Educador se forma na prática, educando, tendo condições de perceber 

que o conhecimento é colaborativo (636).  

[...] um jovem numa situação de vulnerabilidade social dificilmente ele não vai ter trauma. 

Porque a sociedade ela já é muito violenta, ela exige muito (691). 
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Quadro 2 – Pré-indicadores: Entrevista 2 

Pré-indicadores 

Quando a juventude é da periferia, é da favela atrita em algo, eles vão embora, e vão fazendo, se 

dedicam horas. Enquanto que, pelo menos as experiências que eu tive de trabalhar com o jovem de 

classe média, classe média alta não tem tanto compromisso assim [...] (29). 

[...] é meio complicado esse negócio de o bom da adolescência é que ela passa, ela pode passar para 

o bem ou para o mal. [...] Agora a maioria dos jovens fica pelo meio do caminho nessa situação, a 

maioria ou morre assassinado ou vai pro trafico, ou entra no vicio, no crack e se acaba (59). 

[...] tem uns jovens que nem tiveram adolescência, [...] muitos já saíram da infância e foram direto 

pro mercado de trabalho, ter que se sustentar, cuidar da casa, cuidar do irmão. [...] é muito 

complicado a situação do jovem hoje, cada vez que a gente olha os dados do mercado de trabalho e 

da escolarização desses jovens, das oportunidades a gente fica mais horrorizado com esses jovens 

de periferia (68). 

 [...] o adolescente o jovem assim pela própria idade, pela própria descoberta do mundo e da pressão 

social, da ação social, do contexto social [...] o adolescente acha que está acima do bem o do mal 

que tem força pra fazer as coisas [...] (98). 

[a sociedade] cria uma concepção do que é ser adolescente então está naquela fase de descobrir o 

mundo e se divertir, mas ao mesmo tempo começa a chegar às responsabilidades de que é estudar, que 

é respeitar os seus limites, então enfim, tem todo aí um padrão de que é ser adolescente. Agora ao 

mesmo tempo quando você é criado na periferia aonde não se é respeitado alguns princípios básicos 

que criaram essa concepção do que é ser adolescente isso começa a entrar em choque (104). 

Outra característica da nossa época e que se aflora muito na juventude é a competição, a 

competição e o status [...] (117). 

Então eu acho que é isso que causa esses vários traumas e conflitos comportamentais nos jovens, 

essa pressão que o mercado tem, essa pressão que a sociedade coloca do que é ser jovem (131).  

[...] se você for com esse jovem pro enfrentamento, a própria cultura de sobrevivência dele [...] que 

em alguns momentos ou ele abaixava a cabeça e ficava resignado e aí todo mundo ia montar nele e 

que isso vai gerar um tipo de trauma, ou ele resistia e a resistência muitas vezes é pela violência às 

vezes verbal às vezes física mesmo (173). 

[...] esse jovem é um jovem que é vítima do próprio sistema capitalista, aqueles que tão ali na franja 

do sistema sofrendo todo o tipo de exclusão, e que tão de uma certa forma impossibilitados de acessar 

os seus direitos mesmo estando no estado de direito (199). 

[...] eu acredito que a emancipação política é a primeira etapa e a emancipação econômica a 

segunda etapa, agora nessa emancipação política você não debate a educação popular com 

simplesmente discurso, retórica e aulas expositivas, você tem que ter práticas e aí vem o debate da 

autogestão [...] a gente pode ser muito mais participativo com as pessoas coletivamente debatendo e 

escolhendo, esse é um caminho e o outro caminho também é o acesso a compreensão [...] do estado de 

direito (228). 

[...] quando a gente fala de política pública, fala do estado de direito a gente não vai mudar a lógica 

capitalista, mas [...] você fala pra pessoas muito mais políticas que aprendem na luta pelos direitos 

você aprende a questionar a se organizar a ser mais critico, então isso são instrumentos que apesar de 

ser reformista são instrumentos que você consegue acumular [condições para uma nova sociedade] 
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(238). 

[...] esse jovem ele tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade de raciocínio, uma coisa 

muito natural da espécie humana, quanto mais jovem mais fácil de você desenvolver algumas 

habilidades (255). 

[...] quando a gente escreve um projeto e dá esse acesso a tecnologia é pra ele [o jovem] poder 

desenvolver, mas sempre com [...] duas preocupações, uma de como é que ele gera a renda pra ele, 

mas não esquecendo aquilo que é mais importante que são os princípios políticos que norteiam 

aquele tipo de ação, aquele tipo de prática (258). 

[...] o jovem também ta cheio de ficar ouvindo aquele negócio da mídia de que tem oportunidade 

pra todo mundo que é mentira, alguns sacam logo no início e outros demoram, outros reproduzem 

esse discurso: ah, mas se a gente lutar a gente vai conseguir, e não vai, o mercado não é pra todo 

mundo, tem ali algumas características (268). 

Então é isso, essas práticas, sempre olhando pra emancipação política e pra emancipação 

econômica, então todas as nossas práticas elas buscam [...] gerar essa primeira emancipação (271). 

O caráter eu já vejo como valores, princípios que formam determinadas concepções de mundo e que 

vão te orientar em determinadas tomadas de decisões [...] e isso é formado a partir da sociedade que 

você nasce e cria das suas relações sociais (299).  

[...] as pessoas são diferentes e elas vão se relacionar com pessoas diferentes e vão ter influencias 

diferentes, então às vezes pra alguns é muito mais significativo uma relação com um e com outro não 

(315). 

[...] acho muito complicado falar que tem a mesma educação porque as pessoas são diferentes 

então tem que ter relações diferentes [...] cada uma vai reagir de forma diferente e é isso que tem que 

ser analisado (319). 

[...] eu acho que tem coisas que determinam a sua vida que indicam um caminho mas que isso a 

gente traz dentro da gente eu não acredito, eu acredito que é social até mesmo porque se fosse assim 

não precisaríamos de educação, todo mundo já estaria determinado a ser o que é, pra que você iria 

precisar de educação, de pai e mãe, solta no meio do mato e depois quando crescer vem pra sociedade 

e já vem pronto e acabado (326). 

[...] uma coisa é o sonho agora também tem que ver se aquilo é realmente um sonho, se aquilo não é 

colocado pela mídia (356). 

[...] acho que o problema não é o jovem não escolhe ele aproveita a oportunidade, [...] acho que no 

próprio mundo capitalista muita coisa você não escolhe você tem que fazer por necessidade [...] 

(364). 

[...] eu procuro sempre falar isso quando eu to trabalhando com o jovem: esse negócio de você ter 

força de vontade, você sonhar e falar eu quero isso mesmo não significa que você vai conseguir 

porque não vai ter espaço pra todo mundo (376). 

[a principal meta no meu trabalho em educação popular com jovens é] preparar pra vida, ter 

uma visão critica do mundo, uma visão criativa, podendo ver que você formou realmente sujeitos 

históricos, não só cidadãos, mas pessoas que são protagonistas da sua vida, da sociedade [...] (391). 

[...] eu tenho [...] duas compreensões de política pública, uma primeira compreensão é que a política 

pública é algo que é um respeito à diversidade, as pessoas são diferentes, tem etnias diferentes, tem 
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lutas históricas diferentes (401).  

[...] preconceito racial, preconceito de gênero antecede o sistema capitalista, então não achar que 

vai destruir o capitalismo e vão acabar as contradições de gênero, racial [...] porque elas antecedem, 

estão muito mais arraigadas na concepção social, na formação do ser humano (417).  

Quando eu penso em metodologia eu tenho muito aquela bronca [...] da apropriação de 

conhecimento, se apropria de conhecimento, sistematiza ele fruto da própria organização social do 

mundo do trabalho que aliena. O conhecimento ele é fragmentado [...] pra alienar [...]. Então 

desenvolver metodologia participativa, metodologias autogestionárias que os trabalhadores eles 

possam entender a riqueza de conhecimento [...] (424). 

[...] transformação [da vida das pessoas] é protagonismo, mas o protagonismo enquanto sujeitos 

históricos, de entender, de ter uma compreensão de classes, identidade, [...] se não as pessoas ficam 

reproduzindo, uma situação econômica não garante uma emancipação política (453). 

[...] esse jovem em vulnerabilidade social ele não é hegemônico tem particularidades (474). 

[...] é isso o que não pode faltar é você ter muito bem claro o objetivo, ter o conhecimento desse 

universo da juventude, e ver que eles não são homogêneos (486). 

A primeira coisa que não pode faltar é não ter a ingenuidade que tecnologia é neutra, ela não é neutra 

tem valores ali por trás. Quando você desenvolve a tecnologia a metodologia ela pode ser encarada 

dessa forma, tem valores ali, valores de dominação, de controle (501). 

[...] a juventude é a que mais sofre com a exclusão social (523). 

[...] eu não sei como é que vai ser a sociedade comunista, ela vai ter conflito, ela vai ter porque é da 

natureza humana o conflito [...] (536). 

 

Quadro 3 – Pré-indicadores: Entrevista 3 

Pré-indicadores 

[...] uma coisa são essas características inatas das pessoas que você traz, outra coisa são os seus 

valores, e aí quando eu falo assim que filho de peixe não necessariamente vai ser um peixinho não é 

que eu tô tirando as características biológicas, mas a forma como eu me relaciono com o mundo 

(45).  

Então eu acho que você traz uma questão interessante que é definir melhor, e aí eu acho que tem que 

pensar um pouco melhor, mas é nesse sentido quando eu falo da personalidade [...] é isso a gente tem 

características inatas mesmo que são biológicas [...] (51). 

Quando eu falo de valores, decisões, princípios, para mim isso tudo é cultural, é da relação social. 

[...] Não é porque duas pessoas foram criadas no mesmo lugar e tiveram a mesma educação que elas 

serão iguais. Cada pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e é isso que tem que ser analisado. 

[...] Porque eu tenho formas de abstrair isso diferente a partir de minha personalidade (57). 

O que eu chamo de personalidade é aquilo que muitas vezes a cultura tenta castrar [...] é porque 

personalidade para mim não está relacionado com valores, com princípios. Como eu poderia dar um 

significado de personalidade de como eu enxergo (92). 

Por exemplo [de característica inata]: não tem pessoas que são muito agitadas? Eu não vejo essa 

agitação como sendo uma coisa que... claro se você pensar a agitação porque o mercado de trabalho 
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exige que ela seja agitada [...], agora outra coisa é você é agitada em todos os momentos de sua vida, 

em todos os ambientes (100). 

[...] o que eu chamo de personalidade é isso: é uma coisa que nos torna único, cada um tem a sua 

individualidade e a cultura ela tenta [...] criar padrões para isso, tenta nos dizer: que o homem jovem 

adolescente age dessa forma, o adulto age dessa forma [...], o homem idoso age dessa forma. Então a 

personalidade é que passa por todos esses valores e uniformidades que a cultura quer colocar na 

gente (105). 

[...] eu não acredito que exista a pessoa já nasceu má ou nasceu boa. O que pode acontecer é que 

dependendo da característica dessas pessoas e a forma como essa característica inata dela reage com 

o mundo externo possa gerar uma interpretação que aquela criança é má [...]. Então talvez eu tenha 

dificuldade de formular a diferença, mas é um pouco nesse sentido, eu não acredito que as pessoas 

nasceram prontas para trilhar um determinado caminho [...] porque é isso: a personalidade ela reage 

com a cultura e não necessariamente [...] vai ser uma receita de bolo (115). 

Então quando eu faço essa diferenciação e acho legal você trazer essa reflexão para mim, porque eu 

vou ter que elaborar melhor, é nesse sentido: aquilo que nos torna único é aquilo que [...] nascemos 

com uma determinada característica. [...] Então, o caráter para mim que são esses valores esses 

princípios, eles vão reagir com a nossa personalidade e aí criar um ser que vai reagir com essa 

sociedade (133). 

[na minha prática] eu olho para o ser humano e não tenho como saber como ele é, eu tenho que 

construir essa relação para poder desvelar, tentar descobrir junto [...]. Então a primeira coisa é saber 

que cada um tem a sua individualidade e que não adianta eu chegar e colocar algo, eu tenho que 

conjuntamente descobrir (164). 

[...] é olhar o ser humano de uma maneira que a gente enxergue nele a capacidade dele mudar e que 

ele não está acabado [...] (179). 

[...] não existe uma única forma de você ensinar um determinado conteúdo, que às vezes você tem 

que variar a forma de explicar [...] a pessoa tem ritmos diferentes de aprendizagem. [...] a partir 

desse ponto que ele produziu esse conhecimento [...] ela consegue abrir o leque dela para outras 

possibilidades (182). 

[...] dizer que é inato é muito complicado porque eu acho que pode ser, só que a gente tem que 

analisar com muito mais calma.[...] por exemplo:[...] eu não conheço ninguém que conseguiu 

desenvolver o ouvido absoluto, os exemplos que eu tenho é de pessoas que já nasceram, agora 

também ter um ouvido absoluto não significa que vai ser um grande músico, ele vai precisar trabalhar 

(194). 

[...] a gente também não pode dizer que o inato [...] é determinista, se você não tiver as condições 

sociais para desenvolver isso, para entender isso também fica complicado (203). 

[...] não vai ser num único momento que você vai mudar aquele jovem [...] (245). 

[...] pode ser assistencialista por que a gente olha e fala: agora eu vou tentar resgatar aquele jovem. Eu 

não diria que é assistencialista porque você não tem como, você não consegue resgatar, você tem que 

ir trabalhando uma relação (252). 

Isso aqui é histórico, porque o termo adolescência ele é muito recente, quer dizer que tá mais perto 

do mundo capitalista, da sociedade capitalista e mais do capitalismo industrial porque está muito 

relacionado na educação para o mercado [...] (264). 

[...] isso aqui [Quando a juventude da periferia atrita em algo eles vão embora, vão fazendo, se 
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dedicam horas] é um processo, não é algo que a gente consegue do dia para a noite [...] (276). 

[...] a rebeldia, a curiosidade, a competitividade e essa necessidade de status vai variar de acordo 

com o grupo social porque a rebeldia para um grupo social não necessariamente é para outro [...] essas 

características elas vão variar (306).  

[as características da adolescência não são naturais, são construídas] por que quando você pensa 

assim: o que é ser adolescente? Independente de você perder ou não a sua adolescência, ter uma 

transição já da infância para a fase adulta, a sociedade não te enxerga enquanto um adulto nem 

como uma criança [...] te colocam alguns limites (320). 

[...] sua família tem muita grana mas você não é dono daquela grana, ao mesmo tempo quando você 

não tem grana e você quer uma coisa, se você não tem condições de entender por que você 

socialmente ainda não compreendeu a complexidade da sociedade, você vem com essa característica 

de ser rebelde (331). 

[...] o que eu acho que é a maior contradição tá aqui no lance da curiosidade, quando eu falo da 

curiosidade que é uma coisa natural da espécie humana isso é biológico, é essa curiosidade que nos 

fez dar vários saltos na história da espécie humana (337). 

[...] eu acho que é da característica da espécie humana a curiosidade, a busca por algo, tentar 

desvelar alguma coisa [...]. Não só da fase da adolescência (342). 

[...] quando você é criança como seu cérebro tá em formação, o seu arcabouço do que vai constituir 

enquanto um adulto tá em formação você se torna mais curioso, até mesmo porque quando a gente tá 

mais adulto algumas coisas falam por si só, porque você consegue fazer a relação [...]. A criança 

ainda não, o jovem ainda não, tem coisas que ela não consegue compreender (345). 

[...] outra coisa que eu acho contraditório no que eu falei a velocidade de raciocínio. A velocidade de 

raciocínio também depende para que, do contexto histórico e cultural e social que ele foi criado (351). 

[...] se fala muito em adolescência, mas se você pensar uma época da espécie humana determinadas 

sociedades que as pessoas viviam até os quarenta anos, quando elas chegavam aos quinze anos, aos 

quatorze quinze anos já é uma família, já estavam casados (368). 

[...] quando você tem essa preocupação de você olhar, tentar mapear as características do grupo, dos 

jovens que você está trabalhando [...] você consegue mapear uma atividade mais interessante [...] é 

legal porque não é uma pedagogia que você chega lá e vomita o conhecimento, mas você tenta 

trabalhar o diálogo [...] (383). 

[...] mesmo que o cara falou uma coisa completamente absurda a gente tem que ir desconstruindo 

devagarzinho, para não chegar por exemplo falando: você tá louco cara! [...] isso também vai criando 

um temor na turma, [...] você passa apenas a ser aquela pessoa inatingível [...] (403). 

[...] o conhecimento é fruto de todos os seres humanos [...] e, portanto pertence a todos. Por isso 

que essa metodologia participativa ela é uma coisa de ida e volta, é tanto para aquele que está 

educando como para aquele que esta sendo educado [...] (423).  

[...] autogestão também não significa que não tem controle, [...] o problema é como é que se 

estabelece esse controle [...]. Aquela velha dinâmica de fazer o contrato de sala, não sou eu que estou 

falando que não pode isso, nós discutimos o porquê, [...], e aí perceber que é tarefa do educador 

facilitar e apresentar esses conteúdos e esses conhecimentos, e não é nenhum favor (429). 

[...] o educador que está ali ele requer também uma relação de cumplicidade com o educando (436).  
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[...] é no trabalho que você tem a verdadeira educação [...] (447). 

[...] duas faces da educação: a educação enquanto um ambiente institucional que prepara para o 

mercado e para a sociedade capitalista e uma educação mais popular, emancipadora que prepara as 

pessoas para [...] ter essa sensibilidade social, política e entender todos como iguais do ponto de vista 

de seres humanos (468). 

[...] uma coisa fundamental das políticas publicas é o protagonismo na sua construção. [...] ela tem 

que colocar experiências elaboradas pelos próprios sujeitos dessa política porque é nessa relação é que 

vai se constituir as verdadeiras condições materiais dessa nova sociedade (479). 

[...] e que coloque as contradições ali [na elaboração da política pública] porque isso enquanto um 

processo é muito importante, você traz o jovem para debater, ou traz o negro e o indígena para 

debater ou a mulher para debater (487). 

[...] o protagonismo aqui é muito importante, até mesmo para que aquela pessoa se aproprie daquela 

política publica e não veja aquilo como algo que não contribua para o seu desenvolvimento [...] 

(499). 

A tecnologia ela é feita para ser dominadora, ou seja, para reproduzir um status quo, então a 

emancipação política ela é essencial para você entender a emancipação econômica, agora sem 

emancipação econômica você vai [sendo...] cooptado, forçado [a reproduzir o status quo] (552). 

Um mundo mais solidário com respeito à individualidade para a gente não cair na atrocidade da 

União Soviética (567). 

O meu maior desafio hoje é continuar trabalhando com esses jovens nessa perspectiva de 

desenvolver metodologias participativas e autogestionárias pensando como é que a gente amplia de 

um único empreendimento com uma grande cadeia produtiva (571). 

[A construção de projeto de futuro junto a esses jovens] Eu acho que é um desafio muito bonito e 

promissor se ele for democrático, participativo e autogestionário, [...] se ele buscar essa emancipação 

política e econômica eu acho bem promissora, [...]. Projetos de futuro não podem ser projetos de 

formar jovens que reproduzam a lógica que está aí (588). 

 

 Os pré-indicadores geralmente apresentam-se em grande número, requerendo do 

pesquisador um trabalho de articulação para que se chegue aos indicadores. Essa articulação 

conforme Aguiar; Ozella (2006) é feita “por similaridade, pela complementaridade ou pela 

contraposição, de modo que nos levem a menor diversidade [...]” (p. 230). 

 Os indicadores possuem conteúdos temáticos que lhes dão significado. Assim, foi 

necessário reler o material das entrevistas e selecionar os trechos (pré-indicadores) que 

ilustrassem e esclarecessem os indicadores. “Este momento já caracteriza uma fase do 

processo de análise, mesmo que ainda empírica e não interpretativa, mas que ilumina um 

início de nuclearização” (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 230). 

 Ao realizar essa etapa do procedimento, percebemos o quanto os conteúdos-temáticos 

encontravam-se interligados e foram emitidos pelo sujeito em um mesmo trecho de sua fala. 
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Muitas vezes o sujeito recorreu a um conteúdo temático para explicar outros. Desse modo, 

nos quadros apresentados, verifica-se que alguns pré-indicadores estão contidos em um ou 

mais indicadores, caso contrário estaríamos omitindo e até mesmo modificando a forma 

dinâmica e dialética em que o sujeito se expressa. Sua localização nas entrevistas transcritas 

também encontra-se registrada ao final de cada pré-indicador. Como esses pré-indicadores 

foram aglutinados em indicadores por conteúdos presentes em todas as entrevistas, para que 

não se perdesse o processo de produção e desenvolvimento das falas do sujeito, o primeiro 

número que está apresentado entre parênteses refere-se ao número da entrevista que contem o 

pré-indicador, e o segundo número após a vírgula refere-se ao número da linha em que este se 

inicia. 

Além disso, é importante registrar e preservar a referência das falas „repetidas‟ acerca 

de um mesmo conteúdo temático no conjunto das entrevistas, pois, caso algum pré-indicador 

gere duvidas ao leitor é possível voltar à entrevista e buscar por outras falas semelhantes que 

também poderiam estar contidas enquanto pré-indicador nos referidos indicadores. Assim, as 

falas „repetidas‟ estão indicadas pelos números que sucedem o primeiro bloco de números 

entre parênteses, e que também indicam o numero da entrevista e a primeira linha em que a 

fala aparece na entrevista. 

 Desse modo, ao final dessa etapa de articulação dos pré-indicadores em indicadores 

(Quadro 4) chegamos aos seguintes indicadores: 

 Concepção de homem naturalizada; 

 Concepção de homem que considera o social; 

 Concepções de homem que tendem para uma perspectiva dialética;  

 Percepção acerca dos jovens de classe baixa e da realidade na qual se encontram; 

 Concepção de adolescência/juventude; 

 Importância de se realizarem escolhas que não reproduzam a lógica capitalista; 

 Concepções constitutivas da relação professor-aluno; 

 Concepção de educação e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem; 

 O conteúdo político que marca a metodologia utilizada em sua prática educativa; 

 A importância de uma ciência, de tecnologias e de um método “não alienados”; 

 Importância do trabalho que desenvolve em educação popular com jovens; 

 Sobre as metas que se deseja alcançar por meio do trabalho desenvolvido em educação 

popular com jovens;  

 Valorização das políticas públicas; 
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Quadro 4 – Articulação dos Pré-indicadores em Indicadores 

Pré-indicadores Indicadores 

[...] eu não sei como é que vai ser a sociedade comunista, ela vai ter conflito, 

ela vai ter porque é da natureza humana o conflito [...] (2, 536).  

Concepção de homem 

naturalizada 

 
[...] esse jovem, ele tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade 

de raciocínio, uma coisa muito natural da espécie humana, quanto mais 

jovem mais fácil de você desenvolver algumas habilidades (2, 255).  

Então eu acho que você traz uma questão interessante que é definir melhor, e 

aí eu acho que tem que pensar um pouco melhor, mas é nesse sentido quando 

eu falo da personalidade [...] é isso a gente tem características inatas 

mesmo que são biológicas [...] (3, 51). 

O que eu chamo de personalidade é aquilo que muitas vezes a cultura 

tenta castrar [...] é porque personalidade para mim não está relacionado 

com valores, com princípios. Como eu poderia dar um significado de 

personalidade de como eu enxergo (3, 92;  3, 35 e 3, 84).  

Por exemplo [de característica inata]: não tem pessoas que são muito 

agitadas? Eu não vejo essa agitação como sendo uma coisa que... claro se 

você pensar a agitação porque o mercado de trabalho exige que ela seja 

agitada [...], agora outra coisa é você é agitada em todos os momentos de sua 

vida, em todos os ambientes (3, 100 e 2, 292). 

[...] o que eu chamo de personalidade é isso: é uma coisa que nos torna 

único, cada um tem a sua individualidade e a cultura ela tenta [...] criar 

padrões para isso, tenta nos dizer: que o homem jovem adolescente age dessa 

forma, o adulto age dessa forma [...], o homem idoso age dessa forma. Então 

a personalidade é que passa por todos esses valores e uniformidades que 

a cultura quer colocar na gente (3, 105; 3, 90 e 3,84).  

Então quando eu faço essa diferenciação e acho legal você trazer essa 

reflexão para mim, porque eu vou ter que elaborar melhor, é nesse sentido: 

aquilo que nos torna único é aquilo que [...] nascemos com uma 

determinada característica. [...] Então, o caráter para mim que são esses 

valores esses princípios, eles vão reagir com a nossa personalidade e aí criar 

um ser que vai reagir com essa sociedade (3, 133 e 3, 105).  

[...] o que eu acho que é a maior contradição tá aqui no lance da curiosidade, 

quando eu falo da curiosidade que é uma coisa natural da espécie humana 

isso é biológico, é essa curiosidade que nos fez dar vários saltos na história 

da espécie humana (3, 337 e 3, 342). 

[...] quando você é criança como seu cérebro tá em formação, o seu 

arcabouço do que vai constituir enquanto um adulto tá em formação você se 

torna mais curioso, até mesmo porque quando a gente tá mais adulto 

algumas coisas falam por si só, porque você consegue fazer a relação [...]. 

A criança ainda não, o jovem ainda não, tem coisas que ela não consegue 

compreender (3, 345).  

[...] preconceito racial, preconceito de gênero antecede o sistema Concepção de homem 
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capitalista, então não achar que vai destruir o capitalismo e vão acabar as 

contradições de gênero, racial [...] porque elas antecedem, estão muito mais 

arraigadas na concepção social, na formação do ser humano (2, 417).  

que considera o social 

 

O caráter eu já vejo como valores, princípios que formam determinadas 

concepções de mundo e que vão te orientar em determinadas tomadas de 

decisões [...] e isso é formado a partir da sociedade que você nasce e cria das 

suas relações sociais (2, 299).  

[...] eu acho que tem coisas que determinam a sua vida que indicam um 

caminho, mas que isso a gente traz dentro da gente eu não acredito, eu 

acredito que é social até mesmo porque se fosse assim não precisaríamos de 

educação, todo mundo já estaria determinado a ser o que é, pra que você iria 

precisar de educação, de pai e mãe, solta no meio do mato e depois quando 

crescer vem pra sociedade e já vem pronto e acabado (2, 326; 2, 323 e 3, 

205).  

[...] as pessoas são diferentes e elas vão se relacionar com pessoas 

diferentes e vão ter influencias diferentes, então às vezes pra alguns é muito 

mais significativo uma relação com um e com outro não (2, 315 e 2, 319). 

[...] dizer que é inato é muito complicado porque eu acho que pode ser, só 

que a gente tem que analisar com muito mais calma. [...] por exemplo:[...] eu 

não conheço ninguém que conseguiu desenvolver o ouvido absoluto, os 

exemplos que eu tenho é de pessoas que já nasceram, agora também ter um 

ouvido absoluto não significa que vai ser um grande músico, ele vai precisar 

trabalhar (3, 194).  

[...] a gente também não pode dizer que o inato [...] é determinista, se você 

não tiver as condições sociais para desenvolver isso, para entender isso 

também fica complicado (3, 203; 3, 205 e 2, 288). 

[...] uma coisa são essas características inatas das pessoas que você traz, 

outra coisa são os seus valores, e aí quando eu falo assim que filho de peixe 

não necessariamente vai ser um peixinho não é que eu tô tirando as 

características biológicas, mas a forma como eu me relaciono com o 

mundo (3, 45). 

Concepções de homem 

que tendem para uma 

perspectiva dialética 

Quando eu falo de valores, decisões, princípios, para mim isso tudo é 

cultural, é da relação social. [...] Não é porque duas pessoas foram criadas 

no mesmo lugar e tiveram a mesma educação que elas serão iguais. Cada 

pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e é isso que tem que ser 

analisado. [...] Porque eu tenho formas de abstrair isso diferente a partir 

de minha personalidade (3, 57). 

[...] eu não acredito que exista a pessoa já nasceu má ou nasceu boa. O que 

pode acontecer é que dependendo da característica dessas pessoas e a forma 

como essa característica inata dela reage com o mundo externo possa 

gerar uma interpretação que aquela criança é má [...]. Então talvez eu tenha 

dificuldade de formular a diferença, mas é um pouco nesse sentido, eu não 

acredito que as pessoas nasceram prontas para trilhar um determinado 

caminho [...] porque é isso: a personalidade ela reage com a cultura e não 

necessariamente [...] vai ser uma receita de bolo (3, 115; 3, 42; 2, 301 e 2, 

308). 
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Então quando eu faço essa diferenciação e acho legal você trazer essa 

reflexão para mim, porque eu vou ter que elaborar melhor, é nesse sentido: 

aquilo que nos torna único é aquilo que [...] nascemos com uma 

determinada característica. [...] Então, o caráter para mim que são esses 

valores esses princípios, eles vão reagir com a nossa personalidade e aí criar 

um ser que vai reagir com essa sociedade (3, 133 e 3, 105). 

Quando eu falo de valores, decisões, princípios, para mim isso tudo é 

cultural, é da relação social. [...] Não é porque duas pessoas foram criadas 

no mesmo lugar e tiveram a mesma educação que elas serão iguais. Cada 

pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e é isso que tem que ser 

analisado. [...] Porque eu tenho formas de abstrair isso diferente a partir de 

minha personalidade (3, 57).  

[...] a gente também não pode dizer que o inato [...] é determinista, se você 

não tiver as condições sociais para desenvolver isso, para entender isso 

também fica complicado (3, 203 e 3, 205).  

[...] é olhar o ser humano de uma maneira que a gente enxergue nele a 

capacidade dele mudar e que ele não está acabado [...] (3, 179).  

[...] um jovem numa situação de vulnerabilidade social dificilmente ele 

não vai ter trauma. Porque a sociedade, ela já é muito violenta, ela exige 

muito. (1, 691; 1, 675 e 1, 700). 

Percepção acerca dos 

jovens de classe baixa 

e da realidade na qual 

se encontram 
[...] se você for com esse jovem pro enfrentamento, a própria cultura de 

sobrevivência dele [...] que em alguns momentos ou ele abaixava a cabeça e 

ficava resignado e aí todo mundo ia montar nele e que isso vai gerar um tipo 

de trauma, ou ele resistia e a resistência muitas vezes é pela violência às 

vezes verbal às vezes física mesmo (2, 173). 

Quando a juventude é da periferia, é da favela, atrita em algo, eles vão 

embora, e vão fazendo, se dedicam horas. Enquanto que, pelo menos as 

experiências que eu tive de trabalhar com o jovem de classe média, classe 

média alta não tem tanto compromisso assim [...] (2, 29). 

[...] é meio complicado esse negócio de o bom da adolescência é que ela 

passa, ela pode passar para o bem ou para o mal. [...] Agora a maioria dos 

jovens fica pelo meio do caminho nessa situação, a maioria ou morre 

assassinado ou vai pro tráfico, ou entra no vicio, no crack e se acaba (2, 

59). 

 [...] tem uns jovens que nem tiveram adolescência, [...] muitos já saíram 

da infância e foram direto pro mercado de trabalho, ter que se sustentar, 

cuidar da casa, cuidar do irmão. [...] é muito complicado a situação do 

jovem hoje, cada vez que a gente olha os dados do mercado de trabalho e da 

escolarização desses jovens, das oportunidades, a gente fica mais 

horrorizado com esses jovens de periferia (2, 68). 

[...] esse jovem é um jovem que é vítima do próprio sistema capitalista, 

aqueles que tão ali na franja do sistema sofrendo todo o tipo de exclusão, e 

que tão de uma certa forma impossibilitados de acessar os seus direitos 

mesmo estando no estado de direito (2, 199 e 2, 142). 
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[...] eu procuro sempre falar isso quando eu tô trabalhando com o jovem: 

esse negócio de você ter força de vontade, você sonhar e falar eu quero isso 

mesmo não significa que você vai conseguir porque não vai ter espaço 

pra todo mundo (2, 376 e 2, 348). 

[...] acho que o problema não é o jovem não escolhe ele aproveita a 

oportunidade, [...] acho que no próprio mundo capitalista muita coisa 

você não escolhe você tem que fazer por necessidade [...] (2, 364). 

[...] esse jovem em vulnerabilidade social ele não é hegemônico tem 

particularidades (2, 474). 

[...] a juventude é a que mais sofre com a exclusão social (2, 523). Concepção de 

adolescência/juventude 
[...] esse jovem é um jovem que é vítima do próprio sistema capitalista, 

aqueles que tão ali na franja do sistema sofrendo todo o tipo de exclusão, e 

que tão de uma certa forma impossibilitados de acessar os seus direitos 

mesmo estando no estado de direito (2, 199). 

[...] o jovem também tá cheio de ficar ouvindo aquele negócio da mídia de 

que tem oportunidade pra todo mundo que é mentira, alguns sacam logo 

no início e outros demoram, outros reproduzem esse discurso: ah, mas se a 

gente lutar a gente vai conseguir, e não vai, o mercado não é pra todo 

mundo, tem ali algumas características (2, 268). 

Então eu acho que é isso que causa esses vários traumas e conflitos 

comportamentais nos jovens, essa pressão que o mercado tem, essa 

pressão que a sociedade coloca do que é ser jovem (2, 131).  

[...] tem uns jovens que nem tiveram adolescência, [...] muitos já saíram 

da infância e foram direto pro mercado de trabalho, ter que se sustentar, 

cuidar da casa, cuidar do irmão. [...] é muito complicado a situação do 

jovem hoje, cada vez que a gente olha os dados do mercado de trabalho e da 

escolarização desses jovens, das oportunidades a gente fica mais 

horrorizado com esses jovens de periferia (2, 68). 

[...] o adolescente o jovem assim pela própria idade, pela própria 

descoberta do mundo e da pressão social, da ação social, do contexto social 

[...] o adolescente acha que está acima do bem e do mal que tem força pra 

fazer as coisas [...] (2, 98). 

[a sociedade] cria uma concepção do que é ser adolescente então está 

naquela fase de descobrir o mundo e se divertir, mas ao mesmo tempo 

começa a chegar as responsabilidades de que é estudar, que é respeitar os 

seus limites, então enfim, tem todo aí um padrão de que é ser adolescente. 

Agora ao mesmo tempo quando você é criado na periferia aonde não se é 

respeitado alguns princípios básicos que criaram essa concepção do que é ser 

adolescente isso começa a entrar em choque (2, 104 e 3, 368). 

Outra característica da nossa época e que se aflora muito na juventude é a 

competição, a competição e o status [...] (2, 117). 

[...] esse jovem, ele tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade 

de raciocínio, uma coisa muito natural da espécie humana, quanto mais 
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jovem mais fácil de você desenvolver algumas habilidades (2, 255). 

[...] a rebeldia, a curiosidade, a competitividade e essa necessidade de 

status vai variar de acordo com o grupo social porque a rebeldia para um 

grupo social não necessariamente é para outro [...] essas características, 

elas vão variar (3, 306).  

[...] sua família tem muita grana mas você não é dono daquela grana, ao 

mesmo tempo quando você não tem grana e você quer uma coisa, se você 

não tem condições de entender por que você socialmente ainda não 

compreendeu a complexidade da sociedade, você vem com essa 

característica de ser rebelde (3, 331). 

[...] eu acho que é da característica da espécie humana a curiosidade, a 

busca por algo, tentar desvelar alguma coisa [...]. Não só da fase da 

adolescência (3, 342). 

[...] outra coisa que eu acho contraditório no que eu falei a velocidade de 

raciocínio. A velocidade de raciocínio também depende para que, do 

contexto histórico e cultural e social que ele foi criado (3, 351 e 3, 362). 

[as características da adolescência não são naturais, são construídas] por que 

quando você pensa assim: o que é ser adolescente? Independente de você 

perder ou não a sua adolescência, ter uma transição já da infância para a fase 

adulta, a sociedade não te enxerga enquanto um adulto nem como uma 

criança [...] te colocam alguns limites (3, 320 e 3, 315). 

Isso aqui é histórico, porque o termo adolescência ele é muito recente, 

quer dizer que tá mais perto do mundo capitalista, da sociedade capitalista e 

mais do capitalismo industrial porque está muito relacionado na educação 

para o mercado [...] (3, 264). 

[...] se fala muito em adolescência, mas se você pensar uma época da 

espécie humana determinadas sociedades que as pessoas viviam até os 

quarenta anos, quando elas chegavam aos quinze anos, aos quatorze quinze 

anos já é uma família, já estavam casados (3, 368). 

[...] uma coisa é o sonho agora também tem que ver se aquilo é realmente 

um sonho, se aquilo não é colocado pela mídia (2, 356 e 2, 361). 

Importância de se 

realizarem escolhas 

que não reproduzam a 

lógica capitalista [...] acho que o problema não é o jovem não escolhe ele aproveita a 

oportunidade, [...] acho que no próprio mundo capitalista muita coisa 

você não escolhe você tem que fazer por necessidade [...] (2, 364 e 2, 370). 

[...] eu procuro sempre falar isso quando eu tô trabalhando com o jovem: 

esse negócio de você ter força de vontade, você sonhar e falar eu quero isso 

mesmo não significa que você vai conseguir porque não vai ter espaço 

pra todo mundo (2, 376). 

[A construção de projeto de futuro junto a esses jovens] Eu acho que é um 

desafio muito bonito e promissor se ele for democrático, participativo e 

autogestionário, [...] se ele buscar essa emancipação política e econômica eu 

acho bem promissora, [...]. Projetos de futuro não podem ser projetos de 

formar jovens que reproduzam a lógica que está aí (3, 588). 
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[...] os técnicos achavam que dar aula era no modo tradicional entendeu, 

tinha alguns professores que até faziam sacanagem do ponto de vista de 

fazer o aluno ficar repetindo [...] (1, 604). 

Concepções 

constitutivas da 

relação professor-

aluno. 

 
[...] eu acredito que a emancipação política é a primeira etapa e a 

emancipação econômica a segunda etapa, agora nessa emancipação 

política você não debate a educação popular com simplesmente discurso, 

retórica e aulas expositivas, você tem que ter práticas e aí vem o debate da 

autogestão [...] a gente pode ser muito mais participativo com as pessoas 

coletivamente debatendo e escolhendo, esse é um caminho e o outro 

caminho também é o acesso à compreensão [...] do estado de direito (2, 228 

e 3, 255). 

[...] autogestão também não significa que não tem controle, [...] o problema 

é como é que se estabelece esse controle [...]. Aquela velha dinâmica de 

fazer o contrato de sala, não sou eu que estou falando que não pode isso, nós 

discutimos o porquê, [...], e aí perceber que é tarefa do educador facilitar e 

apresentar esses conteúdos e esses conhecimentos, e não é nenhum favor 

(3, 429). 

[...] quando você tem essa preocupação de você olhar, tentar mapear as 

características do grupo, dos jovens que você está trabalhando [...] você 

consegue mapear uma atividade mais interessante [...] é legal porque não é 

uma pedagogia que você chega lá e vomita o conhecimento, mas você 

tentar trabalhar o diálogo [...] (3, 383 e 2, 173). 

[na minha prática] eu olho para o ser humano e não tenho como saber como 

ele é, eu tenho que construir essa relação para poder desvelar, tentar 

descobrir junto [...]. Então a primeira coisa é saber que cada um tem a sua 

individualidade e que não adianta eu chegar e colocar algo, eu tenho que 

conjuntamente descobrir (3, 164). 

[...] é olhar o ser humano de uma maneira que a gente enxergue nele a 

capacidade dele mudar e que ele não está acabado [...] (3, 179). 

[...] não vai ser num único momento que você vai mudar aquele jovem [...] 

(3, 245). 

[...] não existe uma única forma de você ensinar um determinado conteúdo, 

que às vezes você tem que variar a forma de explicar [...] a pessoa tem 

ritmos diferentes de aprendizagem. [...] a partir desse ponto que ele 

produziu esse conhecimento [...] ela consegue abrir o leque dela para 

outras possibilidades (3, 182). 

[...] mesmo que o cara falou uma coisa completamente absurda a gente tem 

que ir desconstruindo devagarzinho, para não chegar por exemplo falando: 

você tá louco cara! [...] isso também vai criando um temor na turma, [...] 

você passa apenas a ser aquela pessoa inatingível [...] (3, 403). 

[...] o conhecimento é fruto de todos os seres humanos [...] e, portanto 

pertence a todos. Por isso que essa metodologia participativa ela é uma 

coisa de ida e volta, é tanto para aquele que está educando como para aquele 

que está sendo educado [...] (3, 423).  
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[...] o educador que está ali, ele requer também uma relação de 

cumplicidade com o educando (3, 436).  

[...] a universidade não consegue formar educadores. Pela sua própria 

estrutura racional, pela sua relação com o conhecimento. Educador se 

forma na prática, educando, tendo condições de perceber que o 

conhecimento é colaborativo (1, 636 e 1, 561). 

Concepção de 

educação e suas 

implicações no 

processo de ensino-

aprendizagem 
[...] quando a gente escreve um projeto e dá esse acesso à tecnologia é pra 

ele [o jovem] poder desenvolver, mas sempre com [...] duas preocupações, 

uma de como é que ele gera a renda pra ele, mas não esquecendo aquilo 

que é mais importante que são os princípios políticos que norteiam aquele 

tipo de ação, aquele tipo de prática (2, 258). 

[...] acho muito complicado falar que tem a mesma educação porque as 

pessoas são diferentes então tem que ter relações diferentes [...] cada uma vai 

reagir de forma diferente e é isso que tem que ser analisado (2, 319 e 3, 73). 

[...] eu acho que tem coisas que determinam a sua vida que indicam um 

caminho mas que isso a gente traz dentro da gente eu não acredito, eu 

acredito que é social até mesmo porque se fosse assim não precisaríamos de 

educação, todo mundo já estaria determinado a ser o que é, pra que você iria 

precisar de educação, de pai e mãe, solta no meio do mato e depois quando 

crescer vem pra sociedade e já vem pronto e acabado (2, 326 e 2, 323).  

[na minha prática] eu olho para o ser humano e não tenho como saber como 

ele é, eu tenho que construir essa relação para poder desvelar, tentar 

descobrir junto [...]. Então a primeira coisa é saber que cada um tem a sua 

individualidade e que não adianta eu chegar e colocar algo, eu tenho que 

conjuntamente descobrir (3, 164). 

[...] não existe uma única forma de você ensinar um determinado conteúdo, 

que às vezes você tem que variar a forma de explicar [...] a pessoa tem 

ritmos diferentes de aprendizagem. [...] a partir desse ponto que ele 

produziu esse conhecimento [...] ela consegue abrir o leque dela para 

outras possibilidades (3, 182). 

 [...] isso aqui [Quando a juventude da periferia atrita em algo eles vão 

embora, vão fazendo, se dedicam horas] é um processo, não é algo que a 

gente consegue do dia para a noite [...] (3, 276). 

[...] quando você tem essa preocupação de você olhar, tentar mapear as 

características do grupo, dos jovens que você está trabalhando [...] você 

consegue mapear uma atividade mais interessante [...] é legal porque não é 

uma pedagogia que você chega lá e vomita o conhecimento, mas você 

tenta trabalhar o diálogo [...] (3, 383). 

[...] o conhecimento é fruto de todos os seres humanos [...] e, portanto 

pertence a todos. Por isso que essa metodologia participativa ela é uma 

coisa de ida e volta, é tanto para aquele que está educando como para aquele 

que esta sendo educado [...] (3, 423).  

[...] é no trabalho que você tem a verdadeira educação [...] (3, 447). 
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[...] duas faces da educação: a educação enquanto um ambiente 

institucional que prepara para o mercado e para a sociedade capitalista e 

uma educação mais popular, emancipadora que prepara as pessoas para [...] 

ter essa sensibilidade social, política e entender todos como iguais do ponto 

de vista de seres humanos (3, 468). 

[...] acho que toda vez que você elabora um projeto de educação [...] você 

tem que formar uma equipe técnica, ou pelo menos uma metodologia, uma 

didática, ou pelo menos assim, conteúdos (1, 631). 

O conteúdo político 

que marca a 

metodologia utilizada 

em sua prática 

educativa 

 

[...] é isso o que não pode faltar é você ter muito bem claro o objetivo, ter o 

conhecimento desse universo da juventude, e ver que eles não são 

homogêneos (2, 486 ; 2, 464). 

[...] eu acredito que a emancipação política é a primeira etapa e a 

emancipação econômica a segunda etapa, agora nessa emancipação 

política você não debate a educação popular com simplesmente discurso, 

retórica e aulas expositivas, você tem que ter práticas e aí vem o debate da 

autogestão [...] a gente pode ser muito mais participativo com as pessoas 

coletivamente debatendo e escolhendo, esse é um caminho e o outro 

caminho também é o acesso a compreensão [...] do estado de direito (2, 228; 

2, 274). 

[...] quando a gente escreve um projeto e dá esse acesso à tecnologia é pra 

ele poder desenvolver, mas sempre com [...] duas preocupações, uma de 

como é que ele gera a renda pra ele, mas não esquecendo aquilo que é mais 

importante que são os princípios políticos que norteiam aquele tipo de ação, 

aquele tipo de prática (2, 258).  

A tecnologia, ela é feita para ser dominadora, ou seja, para reproduzir um 

status quo, então a emancipação política, ela é essencial para você entender 

a emancipação econômica, agora sem emancipação econômica você vai 

[sendo...] cooptado, forçado [a reproduzir o status quo] (3, 552). 

Então é isso, essas práticas, sempre olhando pra emancipação política e pra 

emancipação econômica, então todas as nossas práticas elas buscam [...] 

gerar essa primeira emancipação (2, 271; 2, 202; 2, 212; 3,532 e 3, 538). 

[...] o conhecimento é fruto de todos os seres humanos [...] e, portanto 

pertence a todos. Por isso que essa metodologia participativa, ela é uma 

coisa de ida e volta, é tanto para aquele que está educando como para aquele 

que esta sendo educado [...] (3, 423).  

[...] pode ser assistencialista por que a gente olha e fala: agora eu vou tentar 

resgatar aquele jovem. Eu não diria que é assistencialista porque você não 

tem como, você não consegue resgatar, você tem que ir trabalhando uma 

relação (3, 252). 

[...] a tecnologia, ela tem conceito, ela tem ideia e ela tem ideologia. Então 

esse negócio de ciência neutra não existe (1, 569). 

A importância de uma 

ciência, de tecnologias 

e de um método “não 

alienados” Quando eu penso em metodologia eu tenho muito aquela bronca [...] da 

apropriação de conhecimento, se apropria de conhecimento, sistematiza 

ele fruto da própria organização social do mundo do trabalho que aliena. O 
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conhecimento ele é fragmentado [...] pra alienar [...]. Então desenvolver 

metodologia participativa, metodologias autogestionárias que os 

trabalhadores eles possam entender a riqueza de conhecimento [...] (2, 424). 

A primeira coisa que não pode faltar é não ter a ingenuidade que tecnologia 

é neutra, ela não é neutra tem valores ali por trás. Quando você desenvolve 

a tecnologia, a metodologia, ela pode ser encarada dessa forma, tem valores 

ali, valores de dominação, de controle (2, 501). 

A tecnologia, ela é feita para ser dominadora, ou seja, para reproduzir um 

status quo, então a emancipação política, ela é essencial para você entender 

a emancipação econômica, agora sem emancipação econômica você vai 

[sendo...] cooptado, forçado [a reproduzir o status quo] (3, 552). 

É importante [o trabalho que desenvolvo] para vários aspectos da sociedade, 

é importante para desenvolver política pública, [...] acho que tem essa 

importância social [...]. Tem uma importância social também, mas do ponto 

de vista pedagógico educacional que é essa metodologia que a gente tá 

desenvolvendo [...]. Tem outra importância também social na 

transformação das vidas das pessoas (1, 501).  

Importância do 

trabalho que 

desenvolve em 

educação popular com 

jovens 

[...] transformação [da vida das pessoas] é protagonismo, mas o 

protagonismo enquanto sujeitos históricos, de entender, de ter uma 

compreensão de classes, identidade, [...] se não as pessoas ficam 

reproduzindo, uma situação econômica não garante uma emancipação 

política (2, 453). 

Tem a importância dentro do ponto de vista político da militância, a gente 

falar com autoridades (1, 523). 

[...] eu acho que uma importância é o contato direto com a arte, que não é 

uma arte pasteurizada, que não é uma arte da indústria mesmo cultural (1, 

532). 

[...] importância da realização individual [...] é ter uma identidade, é não 

estar preso a determinados valores que a sociedade te coloca (1, 513). 

[...] é muito romântico e utópico isso, mas o que a gente quer é uma nova 

sociedade, mais justa, solidária (1, 554). 

Sobre as metas que se 

deseja alcançar por 

meio do trabalho 

desenvolvido em 

educação popular com 

jovens  

 

Um mundo mais solidário com respeito à individualidade para a gente 

não cair na atrocidade da União Soviética (3, 567 e 2, 534). 

Profissionalmente, acho que conseguir se aposentar com dignidade, ou seja, 

ter condições de trabalhar e não passar fome nem necessidade.Enriquecer a 

gente não almeja, porque se a gente tivesse almejado não podia ter escolhido 

essa profissão, nem essa atividade, nem ter estudado o que a gente estudou, e 

outra, a gente tem uma opção de vida, a gente sabe que para enriquecer você 

só enriquece explorando o outro trabalhador, então a gente não vai fazer 

isso (1, 555). 

[...] tem um objetivo pragmático aí que é o quê? Nós temos que desenvolver 

metodologia, temos que desenvolver tecnologia e isso tem que ser com os 

princípios da autogestão se não tiver autogestão, solidariedade e 
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democratização do conhecimento, não vai rolar, é mentira (1, 574). 

[a principal meta no meu trabalho em educação popular com jovens é 

preparar pra vida, ter uma visão critica do mundo, uma visão criativa, 

podendo ver que você formou realmente sujeitos históricos, não só cidadãos, 

mas pessoas que são protagonistas da sua vida, da sociedade [...] (2, 391). 

Então é isso, essas práticas, sempre olhando pra emancipação política e pra 

emancipação econômica, então todas as nossas práticas elas buscam [...] 

gerar essa primeira emancipação (2, 271). 

O meu maior desafio hoje é continuar trabalhando com esses jovens nessa 

perspectiva de desenvolver metodologias participativas e 

autogestionárias pensando como é que a gente amplia de um único 

empreendimento com uma grande cadeia produtiva (3, 571). 

[...] quando a gente fala de política pública, fala do estado de direito, a 

gente não vai mudar a lógica capitalista, mas [...] você fala pra pessoas 

muito mais políticas que aprendem na luta pelos direitos você aprende a 

questionar a se organizar a ser mais critico, então isso são instrumentos que 

apesar de ser reformistas são instrumentos que você consegue acumular 

[condições para uma nova sociedade] (2, 238). 

Valorização das 

políticas públicas 

[...] eu tenho [...] duas compreensões de política pública, uma primeira 

compreensão é que a política pública é algo que é um respeito à 

diversidade, as pessoas são diferentes, têm etnias diferentes, têm lutas 

históricas diferentes (2, 401).  

[...] uma coisa fundamental das políticas publicas é o protagonismo na sua 

construção. [...] ela tem que colocar experiências elaboradas pelos próprios 

sujeitos dessa política porque é nessa relação é que vai se constituir as 

verdadeiras condições materiais dessa nova sociedade (3, 479 e 2, 412). 

[...] o protagonismo aqui é muito importante, até mesmo para que aquela 

pessoa se aproprie daquela política publica e não veja aquilo como algo que 

não contribua para o seu desenvolvimento [...] (3, 499). 

[...] e que coloque as contradições ali [na elaboração da política pública] 

porque isso enquanto um processo é muito importante, você traz o jovem 

para debater, ou traz o negro e o indígena para debater ou a mulher para 

debater (3, 487). 

 

 Na próxima etapa inicia-se o processo de articulação dos indicadores e seus conteúdos, 

o que culminará na organização dos Núcleos de Significação (Quadro 5). Essa articulação 

possibilitará avançar na análise propriamente dita dos sentidos constituídos pelo sujeito, 

saindo do empírico rumo à interpretação.  

 Segundo Aguiar; Ozella (2006) espera-se aqui uma quantia reduzida de núcleos os 

quais “devem expressar os pontos centrais e fundamentais que trazem implicações para o 

sujeito, que o envolvam emocionalmente, que revelem as suas determinações constitutivas” 
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(p. 231).  A articulação dos indicadores em núcleos de significação foi realizada conforme 

apontam os autores, pelos critérios de contradição, similaridade e complementaridade, com a 

intenção de apreender o movimento do sujeito e também obter uma síntese de suas formas de 

pensar, sentir e agir do sujeito acerca do objeto de estudo, ou seja, de sua prática educativa 

com jovens/adolescentes. 

Os núcleos precisam ser nomeados e para isso os autores sugerem a escolha de 

expressões do sujeito que demonstrem facetas relevantes de sua singularidade e que, nessa 

condição, revelem aspectos fundamentais à compreensão do todo. Optamos nesta pesquisa por 

produzir uma nomeação que contém, em um primeiro momento, uma síntese nossa acerca do 

núcleo, e em um segundo momento uma fala do sujeito que representasse essa síntese.  

 

Quadro 5 – Articulação dos indicadores em Núcleos de Significação 

Indicadores  Núcleos de Significação 

- Concepção de homem naturalizada; 

- Concepção de homem que considera o social; 

- Concepções de homem que tendem para uma perspectiva 

dialética. 

1. Uma tensão/dilema constante 

entre as concepções de homem 

inatista e historicizada: “a gente 

tem características inatas mesmo 

que são biológicas”, “dizer que é 

inato é muito complicado” 

- Percepção acerca dos jovens de classe baixa e da realidade na 

qual se encontram; 

- Concepção de adolescência/juventude; 

- Importância de se realizarem escolhas que não reproduzam a 

lógica capitalista. 

2. A realidade social e 

adolescente/jovem hoje: “esse 

jovem é um jovem que é vítima do 

próprio sistema capitalista” 

- Concepções constitutivas da relação professor-aluno; 

- Concepção de educação e suas implicações no processo de 

ensino-aprendizagem. 

3. A necessidade de novas formas 

de educar: “não é uma pedagogia 

que você chega lá e vomita o 

conhecimento, mas você tenta 

trabalhar o diálogo” 

- O conteúdo político que marca a metodologia utilizada em sua 

prática educativa; 

- A importância de uma ciência, de tecnologias e de um método 

“não alienados”. 

4. A necessidade de uma ciência, 

de tecnologias e de um método 

crítico/transformador: “sempre 

olhando pra emancipação política 

e pra emancipação econômica” 

- Importância do trabalho que desenvolve em educação popular 

com jovens; 

- Sobre as metas que se deseja alcançar por meio do trabalho 

desenvolvido em educação popular com jovens; 

- Valorização das políticas públicas. 

5. Metas do trabalho desenvolvido 

em educação popular com jovens: 

“o que a gente quer é uma nova 

sociedade, mais justa, solidária” 
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Em todo o processo de análise nos aproximamos cada vez mais das zonas de sentido 

constituídas pelo sujeito, logo de sua dimensão subjetiva, acerca do objeto de estudo. Ao 

pesquisador no processo final de análise, cabe um esforço interpretativo para articular os 

conteúdos dos núcleos e apreender as contradições presentes de forma nem sempre aparente 

no discurso do sujeito. 

 A busca pela superação do empírico é constante pelo pesquisador.  Os autores 

apontam que em uma análise mais complexa, completa e sintetizadora “os núcleos são 

integrados no seu movimento, analisados à luz do contexto do discurso em questão, à luz do 

contexto sócio-histórico, à luz da teoria” (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 231). 

 Do modo como sugerem os autores, prosseguiremos a seguir em nossa análise. 
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Capítulo V: Análise 

 

─ Interessante, embora elementar ─ Homes 

disse, voltando ao seu lugar preferido no 

sofá. ─ Existem, com certeza,  um ou dois 

indícios na bengala. Eles nos fornecem a 

base para diversas deduçoes.  

 

(SIR DOYLE, 2005, p. 8) 

 

Na busca da compreensão dos sentidos constituídos por um educador popular acerca 

de sua prática com adolescentes de classe baixa, primeiramente apresentaremos nosso sujeito 

a partir de uma breve descrição de sua história de vida, enfocando sua trajetória profissional 

escolar e de trabalho até os dias de hoje. 

Em um segundo momento, como apontado no capítulo anterior, será realizada a 

análise dos cinco núcleos de significação construídos por meio das entrevistas realizadas com 

o sujeito. 

 

5.1 Quem é nosso educador popular 

 

Luis tem 35 anos de idade e reside na cidade de São Paulo, em um bairro da Zona 

Oeste. É graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Federal de São Paulo 

(PUCSP), trabalha atualmente em uma OSCIP e fornece consultoria a uma rede de 

universidades em São Paulo.  

É membro de família humilde, possui dois irmãos e uma irmã. Segundo ele, seus avós 

eram analfabetos, seu pai estudou até o quinto ano e sua mãe até o terceiro ano, ambos no 

ensino fundamental. Em suas palavras “meus tios assim, um ou outro terminou o ensino 

médio, a maioria só fez o primário e hoje até o ano retrasado eu era o único da minha família 

por parte de mãe e pai que tinha nível superior. Agora o ano retrasado minha irmã conseguiu 

uma bolsa do ProUni e agora está [...] fazendo Pedagogia” (1, 79). Seus outros irmãos, 

assim como os pais, não completaram o ensino fundamental. 

Em sua trajetória de vida, sua primeira atividade econômica teve inicio em torno dos 

treze anos de idade como vendedor em feiras e na rua. Depois trabalhou como Office boy e 

auxiliar administrativo. Todas essas atividades foram exercidas durante o período escolar em 

que o sujeito estava na educação básica. 

Quando completou dezesseis anos entrou para o serviço militar e lá permaneceu por 

seis anos. Durante um determinado período do serviço militar fez cursinho para prestar 
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vestibular. Luis disse que começou a ser militante do Partido dos Trabalhadores (PT) desde a 

educação básica no movimento estudantil e nessa época almejava entrar na Faculdade de 

Filosofia para “entender um pouco melhor a política, pra entender melhor o mundo, a 

sociedade” (1, 16). No cursinho pôde refletir melhor acerca de sua escolha com a colaboração 

de um professor e decidiu estudar Ciências Sociais: “quando eu descobri o que era ciências 

sociais eu me apaixonei. E aí eu entrei na faculdade” (1, 28). 

Sobre a questão da militância Luis conta que atualmente possui uma compreensão 

diferente daquela época sobre o movimento social: “eu entendia o movimento social enquanto 

existência, enquanto luta pra modificar a sociedade e posso dizer que muitos movimentos 

naquela época eu acreditava muito na revolução armada, no enfrentamento mesmo, na 

violência e tal. [...] Hoje eu já vejo o movimento social do ponto de vista da inclusão 

econômica, da viabilidade econômica, da inclusão tecnológica e da autogestão” (1,49).  

Durante os dois primeiros anos de faculdade Luis permaneceu no serviço militar. Em 

suas palavras: “eu tirava serviço todo domingo [como músico na banda do serviço militar] e 

estudava durante a semana, então isso foi uma rotina que eu consegui estabelecer para 

conseguir estudar” (1, 73). Essa rotina foi estabelecida também para conseguir estudar no 

cursinho. 

Quando saiu do serviço militar trabalhou em vários lugares como em uma produtora 

de vídeo como auxiliar de câmera, em um museu de São Paulo como estagiário e, pela 

primeira vez, em um projeto como educador popular de jovens. Finalizada a graduação atuou 

em outros projetos como professor de cidadania de pessoas em situação de rua e como 

professor de história e geografia para adultos. 

Finalizados esses trabalhos, no ano de 2003, Luis junto a outros educadores populares, 

arte-educadores, artistas e produtores culturais fundaram uma OSCIP (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público). Nessa OSCIP já desenvolveram vários Projetos com 

jovens, principalmente jovens de classe baixa, sempre envolvendo a democratização ao 

conhecimento e a cultura, a geração de trabalho e renda que segundo ele são condições 

indispensáveis para garantir a autonomia dos cidadãos. 

Paralelamente aos projetos desenvolvidos pela OSCIP, Luis realizava outras atividades 

principalmente em projetos de Secretarias de cidades próximas a São Paulo atuando como 

educador popular, assistente e coordenador pedagógico. Hoje é diretor presidente da OSCIP e 

está desenvolvido um projeto com jovens de periferia, além de prestar consultoria a uma rede 

de universidades. 
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Em relação à população jovem com a qual trabalha, Luis diz que “hoje é uma opção 

trabalhar com esse jovem com uma concepção política, social de querer mesmo assistir, 

atender os jovens em vulnerabilidade social, mas na época não foi uma coisa tão intencional 

assim [...] foi acontecendo” (2, 21). Ele ainda diz que continua trabalhando com esse público 

“pela satisfação, a gente vê [...] a transformação dos jovens, do dia a dia [...] o próprio 

compromisso deles” (2, 27).  

Luis se considera realizado profissionalmente. Em suas palavras: “eu adoro fazer o 

que eu faço. Dentro do ponto de vista profissional eu sou realizado. [...] Economicamente 

não vale muito a pena assim, se for pensar do ponto de vista mesmo, do retorno financeiro. 

Agora é, a gente se diverte, a gente produz, a gente trabalha com a criatividade, então é 

gratificante independente do retorno financeiro” (1, 473).  

 

5.2 Análise dos Núcleos de Significação 

 

É importante destacar que anteriormente à analise, já na formação dos Núcleos de 

Significação, a sequência cronológica da entrevista foi quebrada para melhor explicitar as 

contradições, as lacunas no pensamento e as reflexões sobre determinado conteúdo.  A 

sequência cronológica será de interesse nesta análise apenas para localizar os movimentos de 

transformação do pensamento do sujeito em relação a alguma fala anterior.  

Seguimos, então, com as análises de intranúcleos para depois no momento das 

considerações finais ser desenvolvida uma analise de síntese internúcleos. 

 

5.2.1 Núcleo 1 

Uma tensão constante entre as concepções de homem inatista e historicizada: “a gente 

tem características inatas mesmo que são biológicas”, “dizer que é inato é muito 

complicado” 

 

 Neste núcleo de significação foram agrupadas e articuladas as falas e conteúdos que se 

referem à concepção de homem que o sujeito possui. Essa concepção é constituída de 

diferentes formas de se compreender o homem, que apresentam contradições entre si e que 

aparecem em constante movimento de transformação na fala de Luis. 

 Desse modo, na fala de Luis são reveladas três diferentes formas de compreender o 

homem que denominamos: concepção de homem naturalizada; concepção de homem que 

considera o social; concepção de homem que tende para uma perspectiva dialética. 
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Essas três diferentes formas apresentam elementos contraditórios entre si que para o 

sujeito parecem não estar claros/conscientes, ou seja, muitas vezes esses elementos não são 

nomeados ou distinguidos de forma esclarecedora por ele, o que o deixa desconfortável em 

muitos momentos ao tentar expressar seu pensamento. Nesse sentido essas diferentes 

maneiras de compreender o homem que para nós são contraditórias ora coexistem em 

harmonia, ora são produtoras de tensão para o sujeito. 

 Temos a compreensão de que os momentos de estabilidade e tensão estão em 

constante oscilação e interação no pensamento desse sujeito. Esses dois movimentos fazem 

parte de um mesmo processo, mas serão aqui analisados, quando necessário, separadamente 

para fins didáticos.  

Sobre a concepção de homem naturalizada, Luis defende que todo ser humano nasce 

com algumas características que são universais a todos os homens e que também nasce com 

algumas características que seriam individuais, pré existentes a determinado indivíduo. 

Uma característica universal apontada por Luis é a curiosidade, a qual em um primeiro 

momento é atribuída por ele como sendo própria dos jovens, mas, quando foi questionado 

sobre essa característica na ultima entrevista, modificou sua argumentação dizendo que ela é 

natural a toda a espécie humana como mostra a fala abaixo: 

 

[...] o que eu acho que é a maior contradição tá aqui no lance da curiosidade, quando eu falo da 

curiosidade que é uma coisa natural da espécie humana isso é biológico, é essa curiosidade que nos 

fez dar vários saltos na história da espécie humana (3, 338 e 3, 343). 

 

A curiosidade é trazida por Luis como uma característica da natureza humana, que 

diferencia o homem dos animais e como um elemento necessário para a evolução da espécie. 

Além disso, essa característica possui diferentes graus de intensidade conforme a idade. Para 

ele a criança seria mais curiosa e com o avanço da idade essa curiosidade diminuiria. Todos 

os homens nasceriam curiosos e esse comportamento tenderia a diminuir com o passar da 

idade. Assim, 

 
[...] quando você é criança como seu cérebro tá em formação, o seu arcabouço do que vai constituir 

enquanto um adulto tá em formação você se torna mais curioso, até mesmo porque quando a gente tá 

mais adulto algumas coisas falam por si só, porque você consegue fazer a relação [...]. A criança 

ainda não, o jovem ainda não, tem coisas que ela não consegue compreender (3, 346).  

 

Compreendemos que a curiosidade é uma Função Psicológica Superior (FPS) ou, 

como também denomina Vigotski (2007), um comportamento superior, que diferentemente 

dos processos elementares necessita da relação social para existir. Desse modo, o homem não 
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nasce curioso, ele aprende a ser curioso na relação com os outros homens. A forma de ser, 

agir e sentir que compõe a curiosidade é histórica assim como são as outras FPS como a 

criatividade, memória e atenção voluntária. 

Todas essas FPS foram desenvolvidos ao longo da historia da humanidade pelos 

homens como recursos para a satisfação de necessidades ou, por outro ângulo, torna-se uma 

necessidade historicamente constituída ser curioso. As FPS são heranças sociais, preservadas 

nas e pelas relações humanas que são mediadas pelos signos e instrumentos cotidianamente. 

Por outro lado, na fala do sujeito, essa curiosidade que é uma FPS aparece como uma 

herança genética. Defendemos que no desenvolvimento da criança a constituição do 

fenômeno psicológico tem origem nas relações sociais, pois, as pessoas com as quais convive 

produzem muitos estímulos que vão sendo internalizados e com o tempo a criança consegue 

compreender o significado que esse estímulo representa socialmente. Esse movimento é 

complexo, processual e dialético. 

Nesse sentido, desenvolvemos a capacidade de ser curiosos por que alguém colaborou 

para isso e perpetuamos essa característica porque ela é útil na vida em sociedade, e 

possibilita, juntamente com outras características, a satisfação das necessidades cotidianas e 

ela, como diz nosso sujeito, pode estar associada aos “saltos da espécie humana”, mas como 

herança social e não genética.   

Vigostski esclarece essa análise afirmando que “A internalização das atividades 

socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

espécie humana; é base do salto quantitativo da psicologia animal para a psicologia humana 

[...]” (2007, p. 58). 

Luis também argumenta acerca da existência de características inatas que seriam 

específicas para cada indivíduo. Para isso lança mão da palavra personalidade que para ele 

possui o sentido de ser um conjunto de características inatas a determinado indivíduo que o 

torna único, diferenciado dos demais, além de ser considerada uma instancia do homem que 

resiste, que é impenetrável aos padrões comportamentais que seriam impostos pela sociedade. 

É como se a personalidade representasse a possibilidade de autenticidade do indivíduo. 

 

Então eu acho que você traz uma questão interessante que é definir melhor, e aí eu acho que tem que 

pensar um pouco melhor, mas é nesse sentido quando eu falo da personalidade [...] é isso a gente tem 

características inatas mesmo que são biológicas [...] (3, 52). 

 

O que eu chamo de personalidade é aquilo que muitas vezes a cultura tenta castrar [...] é porque 

personalidade para mim não está relacionado com valores, com princípios. Como eu poderia dar um 

significado de personalidade de como eu enxergo (3, 91;  3, 85 e 3, 36).  



98 

 

 

[...] o que eu chamo de personalidade é isso: é uma coisa que nos torna único, cada um tem a sua 

individualidade e a cultura ela tenta [...] criar padrões para isso, tenta nos dizer: que o homem jovem 

adolescente age dessa forma, o adulto age dessa forma [...], o homem idoso age dessa forma. Então a 

personalidade é que passa por todos esses valores e uniformidades que a cultura quer colocar na 

gente (3, 106; 3, 91 e 3,85).  

  

 Percebemos na sequência de falas acima que o pensamento de Luis que defende a 

existência de uma personalidade que contém características inatas e particulares a 

determinado homem, apresenta tensão. Note-se que as falas que revelam impasses/tensão 

estão sublinhadas. Essa tensão é demonstrada por ele durante a entrevista como um esforço de 

convencer a si mesmo de que seus argumentos são válidos. Existe um impasse entre 

considerar o inatismo e ao mesmo tempo considerar as relações sociais na constituição do 

homem. 

 A frase abaixo é um exemplo que demonstra claramente esse impasse na fala de Luis e 

o movimento na construção de sua forma de pensar o homem.  

 
Por exemplo [de característica inata]: não tem pessoas que são muito agitadas? Eu não vejo essa 

agitação como sendo uma coisa que... claro se você pensar a agitação porque o mercado de trabalho 

exige que ela seja agitada [...], agora outra coisa é você é agitada em todos os momentos de sua vida, 

em todos os ambientes (3, 101 e 2, 294). 

 

 A característica agitação apresenta, assim, uma dicotomia, que durante a entrevista ora 

gera conflito e a tentativa de explicação e superação deste, ora parece estar confortável e 

resolvida para o sujeito de que coexistem nos homens características inatas e outras sociais, 

ou seja, “cada coisa no seu lugar”. 

 Analisar as formas de comportamentos de agitação dos seres humanos é algo 

complexo e multideterminado. Atualmente seria irônico ou até ingenuidade alguém que vive 

na cidade de São Paulo como Luis, e que lá trabalha e frequenta os diferentes espaços da 

cidade com ruas com transito, transportes públicos, filas, pessoas correndo, dentre outros, não 

considerar ou perceber nas relações, essa agitação apontada por ele. Nesse aspecto agitado 

muitas pessoas são parecidas, padronizadas. Torna-se claro que no processo de negociação 

social de significados muitas pessoas poderiam ser caracterizadas, em um primeiro momento, 

como agitadas. Porém é preciso analisar que esse comportamento possui um sentido particular 

para cada indivíduo. 

 Entendemos essa agitação como uma forma de comportamento histórica e socialmente 

constituída assim como a curiosidade. Podemos pensar a agitação como sendo determinada 

por fatores políticos, sociais e econômicos como desemprego estrutural e a 
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desregulamentação cada vez maior das relações de trabalho, por exemplo. Ao mesmo tempo 

que esse comportamento é histórico e social, é também individual. A internalização da 

materialidade contida no social pode produzir comportamentos semelhantes porque os 

indivíduos compartilham uma materialidade também semelhante, ou seja, eles pertencem a 

um mesmo coorte historio, cultural e social. Porém, o movimento de internalização modifica 

essa materialidade, pois o sujeito constitui sentidos particulares para suas relações vividas por 

meio de sua subjetividade e ao mesmo essa subjetividade também se reconstrói, se modifica a 

todo momento.  

 Vigotski (2007) argumenta sobre isso dizendo que toda função psicológica acontece 

duas vezes no desenvolvimento da criança: “primeiro no nível social, e, depois, no nível 

intelectual; primeiro, entre as pessoas (interpsicológia) e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológico). [...]. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 

indivíduos humanos” (p. 58). 

O pensamento do sujeito considera que o social constitui as formas de ser, agir e sentir 

dos homens, mas não consegue abandonar a concepção inatista de que algumas características 

consideradas pela Psicologia Sócio-Histórica como superiores, são uma herança genética, são 

parte do biológico, nascem com o indivíduo. Compreendemos então que considerar que o 

indivíduo se constitui por características que são inatas e também por características que são 

sociais, e no caso da agitação, que essa característica possa ter origem tanto social quanto 

inata, pois, produz uma tensão na fala de Luis que é imposta pela contradição entre social x 

inato e pela dicotomia social x individual. 

A ideia de personalidade inata trazida por Luis é muito disseminada e arraigada na 

sociedade. Por mais que ela promova reflexão e esforço de Luis para explicar e deixar claro 

seu pensamento para o pesquisador, parece ser difícil superá-la. É como se ao serem retirados 

os elementos naturais do homem significasse retirar a sua humanidade, e deixar de ser 

humano.  

Para a psicologia sócio-histórica seria o contrario, a humanidade é constituída pela 

possibilidade do homem se apropriar da cultura, da história, do que é social.  

 Nas frases a seguir Luis fala de uma concepção de homem que considera o social, e 

que em alguns momentos produz movimentos de superação da concepção inatista. 

 

[...] dizer que é inato é muito complicado porque eu acho que pode ser, só que a gente tem que 

analisar com muito mais calma. [...] por exemplo:[...] eu não conheço ninguém que conseguiu 

desenvolver o ouvido absoluto, os exemplos que eu tenho é de pessoas que já nasceram, agora 
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também ter um ouvido absoluto não significa que vai ser um grande músico, ele vai precisar trabalhar 

(3, 195). 

 

[...] a gente também não pode dizer que o inato [...] é determinista, se você não tiver as condições 

sociais para desenvolver isso, para entender isso também fica complicado (3, 204; 3, 206 e 2, 290). 

 

 Nessas falas compreendemos que existe um movimento de transformação do sujeito 

na forma de pensar as características inatas. Ele considera o social, mas como apontado 

anteriormente ele não consegue, ou não entende como necessidade de avanço de seu modo de 

pensar desconsiderar o inato. Ele reconhece que “é complicado”, que “precisa considerar 

melhor”, “pensar um pouco melhor”, mas por enquanto não encontra um caminho de 

superação. 

 Luis nomeia de caráter aquelas características constituídas no homem a partir das 

relações sociais.  

 

O caráter eu já vejo como valores, princípios que formam determinadas concepções de mundo e que 

vão te orientar em determinadas tomadas de decisões [...] e isso é formado a partir da sociedade que 

você nasce e cria das suas relações sociais (2, 301). 

 

[...] preconceito racial, preconceito de gênero antecede o sistema capitalista, então não achar que 

vai destruir o capitalismo e vão acabar as contradições de gênero, racial [...] porque elas antecedem, 

estão muito mais arraigas na concepção social, na formação do ser humano (2, 419). 

 

 Nas falas abaixo o sujeito valoriza as relações sociais como fundamentais na 

constituição do ser humano enquanto ser individual, único e por isso diferente dos outros. É 

interessante notar que as formas individuais de se relacionar parecem ser trazidas pelo social e 

não mais como nas falas anteriores em que a individualidade seria garantida pelas 

características inatas. 

 

[...] as pessoas são diferentes e elas vão se relacionar com pessoas diferentes e vão ter influencias 

diferentes, então às vezes pra alguns é muito mais significativa uma relação com um e com outro não 

(2, 317 e 2, 321). 

 

[...] eu acho que tem coisas que determinam a sua vida que indicam um caminho, mas que isso a 

gente traz dentro da gente eu não acredito, eu acredito que é social até mesmo porque se fosse assim 

não precisaríamos de educação, todo mundo já estaria determinado a ser o que é, pra que você iria 

precisar de educação, de pai e mãe, solta no meio do mato e depois quando crescer vem pra 

sociedade e já vem pronto e acabado (2, 328; 2, 325 e 3, 206). 

 

Nessa ultima fala Luis traz a ideia de que as relações sociais são necessárias para o 

desenvolvimento do homem e coloca o exemplo da educação como um meio que viabiliza 
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esse desenvolvimento. Ele aponta que as pessoas não possuem uma determinação aprioristica 

de como serão ao longo de sua vida, mas essas determinações são postas em todo o percurso 

de vida do individuo pelo social, e a educação, seja formal ou informal, é um meio social que 

produz determinações que irão constituir o indivíduo. 

 Como pensar desta forma não exclui a forma de pensar no homem como ser dotado de 

características inatas? 

Luis aponta uma possibilidade de existência estável entre características 

inatas/personalidade e as relações sociais. Ele considera que as condições sociais podem 

possibilitar ou impedir que essas características inatas se manifestem, além de determinarem 

diferentes formas de manifestação.  

 

[...] dizer que é inato é muito complicado porque eu acho que pode ser, só que a gente tem que 

analisar com muito mais calma. [...] por exemplo:[...] eu não conheço ninguém que conseguiu 

desenvolver o ouvido absoluto, os exemplos que eu tenho é de pessoas que já nasceram, agora 

também ter um ouvido absoluto não significa que vai ser um grande músico, ele vai precisar trabalhar 

(3, 195).  

 

 Porém, aqui parece existir uma confusão entre características fisiológicas e 

características comportamentais. Uma pessoa com um ouvido fisiologicamente diferenciado 

da norma pode ou não aprender a se beneficiar dessa fisiologia e se tornar nesse caso um 

grande músico, assim como pessoas com pernas longas podem se tornar bons atletas. Em 

analise anterior, as características comportamentais de curiosidade e agitação não traziam essa 

possibilidade de mudança por meio das relações sociais. 

 Em muitas de suas colocações, ele também discorre acerca do ser humano com um 

pensamento dialético, que considera o que é individual e o que é social ao mesmo tempo em 

constante interação e transformação no indivíduo, mas logo em seguida ou em falas muito 

próximas retoma o inatismo. Por isso consideramos que nesses momentos Luis aponta para 

uma concepção que tende a uma perspectiva dialética. O homem é social e é individual ao 

mesmo tempo, porem esse individual contém uma ideia de personalidade em que as 

características estão estagnadas e não se transformam na interação com o social. 

 Caráter e personalidade seriam instâncias separadas no homem, e apenas o caráter 

sofreria modificações ao longo do tempo nas interações sociais e nas interações com as 

características inatas. 

 

[...] uma coisa são essas características inatas das pessoas que você traz, outra coisa são os seus 

valores, e aí quando eu falo assim que filho de peixe não necessariamente vai ser um peixinho não é 
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que eu tô tirando as características biológicas, mas a forma como eu me relaciono com o mundo (3, 

52). 

 

Quando eu falo de valores, decisões, princípios, para mim isso tudo é cultural, é da relação social. 

[...] Não é porque duas pessoas foram criadas no mesmo lugar e tiveram a mesma educação que elas 

serão iguais. Cada pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e é isso que tem que ser 

analisado. [...] Porque eu tenho formas de abstrair isso diferente a partir de minha personalidade (3, 

58). 

 

Nessa ultima afirmação Luis diz que as formas de reação do homem frente às relações 

são únicas e isso se encontra articulado às formas como esse homem abstrai o social. Essa 

fala se aproxima da visão de homem sócio histórica em que as formas de ser, agir e sentir dos 

indivíduos são constituídas ao longo do tempo por meio da internalizaçao das relações sociais. 

A diferença pontual que se encontra aqui é que a internalização da realidade se dá para nós 

pelo prisma dos sentidos que estão em constante transformação, e a abstração de Luis se dá 

pelo prisma da personalidade que não se transforma, é apenas transformadora.  

Vejamos outras falas em que o sujeito se esforça e se envolve afetivamente para 

explicar como o homem se constitui. 

 

Então quando eu faço essa diferenciação e acho legal você trazer essa reflexão para mim, porque eu 

vou ter que elaborar melhor, é nesse sentido: aquilo que nos torna único é aquilo que [...] nascemos 

com uma determinada característica. [...] Então, o caráter para mim que são esses valores esses 

princípios, eles vão reagir com a nossa personalidade e aí criar um ser que vai reagir com essa 

sociedade (3, 134 e 3, 106). 

 

[...] eu não acredito que exista a pessoa já nasceu má ou nasceu boa. O que pode acontecer é que 

dependendo da característica dessas pessoas e a forma como essa característica inata dela reage com 

o mundo externo possa gerar uma interpretação que aquela criança é má [...]. Então talvez eu tenha 

dificuldade de formular a diferença, mas é um pouco nesse sentido, eu não acredito que as pessoas 

nasceram prontas para trilhar um determinado caminho [...] porque é isso: a personalidade ela reage 

com a cultura e não necessariamente [...] vai ser uma receita de bolo (3, 118 ; 3, 43; 2, 303 e 2, 310) 

 

Com a análise desse núcleo de significações compreendemos que Luis quer se colocar 

num lugar que assume o homem como ser social e histórico ao mesmo tempo, mas não 

abandona o pensamento inatista, da existência de algo puro que habita esse homem. 

Compreendemos que o trabalho de Luis como educador popular, sua historia de vida, 

os adolescentes de diferentes classes sociais com os quais convive e já conviveu, foram e 

continuam sendo mediadores fundamentais que permitiram o acesso a reflexões, e que ele não 

pode negar a historicidade dos fenômenos. Caso contrario, estaria negando seu próprio 

trabalho,  ou melhor, o sentido que tem atribuído a seu trabalho, como ele mesmo diz “porque 

se fosse assim não precisaríamos de educação”, caso existisse um eu predeterminado.  
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Sobre isso Sawaia (1987) já apontava que “ao enfatizar a importância do trabalho no 

processo da consciência, é preciso salientar que, mais do que o trabalho, é a qualidade dele e 

das relações nele estabelecidas que são fundamentais”  (p. 292). 

Por outro lado encontra-se na visão de Luis uma tradição da psicologia que continua 

constituindo as formas de pensamento: a personalidade como uma marca do humano, sendo 

que abandonar isso é quase retirar a humanidade, retirar o que o homem possui de diferente 

dos animais. A base do sujeito é o inato. 

Essa análise pode justificar a recorrência dos pensamentos lacunares durante a fala do 

sujeito como “tenho dificuldade de explicar essa idéia” e “preciso pensar melhor”, já que 

mesmo ele estando em uma atividade que permita/possibilite a reflexão, que rompa com os 

pensamentos naturalizantes e dicotomizantes, ele não consegue formular seu pensamento de 

forma diferente mesmo percebendo em alguns momentos a contradição.  

E porque ele, ao perceber a existência da contradição não consegue superá-la? A 

consciência da contradição não traz junto a superação. Os conteúdos contraditórios 

necessitam de elementos teóricos que sejam suficientes para que o salto qualitativo dos 

processos psicológicos superiores aconteça, para que o pensamento avance. As perguntas 

realizadas durante as entrevistas ofereceram novos elementos que movimentaram o 

pensamento do sujeito e que poderiam ter cumprido o papel de superação da contradição, mas 

em um determinado momento a contradição permanece e o pensamento não mais se 

movimenta, é preciso mais.  

 É importante ressaltar que essa forma complexa de Luis compreender o homem irá 

mediar sua forma de trabalhar como esse homem, ou seja, sua concepção de homem é ser 

mediador fundamental de sua prática educativa e por isso as análises geradas desse núcleo de 

significações atravessarão a análise de todos os outros núcleos. 

 Finalizarei com uma fala de Luis produzida a partir de uma pergunta da pesquisadora 

que sintetiza a relação que ele atribui à sua forma de pensar e à constituição de sua prática 

educativa. 

 
Pesquisadora: [...] eu queria entender o que conceber o homem dessa forma implica na sua prática 

de educação popular com os jovens?[...] 

Luis: [...] é olhar o ser humano de uma maneira que a gente enxergue nele a capacidade dele mudar 

e que ele não está acabado [...] (3, 180).  

 

O que fica na fala de Luis quando relaciona sua prática à sua forma de pensar o 

homem, é acreditar no homem como ser inacabado, em constante transformação. O 



104 

 

pensamento inatista parece desaparecer quando desenvolve e pensa sobre sua prática com 

adolescentes de classe baixa. As falas se encontram com a ideia de transformação, de 

movimento e mudança, e não de estagnação, paralisia e imutabilidade.  

Seu pensamento é mediador de sua prática, porém não determina como causalidade as 

suas formas de ação. Discorreremos mais sobre isso nos próximos núcleos e nas 

considerações finais. 

 

5.2.2 Núcleo 2  

A realidade social e o adolescente/jovem hoje: “esse jovem é um jovem que é vítima do 

próprio sistema capitalista” 

 

 Esse núcleo de significações reúne as falas de Luis, e de modo geral apresentam 

conteúdos acerca da forma como ele compreende os adolescentes/jovens. Destacamos no 

titulo o fator realidade social porque o sujeito fala de um adolescente que se encontra em uma 

determinada sociedade, que possui uma cultura e que está situado em um determinado 

momento histórico.  

 A realidade concreta é um forte elemento na argumentação de Luis sobre os 

adolescentes, por isso selecionamos a fala “esse jovem é um jovem que é vitima do próprio 

sistema capitalista” como uma síntese da forma como constitui seu pensamento e o expressa 

em sua fala. Essa síntese coloca as relações sociais em destaque, isso porque o atributo de ser 

vítima é constituído na relação com o outro, no social. Além disso, este ser vítima é um modo 

de estar na relação, neste caso com o sistema capitalista que está circunscrito por um 

momento histórico, por uma ideologia, por características sociais, políticas e econômicas.  

 Recorremos aqui a uma pequena e complexa frase de Charlot (2000) “o ser humano é 

100% social (senão, não seria um ser humano) e 100% singular (porque não há dois seres 

humanos semelhantes) e o total ainda é 100% e não 200%” (p. 51). Podemos perceber que as 

duas falas abaixo de Luis apontam para um adolescente que é social e singular ao mesmo 

tempo. 

   

[...] esse jovem é um jovem que é vítima do próprio sistema capitalista, aqueles que tão ali na franja 

do sistema sofrendo todo o tipo de exclusão, e que tão de uma certa forma impossibilitados de acessar 

os seus direitos mesmo estando no estado de direito (2, 201 e 2, 144). 

  

[...] esse jovem em vulnerabilidade social ele não é hegemônico tem particularidades (2, 476). 
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Luis parece explicar a fase da adolescência com uma perspectiva critica, ou seja, como 

uma fase que não é inerente ao ser humano, mas se constitui nas relações sociais, além de ser 

vivida de forma diferente por cada jovem. Em uma de suas falas argumenta até que alguns 

jovens não viveram a adolescência. Vejamos algumas frases sobre o conceito adolescência 

construído pelo sujeito. 

 

[...] tem uns jovens que nem tiveram adolescência, [...] muitos já saíram da infância e foram direto 

pro mercado de trabalho, ter que se sustentar, cuidar da casa, cuidar do irmão. [...] é muito 

complicado a situação do jovem hoje, cada vez que a gente olha os dados do mercado de trabalho e 

da escolarização desses jovens, das oportunidades a gente fica mais horrorizado com esses jovens de 

periferia (2, 70). 

 

 

[a sociedade] cria uma concepção do que é ser adolescente então está naquela fase de descobrir o 

mundo e se divertir, mas ao mesmo tempo começa a chegar às responsabilidades de que é estudar, 

que é respeitar os seus limites, então enfim, tem todo aí um padrão de que é ser adolescente. Agora ao 

mesmo tempo quando você é criado na periferia aonde não se é respeitado alguns princípios básicos 

que criaram essa concepção do que é ser adolescente isso começa a entrar em choque (2, 106 e 3, 

369).  
 
Isso aqui é histórico, porque o termo adolescência ele é muito recente, quer dizer que ta mais perto 

do mundo capitalista, da sociedade capitalista e mais do capitalismo industrial porque está muito 

relacionado na educação para o mercado [...] (3, 265). 

 

[...] se fala muito em adolescência, mas se você pensar uma época da espécie humana determinadas 

sociedades que as pessoas viviam até os quarenta anos, quando elas chegavam aos quinze anos, aos 

quatorze quinze anos já é uma família, já estavam casados (3, 370). 

 

A adolescência não existe como fenômeno natural do desenvolvimento, ela se 

constitui na história e passou a existir como fenômeno social e como significado na cultura. 

Em sua gênese a existência de uma nova categoria social de moratória, de transição entre a 

infância e a fase adulta foi algo conveniente para uma época que passava por mudanças 

políticas, sociais e econômicas. Segundo Bock (2004),  

 

A adolescência refere-se, assim, a esse período de latência social constituído 

a partir da sociedade capitalista, gerada por questões de ingresso no mercado 

de trabalho e extensão do período escolar, da necessidade do preparo 

técnico. (:) Essas questões sociais e históricas vão constituindo uma fase de 

afastamento do trabalho e o preparo para a vida adulta. As marcas do corpo, 

as possibilidades na relação com os adultos vão sendo pinçadas para a 

construção das significações (p. 41). 

 

O pensamento de Luis até agora parece concordar com as considerações de Bock 

(2004). Em síntese, para ele, a adolescência nem sempre existiu, ela é recente e surgiu na 
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sociedade capitalista. A sociedade cria padrões de comportamento para esse adolescente, mas 

não garante que essa fase possa ser vivida por todos os adolescentes principalmente por 

aqueles de classe econômica baixa, que muitas vezes precisam assumir padrões de 

comportamento delegados pela sociedade aos adultos como se sustentar financeiramente e 

cuidar da casa. 

Na historia de vida de Luis, podemos elencar alguns fatores que podem ter contribuído 

para a sua visão de adolescência critica apontada acima: ser membro de família humilde e de 

baixa escolaridade; ter começado a trabalhar cedo aos treze anos de idade e não mais ter 

parado, sempre conciliando os estudos com alguma atividade de trabalho o que, de certa 

forma, o privou da vivência plena da condição de adolescente postulada e difundida 

socialmente; ter trabalhado com pessoas de classe economicamente desfavorecida e; 

atualmente atuar junto a jovens de classe baixa.   

Sua história de vida e seu trabalho atual com jovens de periferia contribuem para o 

acúmulo de um extenso repertorio da realidade pertencente à classe baixa e mais 

especificamente sobre os jovens, das circunstâncias que enfrentam no dia-a-dia, das maneiras 

e formas comportamentais que têm assumido para enfrentar os problemas cotidianos.  

Vejamos outras falas de Luis pelas quais ele reconhece a realidade desses jovens. 

 

[...] é meio complicado esse negócio de o bom da adolescência é que ela passa, ela pode passar para 

o bem ou para o mal. [...] Agora a maioria dos jovens fica pelo meio do caminho nessa situação, a 

maioria ou morre assassinado ou vai pro trafico, ou entra no vicio, no crack e se acaba (2, 61). 

 

[...] um jovem numa situação de vulnerabilidade social dificilmente ele não vai ter trauma. Porque 

a sociedade ela já é muito violenta, ela exige muito. (1, 697; 1, 681 e 1,706). 

 

 [...] se você for com esse jovem pro enfrentamento, a própria cultura de sobrevivência dele [...] que 

em alguns momentos ou ele abaixava a cabeça e ficava resignado e aí todo mundo ia montar nele e 

que isso vai gerar um tipo de trauma, ou ele resistia e a resistência muitas vezes é pela violência às 

vezes verbal às vezes física mesmo (2, 175). 

 

 Analisando essas falas compreendemos que o sujeito percebe que as situações de 

drogadição, de violência ou passividade, e de ter ou não um trauma, não são naturais, não 

representam comportamentos típicos de um estado do desenvolvimento, mas são formas de 

ser forjadas nas relações sociais.  Ele se refere à violência e à exigência da sociedade como 

exemplos de condições sociais que têm construído uma determinada adolescência, e que 

muitas vezes levam a uma gama extrema de atividades e situações que causam a morte 

precoce dos jovens. 
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 Destacamos aqui o movimento intrínseco que há entre o pensamento de constituição 

do indivíduo jovem e as condições reais de sua existência. Luis fala de condições hostis ao 

desenvolvimento desses jovens de classe baixa, e nesse sentido os significados articulados em 

sua fala traduzem os impactos que tais condições promovem no jovem. 

 Entendemos que estar em uma sociedade violenta e exigente, e pertencer a uma classe 

social baixa que dificulta o acesso aos bens sociais, não significa necessariamente que a 

pessoa sentirá essas particularidades como traumáticas.  Uma situação pode ser traumática 

para um individuo e não ser para outro. Mesmo que esse outro compartilhe de uma realidade 

social semelhante, a constituição dos sentidos dependerá das condições subjetivas 

historicamente formadas pelo sujeito. 

Falamos em sentido porque a possibilidade da constituição de um trauma não está na 

situação em si, mas no processo individual de uma pessoa que, a partir de todas as 

articulações psicológicas evocadas em sua subjetividade até o momento presente da vivencia 

daquela relação, pode ou não constituir um trauma. 

 Segundo Ozella (2002 apud Santos, 1996) a concepção naturalizada, universal e 

abstrata de adolescência, preconceituosamente caracterizada por um período problemático 

entre a infância e a idade adulta foi constituída por estudos sobre a adolescência 

fundamentados  

 

em um único tipo de jovem, isto é: homem-branco-burguês-racional-

ocidental, oriundo, em geral, da Europa Centro-Ocidental ou dos Estados 

Unidos da América, nunca do Terceiro Mundo. Isto é, o adolescente 

estudado pertence à classe média/alta urbana e nunca a outras classes sociais, 

etnias, ou a outros contextos, como o rural, por exemplo [...] (grifos do autor, 

p. 19). 

 

 Compreendemos que para Luis considerar o jovem a partir de características que 

foram generalizadas de jovens de classe média/alta, seria quase que negar suas relações 

sociais cotidianas atuais com os jovens, suas relações anteriores a seu trabalho atual, assim 

como desconsiderar um dos fundamentos da educação popular apontados por Paulo Freire 

(2005) de reconhecer a realidade na qual se encontram as pessoas populares, a qual configura 

as situações de opressão vividas por elas.  

Admitir a existência da historia e da realidade social vivida por esses jovens de classe 

baixa, confere a Luis uma forma também crítica de pensar sobre as escolhas dos jovens, que 

para ele seriam influenciadas principalmente pela questão econômica e pela lógica capitalista. 
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[...] acho que o problema não é o jovem não escolhe ele aproveita a oportunidade, [...] acho que no 

próprio mundo capitalista muita coisa você não escolhe você tem que fazer por necessidade [...] (2, 

366 e 2, 372). 

 

[...] o jovem também tá cheio de ficar ouvindo aquele negócio da mídia de que tem oportunidade pra 

todo mundo que é mentira, alguns sacam logo no início e outros demoram, outros reproduzem esse 

discurso: ah, mas se a gente lutar a gente vai conseguir, e não vai, o mercado não é pra todo mundo, 

tem ali algumas características (2, 270). 

 

 [...] eu procuro sempre falar isso quando eu tô trabalhando com o jovem: esse negócio de você ter 

força de vontade, você sonhar e falar eu quero isso mesmo não significa que você vai conseguir 

porque não vai ter espaço pra todo mundo (2, 378). 

 

A sua primeira fala da sessão acima nos remete para a importância de considerar que a 

realidade agrega muitos impedimentos gerados principalmente pela condição econômica de 

pobreza que coloca esses jovens num lugar de difícil acesso aos benefícios sociais. Essa 

realidade constitui, como analisado anteriormente, as formas de ser, agir e sentir desses jovens 

e, portanto, constitui também os seus movimentos de escolha. 

Por ser um ato singular defendemos a posição de que existem diferentes qualidades de 

escolha que se diferenciam para diferentes indivíduos em diferentes circunstâncias. 

Sobre isso Aguiar, Oliveira, Naves; Alfredo (2009) discorrem que: 

 

Concorda-se com Savater (2003), quando afirma que não se pode negar que 

existem escolhas e, portanto, vontade, mas em alguns momentos a vontade é 

“forçada” a optar por algo que, em outro contexto, jamais seria escolhido. A 

história dá exemplos do que se podem denominar “escolhas forçadas”, com 

isso não se está negando que todas as escolhas implicam conflito, perdas, 

alguma tensão para o individuo. No entanto, a forma como é vivida, ou seja, 

a tensão, as duvidas, as perdas, variam de intensidade, dependendo de muitos 

fatores, tais como: as condições sociais nas quais, efetivamente, se escolhe, a 

qualidade e quantidade de informações obtidas sobre os elementos 

envolvidos – gerando maior ou menor segurança pra o sujeito que escolhe -, 

as condições subjetivas do sujeito no momento da escolha, as conseqüências 

da escolha etc.” (p. 115) . 

 

É oportuno esclarecer que mesmo que a escolha seja “forçada” o individuo continua 

escolhendo, ou seja, ele é ativo em sua atividade de escolha, é sujeito de sua ação e não 

passivo no sentido de ser reflexo das condições sociais. Essa escolha é singular e social ao 

mesmo tempo. É um processo psicológico superior que se constitui por meio da síntese de 

suas múltiplas determinações e dos possíveis motivos para a satisfação das necessidades do 

indivíduo.  
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Nas falas subsequentes, Luis aponta alguns mitos construídos na sociedade capitalista 

como a existência de “oportunidade para todos e a força de vontade”. Esses mitos defendem 

a ideia de que a sociedade oferece condições de igualdade de oportunidades para todos e por 

isso caberia ao individuo esforçar-se para obter sucesso na vida.  

Compreendemos que pelo fato de ser educador popular e pelas vivencias relatadas 

mais acima neste núcleo, Luis tenta em sua prática conscientizar os jovens acerca da ideologia 

liberal dominante que compõe a realidade atual, a qual se propõe a camuflar a realidade 

brasileira que é extremamente desigual em seus vários âmbitos, a saber, o econômico, o 

político, o educacional, dentre outros, como apontado no capítulo sobre a adolescência. Esses 

mitos trazidos por Luis recordam aqueles ditos por Paulo Freire (2005) no capitulo sobre 

educação popular como:  

 

todos são livres para trabalhar onde queiram.[...] O mito de que todos, 

bastando não ser preguiçosos podem chegar a ser empresários – mais ainda, 

o mito de que o homem que vende, pelas ruas, gritando: “doce de banana e 

goiaba” é um empresário tal qual o dono de uma grande fábrica. [...] O mito 

da operosidade dos opressores e o da preguiça e desonestidade dos 

oprimidos (p. 159). 

 

Articulada aos impedimentos sociais, a visão perversa disseminada socialmente de que 

a trajetória de vida profissional de sucesso ou fracasso depende somente da vontade e do 

esforço de cada um colaboram para a manutenção de uma estrutura social marcada pela 

desigualdade, enfim, por uma sociedade de classes. Além de ter nascido pobre, esse jovem 

ainda é culpabilizado por permanecer na condição de pobreza.  

A ideologia liberal defende que a atitude de cuidar de si próprio como via para que o 

todo melhore torna universal a crença no esforço pessoal e descola o social da constituição da 

subjetividade. Os elementos determinantes para a elaboração de estratégias que viabilizem a 

satisfação das necessidades são reduzidos à „ideia mágica‟ de que todas as dificuldades são 

superadas pelo próprio esforço. Ocorre que assim ficam ocultos os vários determinantes que 

constituem a subjetividade e condicionam a vida dos sujeitos. 

Luis, mesmo articulando suas ideias com pressupostos que poderiam ser denominados 

sócio-historicos, explicita mediações possivelmente arraigadas em conteúdos naturalizantes.  

Vejamos a fala abaixo. 

 

[...] uma coisa é o sonho; agora também tem que ver se aquilo é realmente um sonho, se aquilo não é 

colocado pela mídia (2, 358 ; 2, 363 e 2, 372). 
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 Nessa fala, ao se referir ao sonho compreendemos que Luis revela a ambiguidade 

sobre sua concepção de homem. As formas naturalizada e historicizada de compreender o 

homem se misturam e se confundem ao longo de sua fala e constituem seu pensamento acerca 

de diferentes questões, nesse caso, dos sonhos.  

Constituímos a hipótese que para Luis o sonho pode ser natural. Quando ele diz “tem 

que ver se aquilo é realmente um sonho” compreendemos que o sonho real seria aquele que 

possui sua origem unicamente no indivíduo, ou seja, natural. O sonho “colocado pela mídia” 

seria, por contraposição, falso e possui sua origem no social.  

Mas para que esses sonhos sejam genuinamente do individuo é preciso que ele se livre 

das determinações colocadas pela mídia e se revele um sonho próprio. É como se a mídia 

corrompesse os sonhos e não permitisse que o sonho natural acontecesse. Note-se que 

existiria então uma espécie de sonho verdadeiro, original do ser humano, o que é coerente 

com a forma de Luis pensar a personalidade do homem, trazida no núcleo anterior.  

Retomemos duas falas sobre a ideia de personalidade de Luis e como ela se assemelha 

ao sentido de sonho verdadeiro. 

 

O que eu chamo de personalidade é aquilo que muitas vezes a cultura tenta castrar [...] é porque 

personalidade para mim não está relacionada com valores, com princípios. Como eu poderia dar um 

significado de personalidade de como eu enxergo (3, 91;  3, 85 e 3, 36).  

 

 

[...] o que eu chamo de personalidade é isso: é uma coisa que nos torna único, cada um tem a sua 

individualidade e a cultura ela tenta [...] criar padrões para isso, tenta nos dizer: que o homem jovem 

adolescente age dessa forma, o adulto age dessa forma [...], o homem idoso age dessa forma. Então a 

personalidade é que passa por todos esses valores e uniformidades que a cultura quer colocar na 

gente (3, 106; 3, 91 e 3,85).  

 

A personalidade que não pode ser atingida pelo social garante a originalidade do 

indivíduo assim como o sonho que não foi corrompido pela mídia é considerado um sonho 

verdadeiro. É como se o sonho genuinamente do individuo garantisse a sua originalidade 

enquanto que a outra qualidade de sonho inculcada pela mídia produziria sonhos 

padronizados. 

Congruentes com a perspectiva Sócio-Histórica, não se admite a existência de sonhos 

que sejam livres de múltiplas determinações, tanto objetivas quanto subjetivas. O mesmo 

raciocínio vale para a existência de qualquer processo psicológico superior que se constitui 

sempre mediado por múltiplas determinações.  
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Defendemos que mais livre será a constituição de uma escolha ou mesmo de um sonho 

de vida quanto mais a pessoa conhecer as determinações que atuam sobre ela. A existência de 

liberdade está na consciência de como as particularidades determinam a pessoa, e não na 

busca por uma forma de isolamento do social. 

 Vale pontuar que pensar dessa ou daquela maneira, ou ter as duas formas de pensar ao 

mesmo tempo faz toda a diferença na constituição de práticas educativas, na proposição de 

objetivos, de metas e na elaboração de atividades.  

Percebemos que Luis também faz uma critica da mídia enquanto forte mediador na 

vida dos jovens. Ele se preocupa com a formação critica desses jovens para que eles não 

reproduzam a lógica capitalista, a ideologia dominante que os circunda. Isso fica mais 

evidente em sua discussão sobre a construção de projetos de futuro desses jovens que para ele 

deveriam superar a reprodução da lógica capitalista. 

 

[A construção de projeto de futuro junto a esses jovens] Eu acho que é um desafio muito bonito e 

promissor se ele for democrático, participativo e autogestionário, [...] se ele buscar essa emancipação 

política e econômica eu acho bem promissora, [...]. Projetos de futuro não podem ser projetos de 

formar jovens que reproduzam a lógica que está aí (3, 589). 

 

Estamos falando até o momento de um sujeito que considera a realidade concreta na 

constituição do adolescente, mas que em alguns momentos também descreve esse adolescente 

através de características que seriam naturais e universais a essa fase da vida. Assim como no 

núcleo anterior sobre a concepção de homem, a concepção de adolescente também apresenta 

contradições.  

A principal contradição é semelhante à da analise anterior: compreender o jovem 

como sujeito historicizado e sujeito naturalizado. Vejamos as frases abaixo quando ele aponta 

algumas características dos jovens. 

 

[...] o adolescente o jovem assim pela própria idade, pela própria descoberta do mundo e da pressão 

social, da ação social, do contexto social [...] o adolescente acha que está acima do bem e do mal 

que têm força pra fazer as coisas [...] (2, 110). 

 

Outra característica da nossa época e que se aflora muito na juventude é a competição, a 

competição e o status [...] (2, 119). 

 

[...] esse jovem ele tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade de raciocínio, uma coisa 

muito natural da espécie humana, quanto mais jovem mais fácil de você desenvolver algumas 

habilidades (2, 257). 
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[...] a rebeldia, a curiosidade, a competitividade e essa necessidade de status vai variar de acordo 

com o grupo social porque a rebeldia para um grupo social não necessariamente é para outro [...] 

essas características elas vão variar (3, 307).  

 

[...] sua família tem muita grana, mas você não é dono daquela grana, ao mesmo tempo quando você 

não tem grana e você quer uma coisa, se você não tem condições de entender por que você 

socialmente ainda não compreendeu a complexidade da sociedade, você vem com essa característica 

de ser rebelde (3, 332). 

 

Luis discorre sobre características que seriam próprias à fase da adolescência. A 

contradição entre essas características constituídas ou naturais é evidente. Já na primeira frase 

não podemos afirmar se a característica de estar acima do bem e do mal seria natural pela 

própria idade ou seria uma forma de expressão possibilitada pela pressão social. A tensão 

analisada no núcleo anterior sobre a concepção de homem se repete aqui para a concepção de 

adolescência. 

O homem seria dotado de uma essência anterior à sua participação na sociedade que se 

atualiza e se manifesta obrigatoriamente em determinados períodos do desenvolvimento? O 

homem possui uma essência natural que constitui sua personalidade, mas que não estaria 

atrelada a períodos do desenvolvimento, e ela se manifesta como um continuun em toda a 

vida do indivíduo? O adolescente possui características naturais ao período do 

desenvolvimento, possui outras naturais à sua pessoa como um continuun e também outras 

que seriam socialmente constituídas e por isso podem ser sociohistoricamente explicadas? E 

ainda existem características próprias da espécie humana? 

Para Luis, a velocidade de raciocínio seria própria da fase da adolescência, porém sua 

qualidade e forma de expressão estariam ligadas ao social. A rebeldia seria uma característica 

sócio-historicamente constituída e assim uma de suas possibilidades de gênese é explicada por 

ele. A curiosidade é natural da espécie humana como apontado no núcleo anterior.  

Aqui fizemos uma tentativa de clarear o pensamento de Luis acerca de sua concepção 

de adolescência. Porém, todo o pensamento é complexo, está em movimento constante de 

transformação e não pode ser expresso em sua totalidade pela linguagem exterior. Desse 

modo, apresentamos aqui um esforço de discutir e aprofundar os conteúdos, principalmente 

aqueles que apresentam contradições na fala do sujeito. 

Veremos mais adiante na analise dos próximos núcleos o quanto essa tensão entre o 

natural e o sócio-historio se encontra ou não, presente em sua prática. O que percebemos até o 

momento é que por mais que o pensamento naturalizante esteja presente em sua fala ele não 

parece ser elemento de destaque em sua relação com esse jovem. 
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5.2.3 Núcleo 3  

A necessidade de novas formas de educar: “não é uma pedagogia que você chega lá e 

vomita o conhecimento, mas você tenta trabalhar o diálogo” 

 

 Este núcleo de significações revela os conteúdos referentes a três temáticas: concepção 

de educação, o processo de ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno. Essas temáticas 

se interpenetram e se complementam ao longo da fala de Luis quando ele discorre sobre sua 

prática educativa assim como sobre a educação de forma genérica. 

 O diálogo em toda a sua complexidade e nas várias possibilidades que oferece, seja 

como instrumento de ensino aprendizagem, como recurso mediador na relação professor-

aluno ou como método educativo, se revela como elemento chave na constituição da prática 

de Luis.  

 As relações educacionais entre professor e aluno para Luis devem ser pautadas no 

diálogo, ou como aponta Gadotti (1989) deve ser uma relação dialógico-dialética em que 

ambos aprendem juntos. A possibilidade do diálogo se dá pelo reconhecimento de que todo 

ser humano é inacabado e por isso está em constante processo de formação e transformação.  

 

[...] é olhar o ser humano de uma maneira que a gente enxergue nele a capacidade dele mudar e que 

ele não está acabado [...] (3, 178). 

 

A dialogicidade reconhece a existência de um processo de ensino-aprendizagem. 

Assim há uma dialética em que ambos (professor e aluno) são diferentes, possuem papeis 

distintos reconhecidos socialmente e dependem um do outro para existirem. Desse modo, 

educar e aprender constitui um par dialético em que ambos, educador e educando se 

modificam ao mesmo tempo na relação. Sobre essa discussão Freire (2005) esclarece 

apontando que 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 

e em que os „argumentos de autoridade‟ já não valem. Em que, para ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas (FREIRE, 2005, p. 79, grifos do autor).  

  

 Vejamos a fala do sujeito que compõe o titulo deste núcleo. 
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[...] quando você tem essa preocupação de você olhar, tentar mapear as características do grupo, dos 

jovens que você está trabalhando [...] você consegue mapear uma atividade mais interessante [...] é 

legal porque não é uma pedagogia que você chega lá e vomita o conhecimento, mas você tenta 

trabalhar o diálogo [...] (3, 384 e 2, 175). 

 

 Além de uma prática educativa norteada pelo diálogo, essa fala contém outros dois 

conteúdos importantes e recorrentes nas reflexões do sujeito: a negação por superação de uma 

pedagogia que chamaremos, assim como Paulo Freire, de pedagogia “bancária” e a 

necessidade de conhecer os alunos para construir a prática. 

A pedagogia “bancária” possui como característica marcante o professor que chega lá 

e vomita o conhecimento, como bem pronunciado por Luis. Essa qualidade pedagógica preza 

as narrativas solitárias do professor que é superior, que possui o conhecimento e por isso tem 

a voz. Aos alunos cabe a memorização de informações que, muitas vezes sem sentido, não se 

transformam em conhecimento e logo são esquecidas.  

Essa forma de educação é então antidialógica e de acordo com Freire (2005) os 

educandos “Não realizam nenhum ato cognoscivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto 

como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da reflexão 

critica de ambos” (p. 79).  

Ao contrário, em uma pedagogia “problematizadora” defendida por Paulo Freire, o 

diálogo está na base do método pedagógico, as relações são horizontais e existe por isso 

necessidade de conhecer os alunos para construir uma prática em que todos participam, todos 

são ativos na construção do conhecimento, são sujeitos do mesmo processo.  

Cabe ao educador popular mediar a construção desse conhecimento, devolvendo de 

forma organizada, sintetizada e acrescentada aos educandos os elementos que eles trouxeram 

de forma desorganizada (FREIRE, 2005). Como diz nosso sujeito, não é nenhum favor o 

educador mediar a construção desse conhecimento, faz parte de sua função enquanto um 

educador democrático. 

  

[...] autogestão também não significa que não tem controle, [...] o problema é como é que se 

estabelece esse controle [...]. Aquela velha dinâmica de fazer o contrato de sala, não sou eu que estou 

falando que não pode isso, nós discutimos o porquê, [...], e aí perceber que é tarefa do educador 

facilitar e apresentar esses conteúdos e esses conhecimentos, e não é nenhum favor (3, 430).  
 

[...] o conhecimento é fruto de todos os seres humanos [...] e, portanto pertence a todos. Por isso 

que essa metodologia participativa ela é uma coisa de ida e volta, é tanto para aquele que está 

educando como para aquele que esta sendo educado [...] (3, 424). 
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 É recorrente na fala de Luis a necessidade de reconhecimento e valorização da 

individualidade dos adolescentes com os quais trabalha. Assim, as atividades podem ser 

planejadas para aqueles adolescentes específicos e não para um adolescente abstrato.  Seria 

parte de seu conteúdo programático a investigação junto aos adolescentes sobre o que 

conhecem da realidade, sobre seus anseios e esperanças, que são diferentes e precisam ser 

respeitados, valorizados e incluídos na práxis educativa. Vejamos duas falas que contemplam 

essa discussão. 

   

[na minha prática] eu olho para o ser humano e não tenho como saber como ele é, eu tenho que 

construir essa relação para poder desvelar, tentar descobrir junto [...]. Então a primeira coisa é saber 

que cada um tem a sua individualidade e que não adianta eu chegar e colocar algo, eu tenho que 

conjuntamente descobrir (3, 166). 

 

[...] não existe uma única forma de você ensinar um determinado conteúdo, que às vezes você tem 

que variar a forma de explicar [...] a pessoa tem ritmos diferentes de aprendizagem. [...] a partir 

desse ponto que ele produziu esse conhecimento [...] ela consegue abrir o leque dela para outras 

possibilidades (3, 183). 

 

  

 A última fala também faz uma referencia à forma como ele compreende a 

aprendizagem. Essa forma corrobora a concepção de desenvolvimento e aprendizagem 

defendida pela psicologia sócio-histórica.  

 Segundo Vigotski a aprendizagem constitui o processo pelo qual o indivíduo adquire 

conhecimentos, valores, emoções, dentre outros, desenvolvendo e qualificando os processos 

psicológicos superiores. Ela inicia-se no âmbito interpsíquico, em atividades coletivas e 

sociais, para que posteriormente essas sejam internalizadas.  

O processo de internalização, não pode ser entendido como uma simples transposição 

do real para o individual, mas sim como uma conversão subjetiva de elementos da realidade 

social pelo sujeito. Quando o individuo internaliza e apreende as relações sociais ele se 

desenvolve e se modifica em sua totalidade. De forma sintética a aprendizagem gera e 

potencializa os processos internos de desenvolvimento, constituindo novas formas de pensar, 

agir e sentir pelo sujeito no mundo.  

Vigotski determina dois níveis de desenvolvimento, o real (NDR) e o potencial (NDP), 

e introduz a ideia de uma zona de desenvolvimento proximal (ZDP). De forma breve, o NDR 

é entendido pela capacidade do indivíduo em realizar tarefas ou solucionar problemas de 

maneira independente. Já no NDP ele consegue solucionar problemas com a colaboração de 

pessoas mais experientes. 
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 A ZDP pode ser compreendida pelo caminho que o indivíduo irá percorrer para 

consolidar uma função psicológica em seu nível real que antes era possível de ser exercida 

apenas com a ajuda de pessoas mais capazes. Considerar a existência dessa zona é poder 

conceber o homem a partir de uma visão prospectiva, ou seja, um professor com essa visão 

atenta não só ao que o aluno já sabe, mas ao que ele pode aprender, sempre considerando 

como parâmetro o NDR para que o indivíduo consiga se beneficiar da situação de 

aprendizagem. É nesse sentido que compreendemos a seguinte fala de Luis: “a partir desse 

ponto que ela produziu esse conhecimento [...] ela consegue abrir o leque dela para outras 

possibilidades”. 

 Esses elementos teóricos sobre as zonas de desenvolvimento não estão presentes na 

fala de Luis, mas compreendemos que a ideia está presente, pois ele acredita ser preciso 

considerar o que os adolescentes já sabem, reconhecendo suas diferenças, para propor práticas 

que viabilizem o avanço do conhecimento. Com isso as possibilidades desses adolescentes se 

abrem e podem ser propostas novas atividades que exigem pensamentos e necessidades cada 

vez mais complexos.  

 As mudanças nas formas de ser dos adolescentes são reconhecidas por Luis como um 

processo. Desse modo, os saltos qualitativos acorrem por meio de um processo dialético 

complexo de internalização e reorganização de um conjunto de elementos necessários a cada 

individuo para que transformações ocorram. Assim ele argumenta que: 

 

[...] não vai ser num único momento que você vai mudar aquele jovem [...] (3, 246). 

 

[...] isso aqui [Quando a juventude da periferia atrita em algo eles vão embora, vão fazendo, se 

dedicam horas] é um processo, não é algo que a gente consegue do dia para a noite [...] (3, 274). 
 

 Corroboramos a ideia de processo no sentido de que o ser humano é inacabado por 

natureza e está em constante processo de desenvolvimento e aprendizado ao longo de sua 

vida, e também no sentido de que as funções psicológicas superiores são consolidadas no 

individuo por meio de processos cumulativos de múltiplas aprendizagens que se integram e 

impulsionam processos de desenvolvimento na totalidade e complexidade do individuo. Após 

consolidadas, as FPS continuam se transformando. 

  A constituição no adolescente de uma consciência critica sobre si mesmo e também 

sobre o universo em que vive é um elemento que Luis almeja com sua prática. Essa 

consciência critica será viabilizada por um processo de conscientização, e isso “não é algo 

que a gente consegue do dia para a noite”. 
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Segundo Freire (1996) a conscientização é um processo necessário “Contra toda a 

força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário” (p. 54). Luis se preocupa em 

conscientizar os jovens acerca desse discurso apontado por Paulo Freire, para que eles 

consigam realizar análises criticas da realidade, distinguindo os princípios políticos que 

norteiam a educação, a política, as tecnologias, enfim, as formas instituídas de se relacionar 

em sociedade. 

O sujeito dessa pesquisa aspira, com a sua prática educativa, a emancipação do jovem 

por duas vias: política e econômica. A primeira é considerada por ele como a primeira etapa 

do processo educativo e também a mais importante que gera a consciência critica discutida 

acima. A emancipação econômica viabilizaria aos jovens o exercício de atividades de trabalho 

para geração de renda e para que ao mesmo tempo eles possam vislumbrar e praticar formas 

de trabalho coerentes com os princípios políticos apontados aqui por meio da educação 

popular, ou seja, possibilidades de trabalho que fujam à lógica capitalista, cuja finalidade 

ultima seja a acumulação de capital e o privilegio de  uma minoria de pessoas. Retomaremos 

essa análise no próximo núcleo, que analisará esse método que inclui como objetivo essa 

emancipação. 

 

[...] eu acredito que a emancipação política é a primeira etapa e a emancipação econômica a 

segunda etapa, agora nessa emancipação política você não debate a educação popular com 

simplesmente discurso, retórica e aulas expositivas, você tem que ter práticas e aí vem o debate da 

autogestão [...] a gente pode ser muito mais participativo com as pessoas coletivamente debatendo e 

escolhendo, esse é um caminho e o outro caminho também é o acesso a compreensão [...] do estado de 

direito (2, 230 e 3, 256). 

 

[...] quando a gente escreve um projeto e dá esse acesso a tecnologia é pra ele [o jovem] poder 

desenvolver, mas sempre com [...] duas preocupações, uma de como é que ele gera a renda pra ele, 

mas não esquecendo aquilo que é mais importante que são os princípios políticos que norteiam 

aquele tipo de ação, aquele tipo de prática (2, 260). 

 

 

 Falas que dizem respeito à educação como ato político são recorrentes durante as 

entrevistas com Luis, sendo algo que ele prioriza discutir e refletir com jovens em sua prática. 

Finalizaremos as analises deste núcleo com uma fala em que ele distingue “duas faces da 

educação”, uma que preza a preparação para o mercado de trabalho e vai ao encontro dos 

interesses da classe dominante e outra “mais popular” que vai ao encontro da forma de educar 

de Luis analisada neste núcleo. 

 
 [...] duas faces da educação: a educação enquanto um ambiente institucional que prepara para o 

mercado e para a sociedade capitalista e uma educação mais popular, emancipadora que prepara as 
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pessoas para [...] ter essa sensibilidade social, política e entender todos como iguais do ponto de vista 

de seres humanos (3, 469). 

 

Em síntese, analisamos que Luis desenvolve sua prática pedagógica a partir de 

referências claras à educação popular discutidas mais detalhadamente em capitulo teórico 

desta pesquisa. Assim, ele condena a forma de educação “bancária” e preza por uma educação 

“problematizadora” que quer ser horizontal, democrática, dialógica e conscientizadora acerca 

das condições de opressão a que estão assujeitadas as pessoas de classes populares e, por fim, 

reconhece a educação como ato político. 

 

5.2.4 Núcleo 4  

A necessidade de uma ciência, de tecnologias e de um método crítico/transformador: 

“sempre olhando pra emancipação política e pra emancipação econômica”. 

 

 Esse quarto núcleo de significações reúne falas de Luis que expressam sua maneira de 

pensar genericamente sobre metodologia, tecnologia e ciência, e de forma mais especifica 

como ele desenvolve a metodologia que compõe sua prática educativa. 

 Analisaremos esses dois pensamentos de forma separada para que a teorização seja 

mais clara e didática. Porém, na maioria das vezes eles aparecem próximos em uma mesma 

fala, ou seja, o sujeito explica sua concepção de metodologia e logo em seguida aponta suas 

propostas metodológicas ou vice-versa. 

 Não só por esse motivo, mas por outros que serão analisados no decorrer deste núcleo, 

compreendemos que Luis possui uma forma dialética de pensar a teoria e estruturar sua 

prática. Em sua fala ambos parecem fazer parte de um mesmo processo, como se o 

movimento de um transformasse o outro. Seria sua pratica educativa uma práxis?  Segundo 

Vazquez (2007) “Toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” (p. 219). 

Voltaremos mais à frente a essa discussão. 

 Sobre a concepção de metodologia, ciência e tecnologia, nosso sujeito aponta que elas 

são constituídas por conceitos, ideias, ideologia e valores e, portanto, não são neutras.  

Vejamos duas falas dele sobre isso. 

 

[...] a tecnologia ela tem conceito, ela tem idéia e ela tem ideologia. Então esse negócio de ciência 

neutra não existe (1, 574). 
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A primeira coisa que não pode faltar é não ter a ingenuidade que tecnologia é neutra, ela não é 

neutra tem valores ali por trás. Quando você desenvolve a tecnologia a metodologia ela pode ser 

encarada dessa forma, tem valores ali, valores de dominação, de controle (2, 503). 

 

 A partir dessas falas de Luis faz-se pertinente lançar os seguintes questionamentos: 

essas metodologias, tecnologias e a ciência têm servido a que e a quem? Que conceitos, ideias 

e valores são esses aos quais Luis se refere? 

Compreendemos que apontar a ideia de neutralidade como inexistente significa 

considerar a materialidade (objetiva e subjetiva) presente em determinado tempo histórico, em 

determinada sociedade e cultura que se encontra contida nessa metodologia. Desse modo, 

assim como já refletimos sobre a educação de uma forma geral, apontando que ela é um ato 

político, podemos transpor essa reflexão para a metodologia, tecnologia e ciência que estão 

dentro do âmbito da educação ou fora dele, seja nos âmbitos do trabalho ou da política por 

exemplo. 

Poderíamos sintetizar essas três palavras recorrentes na fala de Luis, ou seja, ciência, 

tecnologia e metodologia, em uma única: conhecimento. Todas elas são formas constituídas 

pela sociedade de produção de acesso ao conhecimento. 

Dizemos então que qualquer forma de conhecimento só pode ser compreendida se 

articulada aos conflitos, necessidades e interesses das classes sociais de cada época, visto que 

a organização social, econômica e política se modifica nos diferentes tempos históricos e ao 

mesmo tempo se modificam os interesses, as necessidades e formas relacionais entre as 

pessoas. 

As múltiplas formas de produção e o acesso ao conhecimento são consolidados por 

meio de disputas de interesses entre os grupos sociais. Nesse sentido, quem possui a 

propriedade do conhecimento são os grupos vencedores dessa disputa, ou seja, a classe social 

privilegiada, dominante de cada época.  

Respondendo aos questionamentos acima, a metodologia, tecnologia e ciência têm 

servido a pessoas pertencentes às classes sociais dominantes, que representam uma minoria 

populacional. Têm servido à conservação e longevidade da estrutura social de classes 

desiguais, e aos interesses dessas poucas pessoas privilegiadas. Quanto aos valores, como 

bem analisados por Luis são “valores de dominação, de controle”, possibilitados por uma 

ideologia liberal que faz com que as pessoas creiam em uma inversão da lógica real, a qual 

justifica os problemas que são sociais como sendo individuais, que utiliza teorias auto-

explicativas das relações sociais, ou seja, as explicações e justificativas são descoladas da 

própria realidade.  
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Freire (2007) nomeia essa inversão da lógica real de verdade distorcida, quem tem 

alienado as pessoas e as mantido na condição de opressão. Ele aponta que: 

 

Mais séria ainda é a possibilidade que temos de docilmente aceitar que o que 

vemos e ouvimos é o que na verdade é, e não a verdade distorcida. A 

capacidade de nos amanciar que tem a ideologia nos faz às vezes 

mansamente aceitar que a globalização da economia é uma invenção dela 

mesma ou de um destino que não poderia se evitar, uma quase entidade 

metafísica e não um momento do desenvolvimento econômico submetido, 

como toda produção econômica capitalista, a uma certa orientação política 

ditada pelos interesses de quem detém o poder” (p. 126, grifos do autor). 

 

 Luis também denuncia essa verdade distorcida discutida por Paulo Freire, dizendo que 

o “conhecimento é fragmentado” para que as pessoas continuem alienadas, ou seja, não 

tenham consciência da gênese de uma determina informação, de um mito, de uma ideologia, e 

não questionem essa informação fragmentada tomando-a como completa e verdadeira. 

Percebe-se que esta denúncia é acompanhada em suas falas abaixo por uma possibilidade de 

trabalho, por uma metodologia que pretende superar essa produção e transmissão de 

“conhecimento fragmentado”, e que de alguma forma não leve seus alunos a reproduzirem o 

status quo. 

 

Quando eu penso em metodologia eu tenho muito aquela bronca [...] da apropriação de 

conhecimento, se apropria de conhecimento, sistematiza ele fruto da própria organização social do 

mundo do trabalho que aliena. O conhecimento ele é fragmentado [...] pra alienar [...]. Então 

desenvolver metodologia participativa, metodologias autogestionárias que os trabalhadores eles 

possam entender a riqueza de conhecimento [...] (2, 426). 

 

A tecnologia ela é feita para ser dominadora, ou seja, para reproduzir um status quo, então a 

emancipação política ela é essencial para você entender a emancipação econômica, agora sem 

emancipação econômica você vai [sendo...] cooptado, forçado [a reproduzir o status quo] (3, 553). 
 

 A organização social do trabalho é alienante assim como as praticas educativas que 

utilizam uma educação bancária. Segundo Fromm (1970) 

 

A alienação (ou “alheamento”) significa, para Marx, que o homem não se 

vivencia como agente ativo de seu controle sobre o mundo, mas que o 

mundo (a natureza, os outros, e ele mesmo) permanece alheio ou estranho a 

ele. Eles ficam acima e contra ele como objetos, malgrado possam ser 

objetos por ele mesmo criados. Alienar-se é, em ultima análise, vivenciar o 

mundo e a si mesmo passivamente, receptivamente, como o sujeito separado 

do objeto (p. 50).  
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Sobre o aspecto da relação do trabalhador com os produtos de seu trabalho Fromm 

(1970) faz o seguinte questionamento: “Como poderia o trabalhador ficar numa relação 

alienada com o produto de sua atividade se não se alienasse a si mesmo no próprio ato da 

produção?” (p. 93). De forma similar ao que acontece com o trabalhador alienado que 

vivencia sua atividade de trabalho de forma passiva e receptiva, naturalizando sua condição 

de exploração “como um destino que não se poderia evitar” (Freire,op.cit.), acontece também 

com o educando já que a forma como o conhecimento tem sido arranjado não propicia uma 

relação ativa e tampouco reflexiva a respeito de possíveis formas de transformação da 

situação de exclusão, de opressão em que vive a maioria da população.  

A fragmentação do conhecimento é naturalizada, sua apresentação aos alunos de 

forma descolada da realidade econômica, social e política em que vivem, e logo, esvaziada de 

sentido, é pouco questionada por eles. A recepção passiva de informações, a divisão do 

conhecimento entre o que sabe e o que não sabe é, segundo Charlot (2005) algo esperado 

pelos alunos. Freire (2005) diria que o conhecimento assim arranjado não chega a se tornar 

conhecimento, seria apenas uma informação que permanece estranha e alheia ao aluno, não 

gera reflexão, não constitui conhecimento.  

 Tendo consciência dessa fragmentação do conhecimento, que aliena e garante 

continuidade ao status quo vigente, Luis aponta que em sua prática educativa desenvolve 

“metodologia participativa, metodologias autogestionárias”. 

 A metodologia participativa nos remete a uma questão já analisada no núcleo anterior, 

em que Luis promove práticas que se fazem dialógicas, ou seja, o conteúdo programático e o 

estabelecimento de ações dentro do contexto educativo contarão sempre com a participação 

dos jovens presentes e do professor. Assim, alunos e professor coletivamente partilham das 

decisões concernentes aquela prática, sendo todos construtores e, portanto, sujeitos do 

processo educativo. 

 

[...] o conhecimento é fruto de todos os seres humanos [...] e, portanto pertence a todos. Por isso 

que essa metodologia participativa ela é uma coisa de ida e volta, é tanto para aquele que está 

educando como para aquele que esta sendo educado [...] (3, 424). 

 

[...] eu acredito que a emancipação política é a primeira etapa e a emancipação econômica a 

segunda etapa, agora nessa emancipação política você não debate a educação popular com 

simplesmente discurso, retórica e aulas expositivas, você tem que ter práticas e aí vem o debate da 

autogestão [...] a gente pode ser muito mais participativo com as pessoas coletivamente debatendo e 

escolhendo, esse é um caminho e o outro caminho também é o acesso a compreensão [...] do estado 

de direito (2, 230; 2, 276). 
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 Para que um grupo consiga ser autogestionado e participativo é necessário o 

aprendizado. Assim, o papel do educador popular seria de incentivar e provocar o grupo para 

a participação das discussões que carreguem a sua realidade e para que encontrem juntos, 

propostas de ações possíveis rumo à solução de problemas, diferentemente de impor um 

conhecimento pronto, produzido noutro contexto para que esse grupo o utilize sem 

questionamentos, como uma fórmula na solução de problemas ou na satisfação de suas 

necessidades. 

 Cabe ao educador popular, não a imposição por uma luta pelos direitos, mas a 

mediação na constituição com e pelo grupo de formas possíveis àquelas pessoas, de 

reivindicação e de conquista de direitos. O “acesso à compreensão [...] do estado de direito” 

pelo grupo de adolescentes, como aponta Luis, pode ser um bom mediador na constituição da 

necessidade de luta por saúde, educação, moradia, dentre outros e, na construção de 

mecanismos para que sua satisfação se concretize. 

 É nesse sentido que entendemos que a fala de Luis sobre sua prática não possui 

característica assistencialista. Isso porque o educador não irá resolver problemas para o 

jovem, mas sim com ele, o que requisita um processo de aprendizagem, de apreensão de 

conhecimentos teóricos e/ou práticos para que o problema seja solucionado pelo jovem ou 

pelo grupo junto ao educador e, em um determinado momento em que esse aprendizado 

estiver se consolidado, o grupo não mais necessitará desse educador. Isso supõe uma postura 

dos jovens como sujeitos ativos de sua historia e produtores de conhecimento, e não passivos 

e dependentes, como meros espectadores da historia.  

 
[...] pode ser assistencialista por que a gente olha e fala: agora eu vou tentar resgatar aquele jovem. Eu 

não diria que é assistencialista porque você não tem como, você não consegue resgatar, você tem que 

ir trabalhando uma relação (3, 251). 

 

 Verificamos na complexidade da fala de Luis sobre sua prática educativa, a necessidade 

de desenvolvimento e concretização de um método que possibilite ao mesmo tempo a 

conscientização, ou melhor, a constituição de uma capacidade critica sobre a realidade em que 

vivem, e a exteriorização dessa critica rumo à transformação dessa realidade injusta e 

desigual, para a construção de outra realidade justa e democrática.  

 Seu pensamento para nós corrobora o de Freire (2007) já que 

 

Não se trata, [...], de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de pô-los a 

serviço do seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos com o 

sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto podemos 
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ser transgressores da ética universal do ser humano e o fazemos em favor de 

uma ética pequena, a do mercado, a do lucro (p. 131). 

 

  

A proposta metodológica de Luis junto aos jovens, que pretende ser participativa e 

autogestionária, visa gerar a emancipação do jovem por duas vias: política e econômica.  

 

Então é isso, essas práticas, sempre olhando pra emancipação política e pra emancipação 

econômica, então todas as nossas práticas elas buscam [...] gerar essa primeira emancipação (2, 

273; 2, 204; 2, 214; 3,533 e 3, 539). 
 

A emancipação política é considerada por ele como a primeira etapa do processo 

educativo e também a mais importante que gera a consciência crítica imprescindível para a 

constituição de uma emancipação econômica. Esta visa possibilitar o exercício de atividades 

de trabalho que gerem renda e que fujam à lógica capitalista, a qual tem acirrado cada vez 

mais as diversas formas de exclusão e a desigualdade entre as classes sociais.  

Luis recorre, em sua metodologia, aos princípios da Economia Solidária para nortear 

essa emancipação econômica pretendida com os jovens.  

 

a emancipação econômica ela passa por essa emancipação política [...] de uma forma geral 

analisando se a pessoa ela tem uma emancipação econômica colocando outras para trabalhar, ela 

não tem uma concepção de classe, ela não teve a sua emancipação política. Por isso que quando eu 

coloco o segundo plano é a economia solidária e [...] é preciso prática, ninguém se torna solidário, 

autogestionário, respeitar a etnia de gênero, o meio ambiente, ou a responsabilidade, ou a 

democratização do conhecimento na teoria do dia para a noite [...] então é praticando que você vai 

desenvolver aquilo que a gente chama da tecnologia social, das metodologias participativas e 

autogestionárias para mudar esse ambiente produtivo (3,540). 

 

De maneira breve, de acordo com Furtado, Matsumoto, Lima; Mello (2009) a 

Economia Solidária é uma opção para geração de renda, que organiza suas atividades 

econômicas voltadas para a valorização das pessoas e não do capital, e se pauta em valores e 

princípios da solidariedade, democracia e igualdade. A prática da Economia Solidária é 

sustentada por três pilares, a saber, autogestão, distribuição igualitária dos resultados e ações 

em rede. 

Recorrente nas falas de Luis citaremos segundo Furtado et al. (2009) o pilar da 

autogestão que na Economia Solidária  

 

é um modelo administrativo no qual as decisões e o controle da empresa são 

exercidos pelos trabalhadores; é a participação direta e coletiva na tomada de 

decisões e no poder da empresa. No modelo da autogestão não há a figura do 

patrão, mas todos os empregados participam das decisões administrativas em 
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igualdade de condições. Ela combina dois aspectos importantes: a 

propriedade dos meios de produção com a democracia da gestão [...] (p. 34). 

 

Compreendemos que esse modelo de educação que objetiva emancipações políticas e 

econômicas é mediador da formação de homens críticos acerca da realidade em que vivem, 

que por meio da reflexão poderão transformar essa realidade norteados, entre outros, por 

intenções e valores democráticos e solidários.  

A prática educativa de Luis pretende ser práxis, pois a finalidade de seu educar não só 

é coerente com os princípios teóricos apontados por ele e trazidos aqui por meio da educação 

popular, mas já na discussão das questões teóricas junto aos adolescentes se faz prática e 

teoria ao mesmo tempo, ou seja, ele não só fala e discute com os alunos sobre a necessidade 

de democracia na organização de uma atividade econômica, como é democrático em suas 

relações professor-aluno. Desse modo, poderíamos dizer que, como educador popular, a teoria 

determina as suas formas relacionais, ela se materializa de forma multifacetada (ser, agir e 

sentir) em sua prática educativa.  

Além de ser uma prática que por meio de uma relação dialógica entre professor-aluno 

intenciona promover uma transformação qualitativa na cognição dos alunos (que 

inevitavelmente movimenta também suas formas de agir e sentir), Luis também pretende que 

essa transformação interna se externalize e, desse modo, propõe maneiras de atuação na 

realidade, junto e pelos jovens, subsidiadas pela necessidade de transformação social. 

Vazquez, ao discutir sobre o conceito de práxis compreende que 

 

Ainda que a “prática” teórica transforme percepções, representações ou 

conceitos, e crie o tipo peculiar de produtos que são as hipóteses, teorias, 

leis, etc., em nenhum desses casos se transforma a realidade. [...] Falta aqui o 

lado material, objetivo, da práxis, e por isso não consideramos que seja 

legítimo falar de práxis teórica (p. 232). 

A práxis se apresenta como uma atividade material, transformadora... Fora 

dela fica a atividade teórica que não se materializa, na medida em que é 

atividade espiritual pura. Mas, por outro lado, não há práxis como atividade 

puramente material [...]. Isto significa que o problema de determinar o que é 

a práxis requer delimitar mais profundamente as relações entre teoria e 

prática (p. 237).   

  

 Na práxis, o sujeito, a finalidade da prática/ação e a pratica/ação propriamente dita são 

inseparáveis, formam uma unidade e estão em movimento dialético. Desse modo, a relação 

entre teoria e prática deve manter uma tensão constante para que não se corra o risco de 

valorização de um elemento em detrimento do outro, dicotomizando o que em sua gênese só 
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pode ser produzido em relação de dialeticidade, ou seja, um só pode existir a partir e pela 

existência do outro. 

 Encerraremos a análise deste núcleo com uma citação de Prestes (2010) sobre Vigotski 

(1983) que esclarece essa questão da dialética existente entre o pensamento e a atividade real, 

entendendo que tanto Lenin como Vigotski, destacam a dialeticidade e importância da 

construção do pensamento teórico.   

 

Vigotski apoia-se numa expressão de Lenin para dizer que o grau de 

desenvolvimento é o grau de transformação da dinâmica do afeto, da 

dinâmica da ação real em dinâmica do pensamento. Lenin, em seu trabalho 

Materializm i empirioctitsizm (Materialismo e empirocriticismo) diz: “Da 

contemplação viva para o pensamento abstrato e dele à pratica – eis o 

caminho dialético do conhecimento da verdade” (LENIN, 1972). Para 

Vigotski o caminho da contemplação para o pensamento abstrato e dele para 

a ação pratica é o caminho de transformação da dinamica rígida e pouco 

móvel da situação numa dinâmica do pensamento móvel e fluida, e uma 

transformação inversa dessa última numa dinâmica da ação prática 

direcionada racionalmente e livre (p. 34). 

 

5.2.5 Núcleo 5  

Metas do trabalho desenvolvido em educação popular com jovens: “o que a gente quer é 

uma nova sociedade, mais justa, solidária” 

 

 Neste ultimo núcleo de significações selecionamos falas de Luis que dizem respeito, 

principalmente, às suas metas no trabalho que desenvolve em educação popular com os 

jovens. Para qualificar a análise acerca dessas metas e em ultima instância, dos sentidos 

constituídos por Luis sobre sua prática educativa, estão contidos aqui também aspectos que 

ele elencou como sendo importantes em sua prática.  

A importância que Luis atribui à sua prática coincide, na maioria dos aspectos, com as 

metas apontadas por ele. Desse modo as metas se resumem a viabilizar a concretização dos 

elementos considerados por Luis como de importância social, política e educacional além de, 

a longo prazo,  ampliá-los em quantidade e qualidade. 

Para exemplificar a colocação acima, Luis traz como aspecto importante de sua prática 

transformar os jovens tornando-os protagonistas de suas vidas sendo que esta é também uma 

de suas metas a ser alcançada. 

 Vejamos abaixo a fala de Luis que dá nome a este núcleo:  
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[...] é muito romântico e utópico isso, mas o que a gente quer é uma nova sociedade, mais justa, 

solidária (1, 560). 
 

Compreendemos que esta fala sintetiza não só as metas e a importância que Luis 

atribui à sua prática educativa desenvolvida com jovens de classe baixa, como também 

abrange e condensa, em ultima instancia, as analises de todos os outros núcleos realizadas até 

o momento. Desvelaremos aqui as ramificações de sentidos intranúcleo, trazidos por Luis que 

se conectam com essa fala, e posteriormente nas considerações finais desta pesquisa 

explicaremos as conexões internúcleos. 

É importante notar que as argumentações de nosso sujeito na maioria das vezes vêm 

no plural, ou melhor, na primeira pessoa do plural. Assim, as metas, a importância e as 

concepções sobre algo são de um coletivo, de um grupo de pessoas que provavelmente 

participam ou participaram de sua construção, e são expressas em falas como: “quando a 

gente fala de políticas publicas”, “nós temos que desenvolver metodologia”, “o que a gente 

quer é uma nova sociedade” e “enriquecer a gente não almeja [...] a gente tem uma opção de 

vida”.  

O que queremos dizer é que Luis vem tentando buscar formas de se colocar no mundo 

que sejam diferentes daquelas disseminadas, sobretudo pela ideologia liberal. Seguramente 

foram muitas as vivências que contribuíram para a constituição dessa forma diferente de ele 

se colocar no mundo, que, num processo dialético de novas e múltiplas escolhas o fizeram 

chegar às práticas educativas norteadas pela Educação Popular e pelos princípios da 

Economia Solidária.  

Essa forma de se colocar no mundo é coerente nos diferentes âmbitos de sua vida 

social e individual, no trabalho e em sua vida particular, em suas discussões teóricas e nas 

atividades práticas. Como analisado no núcleo anterior, ele leva aos adolescentes a discussão 

teórica da necessidade de relações democráticas e ao mesmo tempo é democrático, e almeja 

um mundo mais justo e solidário e em suas ações cotidianas e no trabalho. Em suas ambições 

pessoais ele age de forma justa e solidária pensando no coletivo para satisfazer as 

necessidades pessoais. Isso nos remete ao pensamento de Freire (2007) que diz que 

 

Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fossemos 

portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 

escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 

escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 

condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para 

poder falar com é falar impositivamente (p. 113, grifos do autor). 
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Os elementos solidariedade e justiça, apontados por Luis, e a democracia e também 

solidariedade trazidos por Paulo Freire em uma linguagem simples, são na verdade elementos 

complexos e revolucionários. A estrutura da vida de Luis que carrega para nós elementos 

revolucionários se expande para suas atividades diárias. Assim, suas ambições para o trabalho 

são semelhantes às de sua vida particular. Sua prática carrega para ele um sentido 

revolucionário, e talvez por isso sua fala venha quase sempre na primeira pessoa do plural, 

pois só tem sentido no coletivo. 

Veja exemplos disso em sua fala: 

 

Profissionalmente, acho que conseguir se aposentar com dignidade, ou seja, ter condições de 

trabalhar e não passar fome nem necessidade.Enriquecer a gente não almeja, porque se a gente 

tivesse almejado não podia ter escolhido essa profissão, nem essa atividade, nem ter estudado o que a 

gente estudou, e outra, a gente tem uma opção de vida, a gente sabe que para enriquecer você só 

enriquece explorando o outro trabalhador, então a gente não vai fazer isso (1, 561). 

 

[...] importância da realização individual [...] é ter uma identidade, é não estar preso a determinados 

valores que a sociedade te coloca (1, 518). 

 

Suas escolhas e seus objetivos estão orientados para a promoção da transformação 

social. Seu trabalho não é somente fonte econômica/financeira, mas representa uma forma de 

satisfação de outras necessidades que são ao mesmo tempo individuais e coletivas, fazendo 

com que a sua prática seja carregada de afeto. Poderíamos dizer/inferir que seu projeto de 

vida pessoal constitui-se num projeto de vida mais amplo relacionado ao exercício de 

cidadania numa sociedade de classes. 

Luis argumenta que suas metas para a construção de uma nova sociedade são 

“românticas e utópicas”. A sua prática educativa é um instrumento de alcance dessas metas 

considerando-a importante em vários aspectos, os quais se encontram interligados para atingir 

essas metas. Vejamos abaixo os aspectos mais recorrentes considerados como importantes em 

seu trabalho. 

  

É importante [o trabalho que desenvolvo] para vários aspectos da sociedade, é importante para 

desenvolver política pública, [...] acho que tem essa importância social [...]. Tem uma importância 

social também, mas do ponto de vista pedagógico educacional que é essa metodologia que a gente tá 

desenvolvendo [...]. Tem outra importância também social na transformação das vidas das pessoas 

(1, 507). 
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O aspecto “transformação das vidas das pessoas” é também considerado como a 

principal meta do trabalho de nosso sujeito com os jovens.  Essa transformação deve ser 

promovida no sentido do protagonismo. Assim ele explica que 

 

[...] transformação [da vida das pessoas] é protagonismo, mas o protagonismo enquanto sujeitos 

históricos, de entender, de ter uma compreensão de classes, identidade, [...] se não as pessoas ficam 

reproduzindo, uma situação econômica não garante uma emancipação política (2, 455). 

 
[a principal meta no meu trabalho em educação popular com jovens é preparar pra vida, ter uma 

visão critica do mundo, uma visão criativa, podendo ver que você formou realmente sujeitos 

históricos, não só cidadãos, mas pessoas que são protagonistas da sua vida, da sociedade [...] (2, 

393). 

 

 

 Podemos dizer, após todas as analises realizadas até aqui, que esse protagonismo 

constitui/compõe um principio educativo da prática de Luis e refere-se à possibilidade de 

constituição de consciência critica da realidade e de si mesmos pelos jovens, assim como de 

ações/atuações no contexto em vivem que contenham essa critica como norteadora.  

Essa possibilidade de transformação conferida aos jovens media a forma como Luis 

pensa a juventude. O jovem é assim pensado como um sujeito que não é um produto 

fatalmente determinado pela economia, e se ele assim está é possível transformá-lo por meio 

de uma relação ensino-aprendizagem e apostar/vislumbrar que ele possa ser sujeito promotor 

e multiplicador de mudanças na sociedade. Como trazido no núcleo sobre adolescência, por 

mais que Luis possa considerar alguns aspectos como naturais dessa fase da vida, o enfoque 

de sua prática está no aspecto da transformação, do desenvolvimento do adolescente.    

Desse modo, o protagonismo enfatizado por Luis é um principio educativo que 

potencializa o processo de ensino-aprendizagem do jovem, que fortalece a sua participação na 

sociedade, ou melhor, que o empodera enquanto agente ativo de transformação de sua própria 

historia/vida e também do coletivo. Assim, nosso sujeito pretende formar jovens que sejam 

“protagonistas da sua vida, da sociedade”. 

Essa forma de pensar o protagonismo nos remete a Calil (2008) que em sua tese de 

doutorado propôs uma metodologia político-pedagógica norteada pela consolidação do 

protagonismo juvenil como práxis sócio-historica de ressignificaçao da juventude, para servir 

como referencia à implementação de uma política nacional juvenil. Tendo como principal 

referencial teórico a Psicologia sócio-histórica, a autora defende que  
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Caracterizando-se como o exercício consciente e critico da cidadania ativa 

do jovem, de forma a possibilitar sua concreta intervenção no processo de 

transformações sociais, o principal objetivo do protagonismo juvenil, 

enquanto práxis sócio-historica, é formar jovens construtores ativos da 

sociedade, capazes de viver no dia-a-dia, nos distintos espaços sociais, uma 

cidadania consciente, critica e ativa. (:) O protagonismo juvenil, ao 

impulsionar o fortalecimento de jovens enquanto sujeitos, alavanca a 

ressignificação da juventude na sociedade e abre novas perspectivas de 

atuação, favorecendo a superação de visões estigmatizantes e 

preconceituosas que dominam o imaginário coletivo (pp.192-193). 

 

 Outro aspecto apontado por Luis é a “metodologia que a gente tá desenvolvendo”. 

Essa metodologia pedagógica é um caminho possível para alcançar esse protagonismo junto 

aos adolescentes.  

 

[...] tem um objetivo pragmático aí que é o quê? Nós temos que desenvolver metodologia, temos que 

desenvolver tecnologia e isso tem que ser com os princípios da autogestão se não tiver autogestão, 

solidariedade e democratização do conhecimento, não vai rolar, é mentira (1, 577). 

 

O meu maior desafio hoje é continuar trabalhando com esses jovens nessa perspectiva de desenvolver 

metodologias participativas e autogestionárias pensando como é que a gente amplia de um único 

empreendimento com uma grande cadeia produtiva (3, 572). 

  

Compreendemos que a metodologia descrita acima por Luis fundamenta-se em uma 

visão mais ampla de educação enquanto ato político (FREIRE, 2005). Nesse sentido, ela se 

estabelece como instrumento de luta e possui um objetivo revolucionário de transformação 

social em detrimento de metodologias pedagógicas que servem à adaptação dos indivíduos às 

relações existentes.  

Os princípios da autogestão, solidariedade e democratização do conhecimento são 

reconhecidos como imprescindíveis à constituição de formas transformadoras de os 

adolescentes se colocarem no mundo e quiçá, pensando dialeticamente, também poder 

constituir diferentes formas de a sociedade se colocar frente aos adolescentes. 

Consideramos que Luis defende que sem esses princípios “não vai rolar, é mentira” 

no sentido de ser contrário a metodologias que contribuam para a alienação dos alunos, ou 

como acima já apontado, para a adaptação dos indivíduos às relações existentes.  

É preciso que os jovens se apropriem de forma critica dos determinantes contidos nas 

situações opressoras e coercitivas, se apropriem de valores contidos nos princípios da 

autogestão, solidariedade e democratização do conhecimento, para que possam atuar na 

sociedade, embora essa atuação aconteça em grau ainda restrito, pois, como diz Luis, ainda 
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não se sabe “como é que a gente amplia de um único empreendimento com uma grande 

cadeia produtiva”. 

 O desenvolvimento de políticas públicas é o ultimo aspecto apontado por Luis como 

sendo importante em sua prática educativa. Ele argumenta que 

 

[...] quando a gente fala de política pública, fala do estado de direito, a gente não vai mudar a lógica 

capitalista, mas [...] você fala pra pessoas muito mais políticas que aprendem na luta pelos direitos 

você aprende a questionar a se organizar a ser mais critico, então isso são instrumentos que apesar 

de ser reformistas são instrumentos que você consegue acumular [condições para uma nova 

sociedade] (2, 240). 

 

[...] o protagonismo aqui é muito importante, até mesmo para que aquela pessoa se aproprie daquela 

política publica e não veja aquilo como algo que não contribua para o seu desenvolvimento [...] (3, 

500). 

 

As falas de Luis destacam a política publica como meio tanto para o exercício quanto 

para o aprimoramento do protagonismo, considerando que as manifestações e reivindicações 

são um processo de aprendizagem via exercício da democracia. A atuação política em espaços 

públicos gera o conhecimento de que é possível participar da promoção de mudanças e de que 

essas mudanças não ocorrem de forma linear, mas de forma complexa e contraditória em que 

novas propostas muitas vezes coexistem com as já existentes e conservadoras. 

 

[...] e que coloque as contradições ali [na elaboração da política pública] porque isso enquanto um 

processo é muito importante, você traz o jovem para debater, ou traz o negro e o indígena para 

debater ou a mulher para debater (3, 488). 

 

A participação na construção de políticas publicas é um instrumento que articula as 

pessoas e seus conhecimentos à construção e ao desenvolvimento social. Os adolescentes ao 

participarem e vislumbrarem a possibilidade de mudanças, mesmo que pequenas, podem se 

fortalecer no protagonismo de seus direitos, não tomando o que é publico como algo 

fragmentado, descolado de suas vidas, como se o Estado fosse um ser anônimo e inalcançável, 

promotor de mudanças.  

Sobre a participação de jovens na formulação de políticas publicas Calil (2008) 

reporta-se a uma experiência concreta de protagonismo juvenil no Brasil que culminou na 

criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

não se pode apagar na memória a célebre “tomada” do Congresso Nacional 

em julho de 1989, por centenas de meninos e meninas em situação de risco, 

reunidos em Brasília para o encontro Nacional do MNMMR [Movimento 
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Nacional de Meninos e Meninas de Rua], decisiva para forçar a aprovação, 

na integra, da Lei 8069, que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Um dos mais fortes atos de protagonismo juvenil visto neste país” (pp.145-

146). 

 

Luis tem a consciência de que o desenvolvimento humano gestado nas pessoas que 

lutam pelos seus direitos e as leis implementadas por meio dessas lutas são reformistas, ou 

seja, não irão mudar, a curto prazo, a lógica capitalista, mas elas são necessárias pois para ele 

representam “instrumentos que você consegue acumular [condições para uma nova 

sociedade]”. Compreendemos que para nosso sujeito esses instrumentos viabilizados pelas 

políticas publicas possuem uma função importante de preparar as pessoas a longo prazo, para 

serem interlocutores na conquista de seus direitos e para terem consciência da necessidade de 

mudança, de transformações na sociedade.   

Podemos relacionar essas falas de Luis aos apontamentos de Gohn (2009) sobre os 

movimentos populares. Essa autora defende que a prática nos movimentos populares possui 

dentre outros, um caráter educativo. As práticas reinvidicatórias dos movimentos populares 

são para ela, formas de manifestação geradas por esse caráter educativo, as quais  

 

Passam por processos de transformação, na estrutura das maquinas 

burocráticas estatais e nos próprios movimentos sociais. A pressão e a 

resistência têm como efeitos demarcarem alteração nas relações entre os 

agentes envolvidos. Neste sentido, o caráter educativo é duplo: para o 

demandário e para o agente governamental, controlador/gestor do bem 

demandado (p. 52). 

 

 Retomando o inicio da discussão deste núcleo, as importâncias que ele atribui a seu 

trabalho e as metas analisadas acima se encontram articuladas entre si formando um 

conjunto/uma rede complexa que constitui sua prática tal como ela é. Essa rede sintetiza em 

ultima análise a meta “romântica e utópica” de Luis de alcançar com sua prática educativa 

“uma sociedade mais justa, solidária”.  

 Como analisamos, essa meta é ao mesmo tempo coletiva e individual, se revela nos 

diferentes contextos de vida, e por isso reafirmamos que a prática de Luis pretende ser práxis 

e que, ele também, pretende ser um ser de práxis. Finalizamos nossas análises com uma fala 

de Freire (1974) que defende ser o homem um ser da práxis porque ele 

 

[...] admira o mundo e, por isso, o objetiva; porque capta e compreende a 

realidade e a transforma como a sua ação-reflexão [...]. Mais ainda: o 

homem é práxis e, porque assim o é, não pode se reduzir a um mero 

espectador da realidade, nem tão pouco uma mera incidência da ação 
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condutora de outros homens que transformarão em “coisa”. Sua vocação 

ontológica, que ele deve tornar existência, é a do sujeito que opera e 

transforma o mundo. Submetido a condições concretas que o transformem 

em objeto, o homem estará sacrificado em sua vocação fundamental (p. 9). 
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Considerações Finais 

 

Ganhei sofrendo a certeza 

de que o mundo não é só meu. 

Mais que viver, o que importa 

 (antes que a vida apodreça)  

é trabalhar na mudança 

de que é preciso mudar. 

Cada um na sua vez, 

cada qual no seu lugar. 

 

(Trecho de “Volto armado de amor”, 

Thiago de Mello) 

 

Com o objetivo de analisar os sentidos constituídos por um educador popular 

acerca de sua prática educativa desenvolvida com jovens, apresentaremos neste último 

capítulo da pesquisa um esforço analítico de articulação das análises empreendidas por meio 

do conteúdo obtido nas três entrevistas realizadas com nosso sujeito.  

Dessa forma, não apresentaremos apenas uma síntese dos principais elementos 

analisados nos núcleos de significação, mas pretendemos tecer um ensaio analítico em que 

serão destacados aspectos/teorizações sobre o objeto de pesquisa que poderão ser estendidos 

como apoio teórico àqueles que atuem na área da educação com adolescentes, principalmente 

com aqueles pertencentes às classes baixas, ou em outras realidades próximas a essa. 

Os sentidos constituídos pelo profissional de educação popular que desenvolve sua 

prática educativa junto a jovens foram analisados de forma complexa em suas dimensões 

histórica, cultural, social e individual ao mesmo tempo. Além disso, compreendemos que 

esses sentidos estão interconectados formando uma espécie de rede que constitui essa prática 

educativa. 

Os sentidos do sujeito, por estarem interconectados, ao se transformarem, 

movimentam toda uma zona de sentidos, sendo que, nesse processo, transformam a relação do 

indivíduo com o social e, assim, com a prática educativa.  Por isso, podemos dizer que uma 

zona de sentido acerca dessa prática educativa, contém e pode revelar a totalidade do sujeito, 

e sua singularidade. 

É por meio da palavra com significado e da associação de palavras, que pudemos 

chegar aos sentidos constituídos por Luis sobre nosso objeto de estudo. Como bem diz 

Vigotski (2001) a palavra existe como materialização do pensamento humano. A palavra, 

enquanto materialização do pensamento humano existe também enquanto síntese dos 

múltiplos sentidos contidos na singularidade do sujeito, ou seja, ela é uma inteligibilidade de 

parte do real.  



134 

 

 Dessa forma, as análises obtidas nos núcleos de significação nos permitem dizer que a 

palavra transformação para esse sujeito condensa sentidos múltiplos que atravessam a sua 

prática e que também se expande para outros âmbitos de sua vida, diferentes de seu trabalho 

em educação popular com adolescentes de classe baixa. Partiremos então da palavra 

transformação para construir e amarrar a rede complexa de sentidos constituídos por Luis 

acerca do objeto de estudo. 

A palavra transformação utilizada por Luis contém o significado dicionarizado, mas 

subverte e extrapola esse significado, pois ela aparece em um contexto único de produção 

singular, é objetivada e selecionada pela forma como o sujeito a concebe. Assim, não é 

qualquer transformação, e sim a transformação que contém sentidos particulares de Luis. Mas, 

quais sentidos são esses? Transformar o que, quem e em qual direção? Transformar para que? 

Como/De que forma? É o que discutiremos. 

Em relação à concepção de homem de Luis, compreendemos que o elemento que a 

compõe e é ressaltado por ele para pensar a sua prática educativa é: acreditar no homem como 

ser inacabado, em constante transformação. Nos momentos em que ele pensa o homem de 

forma generalizada e abstrata, ou seja, desarticulado da prática educativa, reconhecemos em 

sua fala, uma tensão entre conceber o homem de forma inatista ou de forma historicizada, 

sendo que tais contradições, ora coexistem em harmonia, ora são produtoras de tensão.  

Essa tensão é conferida pela contradição entre social x inato e pela dicotomia social x 

individual. O sujeito considera que o social constitui as formas de ser, agir e sentir dos 

homens, mas ele não consegue abandonar a concepção inatista de que algumas características 

nasceriam com o indivíduo.  

O pensamento inatista trazido por Luis é amplamente disseminado e arraigado no 

imaginário social e compreendemos que para ele retirar os elementos naturais do homem 

significa quase que retirar sua humanidade, é deixar de ser humano.  A psicologia Sócio-

Histórica defende o contrario: a humanidade só existe pela possibilidade do homem de se 

apropriar da cultura, da história e do que é social.  

Apesar dessa tensão existir e ser recorrente na fala do sujeito, a ideia inatista que 

carrega ideias de estagnação, paralisia e imutabilidade praticamente desaparece quando ele 

desenvolve e pensa sobre sua prática com adolescentes de classe baixa, dando espaço para a 

ideia de homem historicizado, de transformação, de movimento e de mudança.  

Compreendemos assim, que Luis quer se colocar num lugar que considera o homem 

como ser social e histórico ao mesmo tempo, apontando que as relações sociais são 
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necessárias para o desenvolvimento do homem e apresenta a educação como um meio que 

viabiliza esse desenvolvimento e transformações humanas.  

Considerar o homem com características inatas exigiria de Luis, em nosso 

entendimento, um ocultamento dos determinantes sociais produtores e mantenedores dessa 

alienação e da opressão em que vivem os jovens de classe baixa, além de contrariar o sentido 

atribuído por ele à importância de sua prática educativa como via de transformação na vida 

dos adolescentes. A direção dessa transformação seria conduzir os adolescentes de uma vida 

com conteúdos alienados para uma vida com conteúdos críticos e transformadores da 

sociedade. 

O pensamento de Luis sobre sua concepção de homem é, portanto, mediador de sua 

prática. Porém, ele não determina como causalidade as suas formas de ação. Isso porque os 

sentidos do sujeito que constituem a sua prática educativa não se encontram condensados, em 

sua totalidade, nessa atividade. Assim, compreendemos que a particularidade da prática 

educativa revela as dimensões da totalidade dessa prática. Contudo, a totalidade da pratica de 

ensino de Luis não revela a totalidade dos sentidos acerca dessa prática. Os sentidos sobre 

concepção de homem junto a outros sentidos irão mediar essa prática de forma dialética e 

complexa, mas não serão equivalentes. 

Sobre isso Vigotski (2001) ressalta que 

 

[...] exatamente porque um pensamento não tem um equivalente imediato em 

palavras, a transição do pensamento para a palavra passa pelo significado. 

Na nossa fala há sempre o pensamento oculto, o subtexto. Devido à 

impossibilidade de existir uma transição direta do pensamento para a 

palavra, sempre houve quem se lamentasse acerca da inexpressabilidade do 

pensamento” (p. 186).  

 

Consideramos o mesmo raciocínio do pensamento para a atividade. O motivo pelo 

qual Luis realiza seu trabalho está voltado para a transformação do jovem no processo de 

ensino-aprendizagem, e não para as características inatas que não podem ser transformadas. 

Desse modo, na contradição entre sócio-histórico x natural, os elementos sócio-históricos são 

priorizados. Caso contrário, acreditamos que a motivação, as metas e a importância 

destacadas pelo sujeito seriam outras que não a transformação, e a prática poderia viabilizar, 

por exemplo, a expressão de algumas características próprias da fase da adolescência 

desenvolvidas na prática do arte-educador, sujeito da pesquisa de Gil (2007) trazida na 

introdução desta pesquisa. 
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A tensão contida na concepção de homem se repete para a concepção de 

adolescência/juventude. Do mesmo modo Luis considera os determinantes econômicos, 

político-sociais e os fatores histórico-culturais como responsáveis pela atual situação da 

adolescência no Brasil, mas em alguns momentos também descreve esse adolescente por meio 

de características que seriam naturais e universais a essa fase da vida. Por mais que o 

pensamento naturalizante esteja presente em sua fala ele não é elemento de destaque em sua 

relação com esse jovem. 

Luis possui um extenso repertorio sobre a realidade da classe baixa e mais 

especificamente dos jovens, das circunstancias que enfrentam no dia-a-dia e os colocam num 

lugar de difícil acesso aos benefícios sociais, assim como das maneiras e formas 

comportamentais que eles têm assumido no cotidiano.  Esse conhecimento é utilizado por 

Luis em sua prática educativa com esses jovens na tentativa de transformá-los por meio de 

uma formação critica para que eles não reproduzam a lógica capitalista, ou seja, a ideologia 

dominante que os circunda. 

Sua concepção tanto de homem como de adolescente privilegia-os como seres em 

constante transformação. Sua função e responsabilidade junto a esses jovens é direcionar essa 

transformação rumo à constituição de uma consciência critica e de atitudes também criticas e 

transformadoras por meio do processo ensino-apendizagem, e não esperando que o jovem 

transforme a sociedade com comportamentos que seriam universais e naturais aos 

adolescentes, como apostam alguns projetos de políticas publicas trazidos por Sposito et al. 

(2006) na introdução desta pesquisa. 

Embasados pela Psicologia Sócio-Histórica, defendemos que uma prática educativa 

seria mais interessante se desenvolvida para adolescentes pensados e tidos como parceiros, 

como ativos nas escolhas e no processo educativo, como construtores de sua vida e da 

sociedade ao mesmo tempo, e não como meros receptores e em fase de preparação, que só 

poderão ter voz e participar da sociedade quando se tornarem adultos. Acreditamos que Luis 

corrobora essa defesa, ou pelo menos em sua prática pretende se relacionar dessa forma com 

os jovens. 

Luis percebe e quer que sua prática educativa seja transformadora na direção de 

propiciar, em ultima instância, a construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. 

Nesse sentido ele condensa em sua prática, elementos/meios que contribuam para essa 

transformação.  

Um elemento importante está em sua forma de educar embasada, a nosso ver, por 

princípios da Educação Popular. Dentre esses princípios destacam-se em sua fala a produção 
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de uma educação com relações professor-aluno que sejam horizontais, democráticas, 

dialógicas, uma educação que seja conscientizadora acerca das condições de opressão a que 

estão assujeitadas as pessoas de classes populares e, o reconhecimento da educação como ato 

político.  

A metodologia utilizada por Luis contém os princípios da Educação Popular.  Ela 

objetiva promover transformações tanto dos indivíduos adolescentes como da sociedade e, 

desse modo, além de incentivar a constituição de uma consciência crítica nos jovens, 

viabilizando o que Luis nomeia de “emancipação política”, também são desenvolvidas ações 

concretas de atuação na sociedade. Nessa atuação incentiva-se a participação do jovem nas 

tomadas de decisão e nas atuações. Os princípios da autogestão, solidariedade e 

democratização do conhecimento são reconhecidos como imprescindíveis à constituição de 

formas transformadoras dos adolescentes se colocarem no mundo.  

Destacamos que para tal empreendimento o papel do educador nesse processo 

educativo exige uma contínua e dialética integração entre ação e reflexão, uma atuação que 

carregue essa dialética voltada para a ação transformadora dessa realidade injusta e desigual, 

para a construção de uma outra realidade justa e democrática. O educador torna-se um 

mediador na constituição da consciência crítica e na criação e concretização de práticas 

transformadoras junto aos jovens.  

Nesse sentido compreendemos que a prática educativa de Luis pretende ser crítica, 

uma vez que seu exercício encontra-se em constante mediação com suas reflexões teóricas. 

Ele pretende levar e desenvolver nos alunos o mesmo movimento, de modo que as 

transformações cognitivas (que são também sempre afetivas) dos alunos irão se objetivar na 

realização de trabalhos propostos por ele junto aos jovens, sempre subsidiados pela 

necessidade de transformação social, ou pelo menos, é o que sua metodologia pretende de 

forma ideal. 

Nesse caminho, incentivar e desenvolver o protagonismo dos jovens é uma meta 

fundamental da prática educativa de Luis. A transformação dos jovens é promovida no 

sentido do protagonismo que os empodera enquanto agentes ativos de transformação de sua 

própria historia e também na historia do coletivo.  

As falas de Luis realçam a política publica como meio, tanto para o exercício quanto 

para o aprimoramento do protagonismo, considerando que as manifestações e reivindicações 

são um processo de aprendizagem via exercício da democracia. A atuação política em espaços 

públicos pode gerar o conhecimento de que é possível participar da promoção de mudanças e 

da construção da sociedade, além da garantia dos direitos. 
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Enfatizamos, por ultimo, a práxis como um elemento de sentido central para 

compreender a prática de Luis.  Ela pretende ser práxis, assim como é esperado para os 

adolescentes o desenvolvimento dessa práxis. A práxis pedagógica por ele desenvolvida 

possui um objetivo revolucionário de transformação social em detrimento de metodologias 

pedagógicas que servem à adaptação dos indivíduos às relações existentes. 

É importante ressaltar que, como disse Vazquez (2007), nem toda atividade é uma 

práxis, mas toda práxis requer uma atividade materializada que seja transformadora. Sendo 

assim, consideramos que o educador popular sujeito desta pesquisa possui uma intenção clara 

de transformação da realidade social que é pautada por determinados princípios e valores 

como a solidariedade e justiça, que pretendem ser objetivados em sua atividade de trabalho. 

Seu conhecimento teórico é constantemente mobilizado/movimentado/produzido em função 

de uma realidade percebida como injusta e que o incomoda, e sua prática educativa em nosso 

entendimento é um motivo possível de satisfação/superação desse incômodo. 

A práxis não privilegia teoria ou prática, ela existe em uma relação de tensão constante 

entre essas duas instancias. Assim, Vazquez considera que “algumas vezes se transita da 

prática à teoria e outras desta para a prática” (p. 257), mas na ausência de um desses dois 

elementos, não há práxis.  

Acreditamos que desenvolver a compreensão da relação dialética existente entre teoria 

e prática seja fundamental para se constituir a práxis, além de ser um caminho necessário 

buscado por educadores que tenham como objetivo de sua prática a transformação social. 

Constituir a prática pedagógica por meio da práxis potencializa a construção de um saber 

direcionado para atuação no mundo, para a transformação de uma realidade injusta. Segundo 

Vazquez (2007) “A prática não fala por si mesma e exige, por sua vez, uma relação teórica 

com ela: a compreensão da práxis” (p.259). 

Por fim os sentidos constituídos pelo educador popular, sujeito desta pesquisa, 

acerca de sua prática educativa desenvolvida com jovens são de que esta prática pretende 

ser um meio de desvelamento e execução da contra-hegemonia, de emancipação do jovem, de 

transformação social e, sobretudo, um movimento que constitua uma práxis transformadora, 

que contribua para a construção de um mundo mais justo e solidário.  
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ANEXO A - Entrevista 1  

Duração: 86 minutos 

 

Entrevistador (E): Qual sua formação acadêmica? Porque você escolheu esse curso que você 1 

fez e se pudesse escolher hoje qual curso você faria? 2 

Sujeito (S): Essa é boa né! Começam boas as perguntas. 3 

E: Começa com sua formação acadêmica. 4 

S: Então, eu fiz ciências sociais e sei lá assim. Quando eu, na verdade assim, quando eu fui 5 

fazer faculdade eu demorei pra fazer faculdade, eu saí do colégio e quando eu saí do colégio 6 

eu fui fazer serviço militar. Aí fiquei um tempo fazendo serviço militar e tal e foi bom, foi 7 

bom porque o serviço militar pra mim foi uma forma de poder conhecer, viajar, poder estudar 8 

e tal. E na época quando eu saí do colégio não tinha condições de fazer faculdade. Então eu 9 

falei, e aí o que eu vou fazer? Falei ah, eu vou fazer serviço militar, e aí fui ficando, fui 10 

ficando e durante o serviço militar eu fazia cursinho aí fiquei fazendo cursinho e tal e aí 11 

quando eu fui fazer cursinho e fui muito focado em fazer filosofia, e aí durante todo o ano que 12 

eu fiquei fazendo curso e falei ah, vou fazer filosofia, vou fazer filosofia, vou fazer filosofia. 13 

 E aí por quê eu queria fazer filosofia? Eu queria fazer filosofia porque eu sempre fui 14 

muito militante do movimento social, do PT, comecei a militar muito cedo no PT, no 15 

movimento estudantil. E aí eu queria fazer filosofia pra entender um pouco melhor a política, 16 

pra entender melhor o mundo, a sociedade. Mas quando eu estava no mês de fazer a inscrição 17 

pro vestibular teve um professor meu de cursinho que aí a gente começou a debater sobre 18 

orientação profissional, o que as pessoas iriam fazer... isso no cursinho mesmo. E aí depois 19 

que eu falei pro professor o que eu queria fazer, qual é a minha ambição, ele falou: Cara, eu 20 

acho que ao invés de você fazer filosofia a tua cara é mais tu fazer ciências sociais do que 21 

filosofia. E aí, aí eu falei por quê? Aí ele falou: porque as ciências sociais você vai estudar 22 

sociologia que é uma coisa que você quer estudar, o que é a sociedade vai tentar entender um 23 

pouco melhor, tu vai estudar ciências políticas que é o que tu gosta, e vai estudar antropologia 24 

que é o ser humano mesmo, a relação de ser homem né, da espécie mesmo. Aí eu fui estudar 25 

um pouco melhor, tentar entender melhor o que era ciências sociais. 26 

E: No cursinho ainda? 27 

S: No cursinho ainda. E aí quando eu descobri o que era ciências sociais eu me apaixonei. E 28 

aí eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade que foi mais louco ainda, que as 29 

ciências sociais, eu sempre gostei muito de arte, muito de televisão, de filme e tal, e aí as 30 

ciências sociais te dá também um arcabouço muito bacana sobre a cultura humana, sobre as 31 

principais obras de arte. Assim, fui fazer ciências sociais, não me arrependo apesar que hoje 32 

eu vejo do ponto de vista prático do movimento social, as ciências sociais é importante, mas 33 

pra ajudar os movimentos sociais, os empreendimentos, a militância da economia solidária, eu 34 

acho que tem duas áreas que são muito mais latentes, não sei se eu faria, não posso dizer que 35 

eu faria isso, mas agente sente falta, que é Economia e Direito. 36 

 Agora, por quê eu não escolhi economia e direito na época? Porque a Economia e o 37 

Direito também têm muito essa idéia do status, e hoje eu vejo a economia e o direito mais 38 

como profissões que subsidiam o movimento social, a economia principalmente, na 39 

sustentabilidade dos empreendimentos e o Direito a discussão do marco legal . Mas na época 40 

jamais passou pela minha cabeça fazer Economia e Direito porque também não entendi muito 41 

essa relação. E hoje também não é qualquer lugar que eu faria Economia também, porque a 42 

Economia dependendo do lugar também ela é muito voltada pro mercado e não para os 43 

empreendimentos. Então na verdade eu não me arrependo de fazer ciências sociais não. 44 

E: E se você soubesse dessa relação do Direito e da Economia antes, lá no cursinho, isso iria 45 

alterar na sua escolha? 46 



3 

 

S: Talvez alterasse. Agora o grande problema também é assim, hoje eu tenho uma 47 

compreensão dentro do movimento social, que não é a mesma compreensão da época. Isso 48 

também é perigoso, porque na época eu entendia o movimento social enquanto existência, 49 

enquanto luta pra modificar a sociedade e posso dizer que muitos movimentos naquela época 50 

eu acreditava muito na revolução armada, no enfrentamento mesmo, na violência e tal. Porque 51 

é um pouco da cultura do que foi o movimento social né, nos anos 90 né, quando a gente tava 52 

saindo do período de Diretas Já. Nos anos 90 já não tinha passado por esse período, já não 53 

tinha mais ditadura, mas o movimento social tinha muito essa herança. Hoje eu já vejo o 54 

movimento social do ponto de vista da inclusão econômica né, da viabilidade econômica, da 55 

inclusão tecnológica né, e da autogestão. Então assim são conceitos que naquela época eu 56 

também eu não dominava. Então também eu fico meio assim, não sei se a visão que eu tenho 57 

hoje do objetivo do movimento social naquele período mesmo eu sabendo da importância do 58 

Direito e da Economia não sei se eu alteraria... é uma incógnita aí. 59 

E: Que ano você entrou na faculdade? 60 

S: Noventa e nove. 61 

E: E você fez cursinho dentro do quartel ou eles te liberaram para fazer cursinho? 62 

S: Durante seis anos eu fui militar. Aí no primeiro ano to lá tranqüilo. Aí quando eu olhei o 63 

regime militar, eu falei: pô, eu preciso estudar, mas pra eu estudar preciso arrumar um jeito, 64 

porque eu tenho que tirar serviço, a semana, então é alternado. 65 

E: Você entrou com 18 anos? 66 

S: Com 18 anos. Então o que eu fiz. O que gente precisa pra ser liberado pra conseguir 67 

estudar? Aí eu descobri que a melhor forma de fazer isso era sendo músico. Aí eu fui estudar 68 

música, aí no segundo ano de quartel aí eu fui tocar na banda do quartel. Aí eu tirava serviço 69 

como corneteiro de dia. E aí o que eu fazia, eu trocava todo o meu domingo pelos dias da 70 

semana, então eu tirava serviço todo domingo, todo domingo eu tirava serviço, e durante a 71 

semana eu tinhas uns outros colegas que tiravam serviço. E aí eu consegui fazer cursinho e fiz 72 

dois anos de faculdade. Os dois primeiros anos de faculdade eu ainda tava no quartel. Aí eu 73 

tirava serviço todo domingo e estudava durante a semana, então isso foi uma rotina que eu 74 

consegui estabelecer para conseguir estudar. 75 

E: Qual a formação escolar da sua família? Eles possuem ensino superior? 76 

S: Não, não. Minha mãe estudou até a quarta série e meu pai até a sexta série. 77 

E: E os seus outros parentes, alguém possui ensino superior? 78 

S: Então, na verdade assim, eu venho de família de avos analfabetos, meus tios assim, um ou 79 

outro terminou o ensino médio, a maioria só fez o primário e hoje até o ano retrasado eu era o 80 

único da minha família por parte de mãe e pai que tinha nível superior. Agora o ano retrasado 81 

minha irmã conseguiu uma bolsa do Pro une e agora está estudando, ta fazendo Pedagogia. 82 

E: Você tem quantos irmãos? 83 

S: Eu tenho dois irmãos e uma irmã. Comigo somos em quatro. 84 

E: Então você que fez e sua irmã está fazendo agora. 85 

S: Minha Irma é mais velha que eu. E aí tem meus outros dois irmãos que também não 86 

terminaram o ensino fundamental, um parou na oitava, o outro parou na sétima. 87 

E: Você se considera uma pessoa de sucesso? 88 

S: Eu acho que depende da compreensão da determinação de sucesso. E aí eu vou ser chato 89 

também pela minha formação, porque o sucesso pode ser visto de várias formas. Depende 90 

assim de sucesso na vida profissional, na vida pessoal. Eu acho que eu nunca almejei assim 91 

trabalhar com o que trabalho hoje, viajar do jeito que eu viajo hoje e tal e falar nos espaços 92 

que eu falo hoje. Agora não sei se é um sucesso a minha concepção de militante né do 93 

movimento social, até seria contraditório se eu achasse que eu sou uma pessoa de sucesso né. 94 

Então é muito difícil isso. Claro que a gente como ser humano temos nossos desvios, nosso 95 
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individualismo, nossos egoísmos, mas não acharia legal dizer que eu sou uma pessoa de 96 

sucesso. 97 

E: Agora eu queria saber onde você trabalhou ao longo de sua vida. Quais atividades 98 

profissionais você já exerceu, onde você trabalhou? 99 

S: Desde o primeiro, primeiro, primeiro trabalho? 100 

E: Pode ser também se quiser contar resumido e depois o que você atribui mais importância 101 

falar mais. 102 

S: Mas aí o que você quer saber assim de trabalho. Trabalho registrado, por conta? 103 

E: Tudo, tudo o que você achar importante para contar da sua trajetória profissional que foi 104 

importante para você de atividade de trabalho. 105 

S: De atividade trabalho e não necessariamente de uma carreira profissional. 106 

E: De atividade de trabalho. 107 

S: Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Venho de família de proletários e acho que minha 108 

primeira atividade econômica mesmo começou com doze, treze anos. Primeiro comecei a 109 

trabalhar na feira, eu e meus amigos a gente ia pra feira e aí ficava vendendo lá né, ficava 110 

gritando e tal. 111 

E: Vendendo o que? 112 

S: Laranja, banana, era em barracas mesmo de frutas. E aí o cara passava lá pra pegar a gente 113 

na madruga, a gente subia no caminhão, depois descarregava o caminhão e ficava gritando até 114 

meio dia, e meio dia dava um lanche pra nós lá, pagava nossa diária. Isso demorou um ano, 115 

dois anos por aí. Lembro mais ou menos.  116 

Aí depois fomos trabalhar como vendedor, vendendo sorvete, bala. Eu e os colegas do 117 

bairro a gente foi fazer isso. 118 

Ai com dezesseis anos eu consegui ir trabalhar de jovem... não era jovem aprendiz na 119 

época, tinha outro nome, eu esqueci o nome agora. Mas era um trampo assim: você pegava o 120 

jovem e colocava numa instituição, aí ele ganhava um salário mínimo até completar dezoito 121 

anos e não podia reprovar e ganhava vale transporte e ticket refeição. Era um programa da 122 

época, acho que era patrulheiros, um negócio assim. Mas qual que era o meu trabalho, eu fui 123 

trabalhar em um banco na Paulista, trabalhei dos 16 aos 18, dois anos. 124 

E: Era um projeto para o trabalho. 125 

S: Era um projeto para o trabalho, e aí o que eu era, eu era Office Boy do banco, ficava 126 

internamente, eram quatro horas por dia, não podia reprovar. Eu lembro disso, dava vale 127 

transporte, o ticket refeição que era tipo vale sesta básica e um salário mínimo. 128 

E: E ao mesmo tempo você tinha que estudar no colégio? 129 

S: Tinha que estudar. Aí eu me formei no colégio, aí tinha que entrar na faculdade mas aí não 130 

entrei, aí quando eu completei dezoito anos terminava o projeto, era até os dezoito anos. Aí 131 

saí do projeto. Aí dos dezoito anos até... porque eu entrei no quartel em agosto, aí antes de 132 

entrar no quartel, como eu saí em dezembro eu trabalhei numa empresa de engenharia de 133 

auxiliar administrativo. Que era a mesma coisa também, um salário mínimo na época, um 134 

ticket refeição, só que aí eram oito horas por dia lá no Bairro, aí trabalhava também esse 135 

negócio de fazer cotação, ligar, essas coisas mais administrativas. 136 

 E aí depois eu entrei no quartel, aí fiquei seis anos no quartel, saí no segundo ano da 137 

faculdade. Porque eu entrei no quartel, fiz cursinho e tal, é não foi seis foi cinco anos e pouco. 138 

Quando eu saí do quartel qual foi minha primeira atividade, aí eu fui trabalhar numa 139 

produtora de auxiliar de câmera. 140 

 Eu fiquei dois no quartel quando estava estudando na faculdade, até o segundo ano da 141 

faculdade eu ainda tava no quartel. Aí quando eu saí do quartel eu fui trabalhar numa 142 

produtora e junto com a produtora, porque aí a produtora fazia uns trampo de filmagem de 143 

aula de pós-graduação, aí esse pessoal fazia serviço na universidade que a gente filmava 144 
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algumas aulas [...], e paralelo a isso eu fui fazer um estágio também em um museu. Aí 145 

trabalhava na produtora e quatro horas no museu. Aí fiquei nisso durante um ano.  146 

 Aí depois acabou meu estágio no museu de um ano aí eu fui trabalhar como educador 147 

popular, aí o primeiro projeto que a gente trabalhou foi no Projeto A que a gente montou. O 148 

Projeto A era um projeto que a gente montou, eram várias pessoas de vários centros 149 

acadêmicos, a gente montou no Direito [...] aí a gente dava formação para os jovens. Então foi 150 

a primeira vez com esse projeto que trabalhei com educação popular. 151 

E: Ainda na faculdade? 152 

S: Ainda na faculdade. Aí depois terminou esse Projeto A, a gente dava aula para jovens, aí o 153 

jovem recebia uma bolsa, tinha que estudar e a tarde tinha que ir pra lá ter aula com a gente. 154 

E: Eram sobre o que as aulas? 155 

S: Era sobre o mundo do trabalho assim, a gente mesmo escreveu o projeto, era estudante, 156 

então não tinha uma consistência. Mas a gente trabalhava muito com esse negócio dos jogos 157 

cooperativos, porque a gente juntou uma turma da Psicologia, do Direito, das Ciências 158 

Sociais, Serviços Sociais [...] e aí elaboramos lá. Hoje a gente olha aqui lá e eu acho bem 159 

primário, mas foi bacana porque aí agente trabalhou vários jogos cooperativos e tal, dinâmica.  160 

 Aí terminou esse projeto que durou uns seis meses e eu fui trabalhar numa ONG [...] 161 

no Projeto B. O [...] Projeto B era um albergue modelo [...] para dar capacitação para as 162 

pessoas em situação de rua. [...]. E aí eu fui trabalhar dando aula de cidadania que era para 163 

formação profissional. Então era assim, era um curso de qualificação profissional, não 164 

chegava a ser formação profissional acho que chegavam a umas seiscentas horas, e eu 165 

trabalhava com a parte da cidadania que era o mundo do trabalho, sempre muito classista 166 

esses trampos que a gente fazia, então não tinha essa concepção de cidadania do 167 

empreendedorismo de montar negócio, mas sim de entender o mundo do trabalho e pensar a 168 

organização produtiva pensar como se organiza categoria e tal. 169 

 Bom, aí no Projeto B eu trabalhei acho que quase três anos. Ah sim, paralelo ao 170 

Projeto B eu dava aula [...] de alfabetização de adultos, aí foi minha primeira experiência com 171 

adultos. Aí eu peguei quatro anos essa turma, era uma turma que eu praticamente peguei na 172 

terceira série, dava o curso então, quinta série e eram de seis em seis meses, então eram 173 

terceira e quarta, quinta e sexta, sétima e oitava, e eram trabalhadores [...] Era muito 174 

interessante esse trampo porque eram pessoas que vieram a maioria do nordeste mas tinham 175 

também gente do interior que veio pra cá e não tinham estudado ... male má sabiam ler e 176 

escrever o próprio nome. [...]. E pela nova configuração do mundo do trabalho eles foram 177 

obrigados a estudar, então alguns começaram a querer estudar, então muitos voltavam, foram 178 

lá aprender a ler a escrever e tentar um certificado. Então eu fiquei com essa turma durante 179 

quatro anos, então foi muita satisfação porque foi uma turma que agente alfabetizou. Claro 180 

que era um grupo também assim, tinham as pedagogas, eu trabalhava a parte da história e da 181 

geografia. Na terceira e quarta série eu trabalhava Estudos Sociais e na quinta até a oitava, 182 

história e geografia. E isso paralelo com o Projeto B, porque era a noite e o Projeto B durante 183 

o dia. 184 

 E aí a gente... bom aí terminou o Projeto B, terminou esse grupo de adultos, aí eu falei 185 

porra! Gosto muito de cultura, minha experiências nos vídeos... falei: pô, quero voltar um 186 

pouco para arte né. Aí montamos uma OSCIP, um grupo de educadores, produtores, a gente 187 

foi montar uma OSCIP [...]. Então essa OSCIP a gente resolveu montar, mas a gente viu que 188 

também demoraria muito tempo para a gente captar recursos, escrever nosso próprio projeto, 189 

pela própria estrutura da OSCIP né, então eu queria trabalhar mais no primeiro setor. 190 

 Mas enquanto isso aí eu fui chamado para trabalhar em outra cidade. Lá eles 191 

precisavam de uma instituição que fizesse um convenio que desenvolvesse lá os programas 192 

redistributivos, bolsista de secretário do trabalho. Aí eu fui trabalhar como educador nos 193 

programas redistributivos. Então o que era isso, as pessoas recebiam renda mínima, renda 194 
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cidadã, não era renda mínima, e elas tinham que uma vez por mês ir lá ter palestra. E aí a 195 

gente montou toda uma estrutura e tal, o que era cidadania, o que era ser sujeito.  196 

 Aí fiquei lá nesse primeiro projeto aí logo em seguida teve um outro projeto que a 197 

prefeitura montou que era Projeto C. Aí o Projeto C era um curso profissionalizante, tinha a 198 

parte da cidadania que tinham três áreas: pedreiro, pintor de texturização e pintura. Então era 199 

para pessoas acima de quarenta anos que estavam desempregadas, ganhavam um salário 200 

mínimo por mês e tinha um curso de qualificação. E aí foi a primeira experiência que a gente 201 

tentou fazer uma coisa mais unificada entre o ensino profissional e a elevação de escolaridade 202 

e o mundo do trabalho. Então a gente trabalha em dois professores, professor técnico e 203 

professor de cidadania e tentava desenvolver essa metodologia. Não foi uma experiência 204 

muito exitosa porque a gente não conseguiu inserir muita gente no mercado de trabalho, mas 205 

ali a agente começou a ver algumas coisas que davam certo. E aí a prefeitura me chamou para 206 

trabalhar no Projeto D. O Projeto D já era um Projeto mais ambicioso. 207 

E: Mas você gostava de fazer esse trabalho? 208 

S: Gostava, gostava muito. Gostava por causa do povo né, a gente trabalhava com o povo. 209 

Agora o problema é a dificuldade mesmo de desenvolver metodologias, de mudar o método 210 

tradicional de educação, então como é que você relaciona o fazer e o pensar, como é que você 211 

trabalha com pessoas com níveis de conhecimento diferente, como você trabalha com pessoas 212 

umas com maior poder de abstração, a outra tem uma cognição um pouco melhor do que a 213 

outra, a outra gosta mais de fazer trabalho manual, enfim... aí fui trabalhar no Projeto D, o 214 

Projeto D o que é que a Prefeitura fez? Ela pegou o dinheiro que era para comprar uniformes 215 

escolares e transformou isso numa oficina, então comprou pano, contratou profissionais e as 216 

mulheres elas ganhavam também um salário mínimo porque estava relacionado a um 217 

programa redistributivo e elas faziam, aprendiam a fazer o próprio uniforme escolar. Aí fiquei 218 

no Projeto D. Aí como o Projeto D começou a andar assim muito bacana e [...] começou a ter 219 

aquele bum. Quando começou a ter muito aquele bum a galera né, todas as Secretarias 220 

queriam ser donas do projeto. 221 

E: Qual era a sua atividade específica? 222 

S: Educador, tudo educador, tudo educador nessas partes. Aí como começou essa guerra e tal 223 

dentro do projeto também, porque a gente tem muita critica muita coisa que se falava na mídia 224 

não era muito real né, aí eu comecei a criticar muito aí a Prefeitura falou porra Luis legal e tal 225 

seu trampo, mas eu acho que também ta na hora de sair desse projeto. E me chamaram para 226 

ser assistente pedagógico. 227 

E: Como você recebeu essa notícia? O que você sentiu? 228 

S: Então na verdade assim, o projeto ele era bom, mas ele tinha muita falha [...]. E aí quando 229 

começou o debate eu comecei a ser muito crítico né, acho que mesmo porque pela minha 230 

própria trajetória, falei: oh, tão falando muito desse projeto tão dando prêmio, mas a realidade 231 

não é tão assim. E aí quando a galera meio que me tirou do projeto, mas ao mesmo tempo que 232 

eles me tiraram do projeto eles me deram a possibilidade de fazer uma... de desenvolver uma 233 

metodologia melhor, porque eles me deram um cargo de assistente pedagógico, então eu ia 234 

formular e ia dar formação pros pedagogos, ia montar uma equipe [...]. Aí eu voltei para 235 

aquele projeto anterior que era o de qualificação profissional, que era o Projeto C, mas como 236 

assistente pedagógico. Então eu tinha que formular o plano de curso, dar capacitação para os 237 

professores, então a gente começou a debater um pouco com os professores qual que era a 238 

melhor forma. Aí eu comecei a desenvolver aquilo que eu acreditava como educador. Então 239 

eu coloquei os dois professores, o técnico e o de elevação de escolaridade, na verdade [...] 240 

entrava a elevação de escolaridade, o mundo do trabalho, e a reflexão sobre a sociedade, sobre 241 

política e tal. Então o que eu fiz, eu peguei um dia da semana e coloquei os dois professores 242 

para ficarem oito horas por dia que era o tempo da carga horária deles, para eles fazerem 243 

planejamento, eles ficavam o dia inteiro planejando a semana, elaborando atividades, sabendo 244 
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o que eles podiam, criar mesmo um itinerário formativo né, desenvolver as interfaces, o que 245 

uma disciplina dá para trabalhar com a outra. 246 

E aí fiquei um ano nesse projeto também foi quando [...] fomos desenvolver o Projeto 247 

E, aí a gente foi para a escola pública. E na escola pública a gente pegou o EJA, fomos até as 248 

comunidades, fomos o grupo, não eu necessariamente, são várias pessoas trabalhando, e 249 

fizeram uma eleição na comunidade, perto daquela escola: qual que seria o curso melhor? E aí 250 

a comunidade foi falar, é pedreiro, eletricidade, muito ligado a necessidade básica deles, éh 251 

alimentação e tal.  252 

[...] aí eu fui fazer a coordenação pedagógica. Aí o que a gente fazia, a gente fez a 253 

mesma estrutura, aproveitamos algumas coisas. Pegamos os professores do EJA, pegamos os 254 

professores técnicos e colocamos para planejar, e aí a gente dava uma vez por mês formação 255 

para esses professores sobre os conceitos da Educação Popular e tal. E aí eu fiquei 256 

acompanhando também durante um ano e meio, três semestres esse projeto, e aí até a hora que 257 

teve a formatura. 258 

[...]. 259 

Bom, aí quando eu termino esse trabalho eu vou fazer o Projeto F. Agora é importante 260 

entender que paralelo a isso a gente tinha também um trabalho de militância com a juventude 261 

por quê? Porque com a OSCIP a gente num primeiro momento a gente não vai conseguir 262 

manter todos os associados trabalhando, então a gente vai trabalhando, todo mundo vai tendo 263 

o seu trabalho. E meu papel dentro da nossa OSCIP, porque na nossa OSCIP a gente vai fazer 264 

trabalhos com jovens, e aí trabalhos da parte cultural e a gente vai, isso durante a semana. 265 

Então nosso trabalho antes de chegar no Projeto F porque a gente tem que entender como é 266 

que eu chego no Projeto F. 267 

A gente vai trabalhar, o primeiro projeto que a gente trabalha é o Projeto G. 268 

E: Na OSCIP? 269 

S: Na OSCIP, isso todo final de semana, então fora durante a semana eu trabalho com a 270 

Educação dos Jovens e dos Adultos, no final de semana tinha o trabalho na OSCIP que aí era 271 

um desejo nosso. Então primeiro era o Projeto G, o que era o Projeto G?  272 

E: Quem eram seus companheiros da OSCIP? 273 

S: Ex colegas de faculdade, então da mesma sala, de outras área, que era o que, basicamente o 274 

que? Produtores culturais, artistas e arte educadores e educadores populares. Então a turma 275 

que foi para a área da educação, a turma que era artista mesmo né, que a gente vai conhecer, e 276 

os produtores culturais. Então OSCIP é composta por esse nicho de pessoas, né, ou você é 277 

arte educador ou educador popular. 278 

[...]. Ou você é produtor cultural ou você é artista né. Então isso compõe a OSCIP. 279 

Então o Projeto G é uma primeira intervenção que a gente vai chamar um grupo de artistas e 280 

produtores e vamos fazer uma intervenção numa escola pública, e qual é essa intervenção? 281 

Oficinas, oficinas de DJ, de MC, de fotografia e de vídeo. Então a gente vai trabalhar um 282 

pouco a história do vídeo, a história do cinema, a gente faz uma intervenção no final de 283 

semana para a comunidade. Então esse foi o primeiro projeto, sem financiamento, muito na 284 

parte da militância. 285 

Aí do Projeto G a gente vai fazer o Projeto H. 286 

E: E nesse primeiro você era educador de qual área? 287 

S: De áudio visual.  288 

E: Para jovens? 289 

S: Não, para quem aparecesse na comunidade, criança, jovem, aí aparecia criança jovem. [...]. 290 

Então foi a primeira ação, nem diria um projeto, diria uma ação. Porque a gente ainda tava no 291 

começo, não podia pegar projeto, não podia nada, então... Mas vamos produzir, acho que era 292 

o que motivava agente.  293 
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Aí foi passando o tempo, [...] e aí agente faz uma intervenção também que era um 294 

sábado, show, atividade, faz uns videzinhos e tal, faz umas batalha, [...] o que era o Projeto H? 295 

Era um projeto que envolvia a gente produzir um álbum musical de um grupo, fazer oficinas 296 

de vídeo, fazer um videoclipe e fazer oficina de fotografia. Aí então a gente faz isso, então a 297 

gente só vai fazendo isso durante a semana. Esse é um projeto de seis meses aí é um primeiro 298 

projeto nosso mesmo, a gente vai fazer durante seis meses, um final de semana sim o outro 299 

não, aí tem um primeiro processo que é fazer essas oficinas de vídeo, oficinas de MC e DJ a 300 

gente vai levar esses jovens né, esse grupo de rapper para fazer a gravação do CD deles, faz a 301 

mixagem, faz o tratamento, depois faz a arte do álbum e manda queimar mídias né. Vamos 302 

fazer mil mídeas, e vamos gravar o vídeoclip. Aí foi muito bacana a gravação do videoclipe, 303 

porque a gente reuniu todo mundo e fica durante semanas, todo final de semana se 304 

encontrando e elaborando um roteiro junto, coletivo. Aí depois a gente lá pra mostrar o roteiro 305 

pros muleque, e os muleque vai lá e ah não era isso que a gente queria, a gente queria. Aí 306 

senta e tal, e vamos falando com eles e vamos fazer, e fomos gravar na favela [...]. Aí fomos 307 

fazer a gravação e usamos os próprios personagens da comunidade, fizemos um clipe lá, 308 

usamos grafites e saiu o clipe, e aí no final terminou o projeto, o projeto era o quê? A entrega 309 

do projeto era esses mil CDs pro grupo pra eles gerarem renda, cem, a gente tirou cem pra 310 

distribuir pras escolas públicas e pros centros culturais e passamos o vídeoclip na MTV. Aí 311 

foi esse projeto da OSCIP. 312 

E: Esse já com patrocínio? 313 

S: Já com patrocínio da prefeitura, foi de dezessete mil. Mas os dezessete mil só foram usados 314 

mesmo pra locação de equipamentos, pagar estúdio, porque todo mundo trabalhou de graça. 315 

Aí eu não diria voluntário, diria que foi mais uma militância mesmo. 316 

 Aí depois do Projeto H a gente vai escrever um outro projeto que é o Projeto I. O 317 

Projeto I era o quê? Já não era um projeto pra um grupo de Rappers. 318 

E: Mas aí paralelo a isso você já estava onde agora? 319 

S: Nesse período, você tem que lembrar que a gente tava fazendo isso só durante final de 320 

semana. Nesse momento to em outra cidade trabalhando na Educação Popular. 321 

 Aí o Projeto I, a gente vai fazer... é um projeto que era assim: [...]eram oficinas, 322 

apresentações artísticas, só que... e aí eram com os grupos da própria região e a idéia era fazer 323 

os grupos se locomoverem. Porque a concepção Projeto I era o seguinte: primeiro a idéia do 324 

jovem circular, ele tem que sair da periferia e tem que circular, pra ele entender que o 325 

problema da periferia é um problema em qualquer lugar da periferia de São Paulo, não é 326 

exclusivo, e que ele tem que agir em rede, ele tem que se desenvolver em rede. Então o 327 

Projeto I a gente escreve o projeto, ganha o edital e aí durante os finais de semana, um final de 328 

semana a gente vai até a comunidade, [...] fala com o coordenador de cultura, mobiliza uma 329 

turma e faz uma reunião. Pra se apresentar e dar oficina, a gente pagava pra oficina e pagava a 330 

apresentação. Mas pra pessoa poder participar ela tinha que ir na reunião, isso era um jeito de 331 

a gente começar a discutir autogestão, uma outra coisa bacana foi que a gente chegava e a 332 

primeira coisa colocava o orçamento na parede, começava debater: nós temos tanto pra gastar 333 

aqui, o que a gente vai fazer? A programação é essa, temos isso de equipamento, temos que 334 

gastar tanto, e aí as apresentações artísticas era o HIP HOP, DJ, MC, o Brake e o Grafite, e 335 

dava oficina também. Então por exemplo se o cara é da zona sul e foi na reunião da zona 336 

leste, ele vai se apresentar. Então forçava eles trocarem idéia e só se apresentava quem 337 

participava. E fora isso qual era nosso trabalho? Fazer um vídeo documentário sobre isso. Aí 338 

o Projeto I a gente forra as quatro regiões da cidade e termina no centro com a finalização do 339 

projeto junto com outros projetos [...]. 340 

 Bom, também a gente fez o Projeto J, mas aí eu não tava tão envolvido. Era outro 341 

projeto que a gente escreve também no nosso grupo, no nosso coletivo que era fazer animação 342 

de grafite. Então pegava os grafiteiros, eles desenhavam né, tem uma técnica que eles 343 
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desenham, tira foto, vai tirando foto, depois ele apaga e a câmera fica parada tirando foto, 344 

depois você anima isso né. Mas esse eu fui, mas não era um dos grandes organizadores, não 345 

tava muito junto, ia lá só mais como colaborador. Tudo isso no mesmo período na outra 346 

cidade e só do final de semana. 347 

 Depois a gente vai escrever um outro projeto que é o Projeto L, aí é um projeto pra 348 

fazer batalha de B-Boy. Então são várias batalhas, também no mesmo formato, as várias 349 

regiões de São Paulo e encerramos com uma competição, e que era também fazer vídeos das 350 

oficinas também, mesmo nesta lógica de fazer apresentação, mas não é só o show pelo show, 351 

tem que fazer oficina, tem que debater. E também de ocupar o espaço público [...] 352 

 Depois do Projeto L aí a gente já tava com cinco anos, aí a gente já podia assinar 353 

contrato com o Estado e tal, então foi aí que a gente escreve o Projeto M e aí a gente é 354 

contemplado com o Projeto M. Então hoje a gente... a OSCIP que a junção desses vários 355 

projetos, esses vários grupos, a gente escreveu o projeto de interação midiática que trabalha a 356 

posição de conteúdo na Internet. Esse projeto hoje, o que a gente vai fazer?  A gente vai pegar 357 

um jovem de cada região da cidade de São Paulo... 358 

E: Esse é o atual? 359 

S: Esse é o atual. A gente vai pegar um jovem de cada região de São Paulo e vai dar um 360 

notebook e um 3G, e a função dele é articular o movimento da região dele, no caso ali os 361 

jovens... e aí vai ser variado, um local vai ser o grafiteiro, no outro vai ser uma grafiteira, no 362 

outro vai ser um B-Boy, no outro vai ser um Rapper e um DJ. A cada ano, durante três anos a 363 

gente vai escolher cinco jovens e dar um notebook e 3G e ele vai fazer produções, 364 

articulações e agente vai fazer transmissões pela Internet, transmitindo conteúdo através de 365 

blogs né, através de Twitter, do Flick. [...] E aí a gente começa a criar as redes virtuais, então 366 

por isso... e essas redes virtuais a gente levou os jovens do HIP HOP pra fazer essas 367 

apresentações. Quando a gente faz isso com os jovens, os jovens começam a interagir com os 368 

outros jovens da África e do Chile, e de Moçambique e do Chile e começam a trocar idéias, 369 

começam a escrever textos, começam a fazer perguntas, trocar músicas, a gente faz uns 370 

programas de rádio, uns broadcast que faz perguntas pros jovens do HIP HOP de 371 

Moçambique e pros jovens daqui e toca as músicas. Isso vai criando uma interação, uma 372 

identidade, e aí a gente cria o Programa 1 e o Programa 2.  373 

 O programa 1 são esses jovens de Moçambique e os jovens do HIP HOP daqui que 374 

escrevem nesse blog e o Programa 2 são jovens do Chile do HIP HOP daqui. Inclusive a 375 

turma do Chile, o grupo quando veio pra... 376 

E: São todos da OSCIP? 377 

S: Não, são tudo movimento HIP HOP. É, a gente é a única OSCIP que ta articulando essa 378 

parte com o movimento. Então por isso que a gente resolveu escrever um ponto de cultura que 379 

dialogasse com o HIP HOP, a juventude e a produção de conteúdo na Internet. Por quê? 380 

Porque com a produção de conteúdo na Internet o jovem pode gravar seus CDs, usar as 381 

ferramentas da Internet pra equalizar e mixar seu som, pode fazer seus vídeos né, pode tirar 382 

suas fotos, quer dizer... ele te dá as ferramentas. Também a gente vai comprar umas câmeras, 383 

umas câmeras profissionais USPB pra fazer essas imagens, o jovem poder produzir e câmera 384 

fotográfica [...]. E agora como a gente tem uma experiência de inserção nas escolas a gente 385 

vai ter um... vamos fazer também um recorte, vamos chamar uns professores pra desenvolver 386 

essa metodologia. Então o Projeto M além de articular os jovens, vai pegar uma escola 387 

pública e vai chamar os professores pra produzir conteúdo na Internet.  388 

E: Aí vocês vão dar a formação para o professor? 389 

S: Vamos dar a formação e vamos acompanhar o trabalho do professor, por quê? Porque a 390 

gente vai trabalhar com dois vieses no Projeto M: um é movimento social e a outra é pegar a 391 

estrutura da escola. Tentar mostrar que é possível desenvolver conteúdo na Internet tanto na 392 

escola publica como no movimento social organizado. Então por isso que é Literacia 393 
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Midiática, literacia midiática é um conceito que vem da Europa aonde... literacia não tem uma 394 

tradução pro português brasileiro, tem uma tradução pro português de Portugal. Que a 395 

literacia ta ligada a literatura, a escrita. Midiática porque com a mídia, o áudio visual, a 396 

relação com a produção de conteúdo é diferente, é diferente de você... até mesmo quando 397 

você pega um computador, você não lê mais assim né como um livro, você começa ler, tem 398 

que subir e descer na vertical. Então tudo isso tem uma mudança né, a forma como você lê, a 399 

forma como você abstrai, e tal. 400 

  Então esse é o nosso objetivo na nossa OSCIP, então é... antes de a gente apresentar o 401 

Projeto M a gente faz parcerias e apresentamos o Projeto F. Então usando aí um pouco da 402 

minha experiência na necessidade de ter aula de cidadania, de ter aula de português e 403 

matemática e não só do ensino técnico. Então a gente vai fazer esse projeto durante três anos 404 

[...].  405 

E: Luis, qual é a sua atividade na OSCIPE?  406 

S: Hoje? 407 

E: É. 408 

S: Eu sou o Diretor Presidente. Essa é a minha atividade. Hoje a gente começa a ganhar uma 409 

sustentabilidade dentro dessa OSCIP né. 410 

E: Porque no começo você era educador mesmo, você estava junto com o povo. 411 

S: Então, a nossa estrutura mesmo eu sendo Diretor Presidente a gente tem um funcionamento 412 

que busca compartilhar a autogestão né, praticar a autogestão. Por mais que eu seja o Diretor 413 

Presidente né, a gente nunca usa... é Diretor Presidente porque a legislação exige que se tenha 414 

um Diretor Presidente. Mas o nosso objetivo é tomar as decisões tudo de uma maneira 415 

coletiva, de uma forma também autogestionária, nada imposto, a transparência, a prestação de 416 

contas. Então é... e outra assim, eu sou presidente agora, mas antes nós tivemos outros dois 417 

presidentes né, e esses presidentes eram também ou educadores, ou eram artistas, ou eram 418 

produtores. Então também a estrutura dentro da nossa OSCIP não vai fugir muito disso 419 

porque ou você é artista, ou você é produtor, ou você é educador popular, ou arte educador, 420 

esse é o inicio do nosso coletivo né. Deixa eu ver que mais... 421 

E: Qual é o sentido para você de participar dessa OSCIP? 422 

S: Olha, primeiro não ter patrão, a gente começa por aí né. Segundo, criar uma instituição 423 

dentro dos moldes que você acredita, então... autogestão, ter condições de desenvolver 424 

metodologia sem tá preso a uma hierarquia, então você... a gente debate né, claro que a gente 425 

depende dos contratos que a gente assina, dos convênios, tem que prestar conta, você assinou 426 

que ia formar tanto ia capacitar tanto, então você né, final de ano. Mas o fato de a gente 427 

conseguir é gerar a nossa própria renda, o fato de a gente conseguir elaborar projetos, 428 

capacitar jovens, gerir o recurso público, isso demonstra uma capacidade de intervenção na 429 

sociedade muito grande né, porque se você pensar que a gente já atingiu um exemplo do 430 

Projeto F, a gente atingiu cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quase quinhentos jovens, 431 

quase quinhentos jovens, aí a gente pode jogar um terço e tal no mercado de trabalho, 432 

trabalhando com esse um terço, e desse um terço né, você pode jogar de quatro a cinco 433 

pessoas que se relacionam com esse jovem, então quando você joga isso pra sociedade, o 434 

poder de intervenção na sociedade é muito forte, e aí por ali passavam vários conceitos que a 435 

gente acreditava desde a necessidade da sociedade de classe, o mundo é dividido em classe, 436 

mas que hoje a gente tem um grande debate né, a critica ao marxismo ortodoxo, o mundo é 437 

capitalista e você tem aí as relações de poder e que se materializa no dia a dia, na divisão 438 

entre aqueles que são os trabalhadores e aqueles que detêm as riquezas, enfim, isso é uma 439 

coisa importante.  440 

  A outra coisa é uma relação profissional também que você não está subjugado né. 441 

Porque o problema não é você ter responsabilidade, ter horário, o problema é quando na 442 

relação de poder alguém se acha superior a você a ponto de te colocar pra fazer determinadas 443 
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atividades e né, não tem porque fazer aquilo ou te tratar de formas que não é bacana, por 444 

exemplo, gritar, xingar, desqualificar, então são relações que não tão do ponto de vista 445 

profissional, isso também é importante, porque isso te deixa aberto. Porque também isso, às 446 

vezes, muitas vezes como educador, aí vem a parte mais traumática do trabalho, a gente 447 

aprende a ser educador educando, então às vezes o desgaste do dia a dia, da sala de aula, dos 448 

próprios coordenadores, faz com que você como educador inexperiente reproduza 449 

determinadas relações autoritárias com o estudante, e muitas vezes você acaba dependendo do 450 

estudante que vai embora, não volta, quer dizer. Então tudo isso vai de uma certa forma 451 

influenciando no seu trabalho, quando você começa a ter mais essa satisfação, essa 452 

autonomia, é muito mais tranqüilo pra você trabalhar com a educação, com jovens, com a 453 

produção de uma forma geral.  454 

 E hoje, então, aí a gente tem o nosso ponto de cultura, a gente trabalha com o nosso 455 

Projeto M fazendo atividade pela OSCIP e eu também trabalho fazendo consultoria para [...] 456 

uma rede de universidades que faz sistematizações. 457 

[...] É uma rede inter universidade que eu trabalho especificamente fazendo a 458 

sistematização de 18 projetos, de 18 entidades em nível nacional. Então o meu trabalho é o 459 

que, sistematizar esses projetos que estão sendo executados, depois elaborar cadernos 460 

temáticos em cima da metodologia e dizer se essa política publica que esta sendo 461 

desenvolvida por essas 18 entidades se ela tem resultado ou não e quais são as partes mais 462 

exitosas. [...]. 463 

E: Esse é o atual agora? 464 

S: Esse é o atual. Então hoje o que eu faço? Eu trabalho na minha OSCIPE com o Projeto M e 465 

eu trabalho nessa rede de universidades fazendo a sistematização desses projetos, então 466 

elaborando, escrevendo e no final do ano a gente tem entregar esses seis cadernos, fora os 467 

relatórios mensais dos dados que a gente recebe. Analiso os dados, analiso o que esta sendo 468 

desenvolvido, qual é o conteúdo, qual é a metodologia, como é que eles estão usando o 469 

recurso publico, como é que eles estão lhe dando com o problema da evasão. Acho que isso é 470 

um pouco, é... profissionalmente assim é a minha trajetória. 471 

E: E você gosta de fazer isso? 472 

S: Então, eu acho que é... eu posso dizer que eu adoro fazer o que eu faço. Dentro do ponto de 473 

vista profissional eu sou realizado. Claro que a gente tem a critica da não valorização do 474 

nosso trabalho, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista mesmo do status da 475 

sociedade. O povo acha que por a gente trabalhar com jovem na periferia não é um trabalho 476 

gratificante, quer dizer, a sociedade prega isso, e isso em ambientes familiares, se você falar 477 

isso com o seu pai com a sua mãe, com seu avo, com seu tio, a galera: pô cara, você estudou 478 

pra ficar na favela no final de semana. Então tem isso, mas a satisfação de você lhe dar com 479 

os seres humanos de ver a transformação. Vou dar alguns exemplos assim do ponto de como 480 

isso é gratificante a gente vê jovens que a agente começou trabalhando no Projeto H e que 481 

hoje eles elaboram seu projeto, porque a gente fez oficinas de elaboração de projetos e eles 482 

apresentam seus projetos, e eles fazem a gestão de seu projeto, então essa emancipação total, 483 

econômica, social, política. Outros exemplos de jovens que começaram na militância e hoje 484 

estão nos fóruns de debate, fórum de HIP HOP, fazendo intervenções né. Então tem essa 485 

satisfação né, de você ver grupos né que também estavam com a gente e que hoje fazem seus 486 

próprios CDs, fazem as suas mixagens, faz seu tratamento de áudio, faz os seus videoclipes, 487 

[...]. Economicamente não vale muito a pena assim, se for pensar do ponto de vista mesmo, do 488 

retorno financeiro. Agora é, a gente se diverte, a gente produz, a gente trabalha com a 489 

criatividade, então é gratificante independente do retorno financeiro ou não. Até mesmo 490 

porque a gente não fica muito preocupado nisso né, se dá pra gente se manter... tudo bem, 491 

claro que também ninguém... não adianta você falar de autonomia se você também não 492 

consegue pagar o seu aluguel, não consegue estudar, não consegue passear, não consegue ter 493 
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acesso a cultura. Claro que tem a questão econômica aí. Mas também a gente não visa só a 494 

questão econômica e não visa também só a realização do ponto de vista do voluntariado, 495 

porque no nosso grupo ninguém é rico, no nosso grupo ninguém tem condições de viver só de 496 

trabalho voluntario. Então a gente tenta equalizar os dois, o bem econômico né, tanto é que 497 

em alguns projetos a gente desloca as pessoas para ter mais acesso ao recurso, depois pra 498 

outro, então a gente vai se revezando né. 499 

E: Luis, então assim, qual a importância para você do seu trabalho atual? Sintetizando. 500 

S: É muito difícil falar. É importante para vários aspectos da sociedade, é importante para 501 

desenvolver política pública, então isso quando chegar um dia numa política de estado... 502 

E: Essa é a importância social. 503 

S: Eu acho que tem essa importância social, mas tem a importância... mas dentro do social 504 

tem essa importância política, pela sociedade, mas de acumulo também de política publica. 505 

Tem uma importância social também, mas do ponto de vista pedagógico educacional que é 506 

essa metodologia que a gente ta desenvolvendo devagarzinho, a gente vai trabalhando e 507 

vamos sistematizando. Tem outra importância também social na transformação das vidas das 508 

pessoas, isso também é social e é muito subjetivo, umas pessoas dão um salto, outras não, 509 

outras só de se relacionar, tem menino e jovem que não vai desenvolver a arte, o vídeo, a 510 

câmera, o HIP HOP, não vai, não vai, não vai para a parte artística, mas o relacionamento 511 

dele né, ele vai estudar, ele vai trabalhar, começa a se descobrir né. E eu acho que tem 512 

também a importância né da realização individual. 513 

E: Essa é a importância para você. 514 

S: É para mim. É social e é individual. Olha primeiro é da gente fazer o que gosta, segundo, 515 

da gente não ter essa cobrança que o mercado te exige porque a gente é outside, a gente não 516 

tem aquele quem é você SA. 517 

E: Mas para você, para o Luis, qual é a importância?  518 

S: Então, eu acho que é isso, é ter uma identidade, é não estar preso a determinados valores 519 

que a sociedade te coloca. Então não tem uma preocupação que eu tenho que trocar de carro 520 

no final do ano, que eu tenho que fazer uma viagem internacional, que eu tenho que comprar 521 

tal roupa que eu tenho que, quer dizer, então você tem identidade eu acho. Isso é fundamental, 522 

é claro que a gente tem as crises, mas a gente tem identidade. Tem a importância dentro do 523 

ponto de vista político da militância, a gente falar com autoridades. Quando eu chego pra falar 524 

num fórum de economia solidária, numa conferencia de economia solidária, se a gente chega 525 

pra falar num fórum de ponto de cultura, numa teia, a gente fala com autoridade, com quem ta 526 

transformando a sociedade, tem argumento, faz um debate de igual pra igual e muitas vezes 527 

até com instituições que ganham milhões, aí vem também a critica com a universidade, vários 528 

professores, pesquisadores que fizeram teses, e quando a gente vai pro debate não tem 529 

exemplos práticos para dar, e aí você ganha no argumento, e isso é uma força muito legal do 530 

ponto de vista da identidade.  531 

 Então acho que essa é uma importância, eu acho que uma importância é o contato 532 

direto com a arte, que não é uma arte pasteurizada, que não é uma arte da indústria mesmo 533 

cultural, porque você vê jovens, vou dar um exemplo para você. [...] Eu vi uma vez um jovem 534 

fazendo uma homenagem, foi uma atividade que a gente fez no dia vinte de novembro, e aí 535 

ele pegou várias músicas brasileiras, de vários autores, e pegou trechos que falavam do negro. 536 

E aí ele chamou o cara que fazia bit Box, que é aquele som que você faz com a boca sabe, o 537 

cara fica fazendo, fica batendo e tal, e aí ele fazia lá o som na batida do HIP HOP e o cara foi 538 

cantando, foi cantando esses vários trechos, então você via que eram trechos muito famosos 539 

de músicas famosas, de vários artistas brasileiros, de vários gêneros e aquilo ali foi a única 540 

vez que eu vi aquilo, nunca tinha visto uma sacada daquela de trabalhar com essa coisa da 541 

bricolagem, mais do ponto de vista da música, então foi muito bacana. Então essa relação que 542 

a gente tem com a arte né, é uma coisa muito bacana, ou quando o grafiteiro chega e cria uma 543 



13 

 

técnica nova, e aí ele chega e te explica né, porque você é camarada, então ele fala assim: tem 544 

que fazer esse cubículo, tem que fazer... quer dizer, começa a ver ali como é que o cara 545 

desenvolve o traço, e aí como é que ele cria também né, como é que ele vai desenvolvendo, 546 

porque as pessoas muitas vezes passam, olham o grafite e não entendem essa arte 547 

contemporânea e tal, e esse contato com esse jovem, com essa criatividade... ou a dança, 548 

quando você vê o jovem trabalhando ali os diversos movimentos. Quer dizer... ter acesso a 549 

isso é uma puta satisfação [...].  550 

E: Luis, e o que você pretende alcançar ainda com o seu trabalho. 551 

S: Ah, não sei, acho que... 552 

E: O que você espera mais? 553 

S: Acho que o que a gente busca é uma sociedade melhor, é muito romântico e utópico isso, 554 

mas o que a gente quer é uma nova sociedade, mais justa, solidária. Profissionalmente, acho 555 

que conseguir se aposentar com dignidade, ou seja, ter condições de trabalhar e não passar 556 

fome nem necessidade, acho que está bom né. Enriquecer a gente não almeja, porque se a 557 

gente tivesse almejado não podia ter escolhido essa profissão, nem essa atividade, nem ter 558 

estudado o que a gente estudou, e outra, a gente tem uma opção de vida, a gente sabe que para 559 

enriquecer você só enriquece explorando o outro trabalhador, então a gente não vai fazer isso. 560 

Então a gente sabe que não vamos enriquecer, não do jeito que a gente vive. [...] aí vem a 561 

grande crise com a universidade, por quê a gente estuda? Também a gente estuda porque sabe 562 

que os títulos são importantes para você elaborar projetos, para uma outra coisa também que... 563 

por exemplo, hoje eu faço especialização em uma universidade, trabalho com economia 564 

solidária lá, então isso também é um pouco para ter o titulo, mas também para tentar fazer 565 

uma intervenção dentro da universidade que mude um pouco essa relação de poder que a 566 

universidade tem, que mude um pouco essa forma de produzir conteúdo, porque eu acredito 567 

muito que a tecnologia, por isso que a gente desenvolve a parte da tecnologia na parte da 568 

cultura e da educação popular, porque a tecnologia ela tem conceito, ela tem idéia e ela tem 569 

ideologia. Então esse negócio de ciência neutra não existe, porque a tecnologia neutra é pior 570 

ainda. Então a gente almeja também nessa construção dessa sociedade mais justa e solidária, 571 

hoje a gente acredita é no desenvolvimento de metodologias e tecnologias sociais né, da 572 

emancipação do trabalhador, da prática da autogestão e mudar esse comportamento. Então é 573 

utópico e romântico, mas também tem um objetivo pragmático aí que é o quê? Nós temos que 574 

desenvolver metodologia, temos que desenvolver tecnologia e isso tem que ser com os 575 

princípios da autogestão se não tiver autogestão, solidariedade e democratização do 576 

conhecimento, não vai rolar, é mentira né. Então é isso que a gente almeja por enquanto. 577 

 578 

- O entrevistador perguntou sobre o Projeto F. 579 

 580 

S: Quando a gente começou a trabalhar com o Projeto F, assim, qual que foi a idéia? Era a 581 

idéia, o Projeto F era elaborar um projeto de informação de auxiliar de técnico de espetáculo 582 

[...] o que nós fizemos? Sentamos com [várias instituições] [...] aí apresentamos o projeto, 583 

quando saiu o Edital apresentamos o projeto para a Secretaria e fomos contemplados. Ajudei a 584 

elaborar o projeto, escrevi o projeto, coloquei a estruturação da carga horária, dos tipos de 585 

aula que iria ter, mas não dava para eu participar da coordenação, porque eu tava terminando 586 

o trampo em outra cidade. Foi bem no finalzinho do Projeto E. Então durante o Projeto E eu 587 

tava na coordenação do Projeto E, mas eu falei: porra, escrevi esse projeto cara, eu queria 588 

trabalhar um pouco nesse projeto.  [...] a primeira turma foi muito problemática, fora o 589 

espaço, a gente tava criando um espaço novo, então eles tinham que elaborar, então não tinha 590 

um laboratório muito legal, ia ter que montar. 591 

 Na segunda chamada publica a gente mudou um pouco a dinâmica, aí eu falei: oh 592 

gente, eu acho que o jeito que tá estruturado esse projeto é muito complicado, eu acho que a 593 
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gente tem que pegar alguns profissionais, ter um dialogo, ter reuniões, os professores não se 594 

encontram, e aí a gente começou a fazer esse projeto em um teatro da cidade. Então acabamos 595 

com o segundo módulo, porque problema também assim, depois que o jovem ia para o estágio 596 

já não voltava mais para a sala de aula, ele queria trampá, trampá trampá, e começou a fugir 597 

do segundo módulo, então mudamos a proposta. Começamos a definir quais eram as linhas 598 

metodológicas, o que os professores tinham que ler, como é que era a dinâmica da aula, tinha 599 

que fazer plano de aula, fazer instrumentais, aí eu comecei a elaborar um pouco mais essa 600 

parte pedagógica. E mais somente no terceiro ano de projeto, que eu falei: ah, eu vou 601 

coordenar esse projeto, porque no segundo ano eu comecei a dar o subsidio pedagógico, só 602 

que também começou a ter problemas, tinha problema também de professores, alguns 603 

realmente a gente não conseguia formar um corpo técnico, os técnicos achavam que dar aula 604 

era no modo tradicional entendeu, tinha alguns professores que até faziam sacanagem do 605 

ponto de vista de fazer o aluno ficar repetindo, ficar repetindo, aquelas coisa behavioristas, 606 

bem atrasadas. E também da própria gestão financeira do projeto assim, as escolhas, para 607 

onde que iam as maiores rubricas não era muito condizente. Bom aí no terceiro ano eu falei: 608 

bom, agora eu não vou assumir só pedagógico, vou assumir a coordenação também. Mas aí já 609 

tava no final do processo.  610 

 Então assim, o Projeto F é um projeto que eu posso dizer que ele tem um resultado 611 

muito bom para a Prefeitura, para a sociedade, para os jovens que participaram e para a 612 

própria área do espetáculo. 613 

E: Quem foram os jovens que participaram? 614 

S: O recorte dos jovens, assim para você ter uma idéia, sempre jovens de 16 a 24 anos, 615 

moradores da periferia de São Paulo em situação de vulnerabilidade. No primeiro módulo 616 

entrou alguns que não eram. Porque também isso, a gente foi mudando a forma de ingresso do 617 

jovem, num primeiro momento era entrevista, na entrevista o jovem falava que era situação de 618 

vulnerabilidade, e depois quando você pedia documento não era bem assim, então no primeiro 619 

módulo metade da turma era classe média, então isso também foi um outro problema, então a 620 

gente foi mudando a forma de ingresso. 621 

E: De seleção... 622 

S: É, não gosto nem de usar muito essa palavra seleção, a gente tentou não fazer essa seleção, 623 

de quem merece, que não merece, porque tem o debate da inclusão, então é muito 624 

complicado. 625 

 Agora, o projeto ele tem algumas falhas do ponto de vista de não ter formado, definido 626 

mesmo uma metodologia com resultados, resultados mesmo sistematizados. Agora que a 627 

gente vai lançar uma revista tentando sistematizar esse experiência, mas ela não chegou a se 628 

formar enquanto política de Estado entendeu, foi uma política pública que acabou o dinheiro, 629 

[...]  isso não se cristalizou, então acho que esse é um problema. O outro problema a gente não 630 

conseguiu formar um corpo de docente técnico, acho que toda vez que você elabora um 631 

projeto de educação, principalmente profissional, você tem que formar uma equipe técnica, ou 632 

pelo menos uma metodologia, uma didática, ou pelo menos assim, conteúdos, uma 633 

metodologia. Isso a gente não formou, a gente não formou educadores, não transformou 634 

técnicos em educadores. O que era uma vontade minha, porque eu sempre acreditei que não é 635 

a universidade que vai formar educadores, a universidade não consegue formar educadores. 636 

Pela sua própria estrutura racional, pela sua relação com o conhecimento. Educador se forma 637 

na prática, educando, tendo condições de perceber que o conhecimento é colaborativo. O 638 

maior exemplo disso eu estou vendo é numa instituição de catadores que eles tem que dar 639 

capacitação profissional para os catadores e os educadores são os próprios catadores, eles 640 

estão formando, e aí a coordenação pedagógica desse projeto que é feita de professores 641 

doutores, acham isso o cúmulo, e acham que isso não vai dar certo. Porque eles acham que 642 

para ser educador tem que ter sido formado na universidade.  643 
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 E infelizmente isso foi um pouco traumático pra mim porque eu tinha essa expectativa 644 

de ser capaz de transformar aqueles técnicos que tinham tanto conhecimento em educadores, 645 

alguns até foram para o ensino, mas foram trabalhar em escolas mais tradicionais de arte e tal, 646 

mas educadores mesmo populares e tal, eu acho que a gente não conseguiu.  647 

 O que mais? Eu acho que também foi traumático a gente não ter avançado na 648 

constituição de um sistema de banco de currículo, a gente queria formar um banco de 649 

currículo para poder criar um sistema onde o jovem poderia colocar ali o currículo dele, as 650 

suas experiências e ele acessar o mercado por esse grande portal. [...] Por quê? Porque é a 651 

relação com o jovem né, você imagina assim, a gente tem lá de quinhentos, um terço, quase 652 

duzentos, cento e poucos jovens no mercado de trabalho, a gente encontra um e outro. As 653 

vezes eu vou ao teatro encontro um jovem que estudou com a gente, as vezes alguém me liga, 654 

fala: oh tem uns ingresso aqui, quer ir ao teatro, quer ir no show, mas eles não tem uma 655 

relação orgânica. Claro que se a gente quisesse fazer um negocio com isso, criar uma agencia, 656 

a gente podia fazer, mas esse não era o objetivo nosso também, usar um jovem como se foi 657 

ali, trabalho, mão de obra barata.  658 

 Então tem um pouco desse trauma também. Acho que o trauma maior é não ter feito 659 

uma escola. A gente tinha uma idéia de fazer uma escola técnica desde o começo, mas a gente 660 

não conseguiu, não conseguiu fazer essa escola. Mas foi gratificante por ver aquele monte de 661 

jovem que estão no mercado de trabalho, tão trabalhando, alguns se descobriram, mudança de 662 

comportamento, depois se você quiser a gente tem alguns exemplos assim de jovens que 663 

mudaram completamente entendeu, entrou de um jeito e saiu de outro, mudaram o 664 

comportamento, mudaram a personalidade, mudaram a condição social do ponto de vista de 665 

começar a trabalhar mesmo, aí você vê que muda até o jeito de se vestir, sabe aquelas coisas, 666 

começa estudar. Então quer dizer, isso é gratificante. Agora todo processo tem as suas crises. 667 

E: Tiveram duas turmas? 668 

S: Não, foram três turmas. 669 

E: E vocês não conseguiram atingir a classe baixa então? Como foi? 670 

S: Conseguimos, aquilo que eu te falei. Só a primeira turma, metade não eram jovens em 671 

situação de vulnerabilidade social da periferia, mas as outras turmas não, a segunda e a 672 

terceira turma aí a gente pegou pesado, falou não, nós vamos trabalhar só com jovem da 673 

periferia. Isso também foi uma outra treta, podia ter te conhecido na primeira turma porque o 674 

nosso grande problema foi por falta de psicólogo. Os jovens tinham muito problema 675 

psicológico, de violência, violência com os pais, violência na periferia vitima de abuso, vitima 676 

de falta de alimentação, problemas comportamentais de querer chamar a atenção, vários 677 

problemas psicológicos. A gente tentou, a prefeitura não deu recurso para a gente contratar 678 

psicólogo, não dava pra contratar, e tentamos parceria mas também não conseguimos parceria. 679 

E: E aí isso atrapalhava no andamento do curso? 680 

S: Olha, tinham vários problemas o curso, assim do ponto de vista mesmo de um curso 681 

profissionalizante. Porque como eu trabalhei numa estrutura um pouco... porque esse curso, aí 682 

que tem que entender uma coisa importante na elaboração da política publica. Foi contrato, 683 

em outra cidade eu trabalhei muito com convenio, tem uma diferença. Quando você assina um 684 

convenio a Prefeitura tem responsabilidade também igual, nesse teoricamente a Prefeitura não 685 

tem responsabilidade e num convenio você pode aumentar o recurso entendeu, no contrato 686 

não [...]. 687 

 Eu sempre fui muito critico da psicologia, mas eu não ignoro a importância que ela 688 

tem no processo educacional e na formação profissional das pessoas. Então isso eu acho que 689 

foi um problema, acho que se a gente tivesse tido acompanhamento psicológico para alguns 690 

jovens, porque na verdade assim, é meio que faz parte entendeu, um jovem numa situação de 691 

vulnerabilidade social dificilmente ele não vai ter trauma. Porque a sociedade ela já é muito 692 

violenta, ela exige muito. A sociedade que você tem que ter para ser. Na cabeça do jovem isso 693 
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tem um padrão estético, na cabeça do jovem isso... a gente formado com uma concepção 694 

política, então a gente se pega nesses, com esses padrões martelando nossa cabeça, sei lá... 695 

essas coisas que ficam essas cobranças em cima da gente. Só para você ter um exemplo, tipo 696 

você é chamado para falar em um lugar, contar um pouco da sua experiência, fazer um debate, 697 

as pessoas questionam o jeito que você ta, ficam te olhando de cima embaixo, a gente 698 

politicamente já tem toda essa compreensão, imagina o jovem, essa cobrança, a busca pela 699 

personalidade, pela... então o jovem sofre muito, então dificilmente você vai encontrar um 700 

jovem que vem da periferia que não tem um trauma, que é bem resolvido, dificilmente. E aí 701 

trabalhar o processo educativo né, a aprendizagem, a criatividade, a concentração, às vezes é 702 

bem complicado porque eu acho que se a gente tivesse um acompanhamento psicológico o 703 

trabalho teria rendido mais. 704 

E: Obrigada Luis. 705 
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ANEXO B - Entrevista 2 

Duração: 65 minutos 

 

Entrevistador (E): Luis, qual o motivo da sua escolha por trabalhar com jovens? E mais 1 

especificamente com jovens de classe baixa? 2 

Eu fiz essa pergunta porque você me contou que na OSCIP vocês trabalhavam com jovens. 3 

Me contou dos projetos que já realizaram como o Projeto G que era para quem aparecesse na 4 

comunidade como você disse, Projeto H que era com jovens, Projeto I com jovens, Projeto J 5 

não apareceu na sua fala se era com jovens ou não. 6 

Sujeito (S): Tudo jovem. 7 

E: Tudo jovem. Projeto L, Projeto F e o Projeto M com jovens e agora vocês vão fazer 8 

formação também com professores. Então por quê você escolheu trabalhar com jovens? Como 9 

aconteceu essa escolha? 10 

S: É, na verdade assim eu, não foi uma escolha assim, como é que se diz, uma escolha direta, 11 

objetiva, firme assim, meio que aconteceu entendeu, foi acontecendo, acho que quando a 12 

gente começou a trabalhar [...] a gente era jovem, eu comecei com vinte e três anos, comecei a 13 

discutir a formação da OSCIP. Segundo que quando a gente começou a trabalhar com o HIP 14 

HOP a maioria é juventude né, então meio que foi acontecendo, é claro que tem uma 15 

concepção política aí que é realmente trabalhar com a juventude em vulnerabilidade social, 16 

pela minha historia minha trajetória e meus amigos. Mas não foi assim uma escolha 17 

intencional naquele momento, ah eu vou trabalhar com jovens. Não, foi acontecendo, eu acho 18 

que foi acontecendo porque o trabalho que a gente queria fazer com os jovens, com aquele 19 

tipo de atividade temática que era artístico cultural envolvia os jovens né, e porque no HIP 20 

HOP a maioria é jovens, o HIP HOP atrai muita gente né. Então hoje é uma opção trabalhar 21 

com esse jovem com uma concepção política, social de querer mesmo assistir, atender os 22 

jovens em vulnerabilidade social, mas na época não foi uma coisa tão intencional assim, não 23 

me lembro de falar: ah, vou trabalhar com jovens... isso nunca aconteceu, foi acontecendo, 24 

naturalmente não, mas foi acontecendo. 25 

E: E por que hoje você permanece com os jovens? 26 

S: Acho que pela satisfação né, a gente vê algumas coisas deram certo, vê a transformação 27 

dos jovens, do dia a dia, é que mais, o próprio compromisso deles né é bem diferente né. 28 

Quando a juventude é da periferia, é da favela atrita em algo, eles vão embora, e vão fazendo, 29 

se dedicam horas né, agora a gente ta fazendo uma série de seminários no Projeto M, 30 

seminários não, oficinas que vão preparar um grande seminário e aí a gente todo sábado a 31 

gente faz alguma atividade e passa algumas tarefas pros jovens e durante a semana eu recebo 32 

e-mail deles dando respostas, trabalhando, fazendo. Enquanto que, pelo menos as experiências 33 

que eu tive de trabalhar com o jovem de classe média, classe média alta não tem tanto 34 

compromisso assim, eu não tenho uma pesquisa que fundamenta isso que eu vou falar agora, 35 

mas pelo menos é a minha impressão, eu acho que é um pouco porque o jovem de camada 36 

media alta, ele tem muito mais oportunidade, muito mais possibilidade de coisas do que o 37 

jovem da periferia não, então quando o jovem da periferia vê alguma coisa muito legal, uma 38 

coisa boa, uma coisa que ele acredita ele vai de cabeça então esse comprometimento me 39 

cativa muito mais, além do fato de enxergar muitas transformações acontecendo né, é muito 40 

mais visível né, então isso traz uma satisfação, você vê que ta fazendo a diferença, seu 41 

trabalho tem uma importância social né, por isso que eu continuo né, acho que esses dois 42 

aspectos. Agora é um pouco minha impressão né, não sei se talvez outros jovens, talvez em 43 

outras ativas e outros jovens de classe média alta não tenha essa, também tenham essa 44 

dedicação, mas até agora foi maios ou menos o que eu percebo. 45 

E: Tem ma frase aqui, a gente fala que é uma frase polemica: o bom da adolescência é que 46 

ela passa. O que você acha dessa frase? 47 
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 Quando a gente conversou sobre o Projeto F você comentou assim: os jovens tinham 48 

muito problema psicológico, de violência, violência com os pais, violência na periferia vitima 49 

de abuso, vitima de falta de alimentação, problemas comportamentais de querer chamar a 50 

atenção, vários problemas psicológicos. Outra fala: porque na verdade assim, é meio que faz 51 

parte, um jovem numa situação de vulnerabilidade social dificilmente ele não vai ter trauma, o 52 

jovem sofre muito, então dificilmente você vai encontrar um. 53 

S: Dificilmente você vai encontrar? 54 

E: Você vai encontrar um sem problemas, sem traumas. 55 

S: Ah ta. O que você quer saber disso. 56 

E: Quero saber baseado nisso que você falou você comenta essa frase pra mim: o bom da 57 

adolescência é que ela passa. O eu você acha disso? 58 

S: É, é meio complicado esse negócio de o bom da adolescência é que ela passa, ela pode 59 

passar para o bem ou para o mal né. Então tem muito jovem que vai passar por tudo isso e vai 60 

encontrar no meio do caminho algumas pessoas, algumas intuições e processos que vão 61 

conseguir superar isso né, e aí não importa, uns vão se tornar muito mais políticos, muito mais 62 

ativistas e outros não, outros vão se tornar profissionais que querem o seu desenvolvimento 63 

individual até mesmo porque o fato de você passar por uma situação de vulnerabilidade, pela 64 

pobreza, pela miséria, não necessariamente capacita a ser um ativista político ou ter uma 65 

compreensão política da sociedade. Agora a maioria dos jovens fica pelo meio do caminho 66 

nessa situação, a maioria ou morre assassinado ou vai pro trafico, ou entra no vicio, no crack 67 

e se acaba. Então assim o bom da adolescência é que ela passa, tem uns jovens que nem 68 

tiveram adolescência né, se você pensar sob o ponto de vista de que muitos já saíram da 69 

infância e foram direto pro mercado de trabalho, ter que se sustentar, cuidar da casa, cuidar do 70 

irmão né, então eu acho muito complicado essa frase aí, porque ela ta dentro de um universo, 71 

o universo que a gente trabalha com o jovem ela é complicada tanto porque, aí sendo objetivo, 72 

tanto porque muitos não tiveram adolescência tanto porque outros esse período de 73 

adolescência vão determinar o que eles vão ser no resto da vida né, ou a pouca vida que lhe 74 

resta né, porque não vão ter oportunidades, não vai ter condições de desenvolver suas 75 

potencialidades. Então é muito complicado a situação do jovem hoje, cada vez que a gente 76 

olha os dados do mercado de trabalho e da escolarização desses jovens, das oportunidades a 77 

gente fica mais horrorizado com esses jovens de periferia, até mesmo porque muitos desses 78 

jovens que a gente conhece, a gente trabalha se tivesse condições de... acho que tem duas 79 

pessoas, dois jovens que a gente trabalha que hoje estão entrando na Universidade, ambos são 80 

grafiteiros [...]. Mas a gente trabalhou com um monte de grafiteiros. 81 

E: Terminaram o ensino médio. 82 

S: É terminaram o ensino médio e estão começando agora a universidade, só que a gente 83 

trabalhou com um monte de grafiteiro que não tinham condições de ampliar o seu 84 

conhecimento de desenvolver porque primeiro, porque só conseguia dinheiro pra comprar 85 

tinta quando tava trabalhando com a gente com os projetos que a gente tinha, não tinha 86 

dinheiro pra ficar comprando tinta e mesmo que tivesse dinheiro pra comprar uma ou outra 87 

latinha não dava pra fazer grafite o máximo que dava pra fazer era fazer uma pichação, não 88 

tinha conhecimento de como é que acessava o mercado pra apressar o serviço fazendo grafite 89 

e a grande dificuldade é que tinha que trabalhar em outras atividades, então telemarketing, 90 

motoboy. 91 

E: Ao mesmo tempo. 92 

S: Ao mesmo tempo. Então é muito complicado isso né, enfim. Respondeu mais ou menos? 93 

E: Respondeu, respondeu. 94 
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E: Esses problemas aqui que você fala, vários problemas comportamentais, de querer chamar 95 

a atenção, de problemas psicológicos, como você entende esses problemas? Estão 96 

relacionados às condições que eles vivem? Eles nasceram? Como você entende? 97 

S: Olha, o adolescente o jovem assim pela própria idade, pela própria descoberta do mundo e 98 

da pressão social, da ação social, do contexto social sobre o jovem e aí remetendo um pouco 99 

né porque a gente já foi adolescente, primeiro que o adolescente acha que esta a cima do bem 100 

e do mal que tem força pra fazer as coisas, segundo que é mesmo a inexperiência, quer 101 

descobrir o mundo, quer saber como é que as coisas acontecem. Agora quando um jovem ele, 102 

esse da própria cultura nossa ocidental de enxergar o adolescente nessa perspectiva da relação 103 

do adulto com o adolescente, da relação da sociedade do mercado com o adolescente, cria 104 

uma concepção do que é ser adolescente então está naquela fase de descobrir o mundo e se 105 

divertir, mas ao mesmo tempo começa a chegar às responsabilidades de que é estudar, que é 106 

respeitar os seus limites, então enfim, tem todo aí um padrão de que qui é ser adolescente. 107 

Agora ao mesmo tempo quando você é criado na periferia aonde não se é respeitado alguns 108 

princípios básicos que criaram essa concepção do que é ser adolescente isso começa a entrar 109 

em choque como, por exemplo, quando um jovem de periferia ele não tem dentro da sua casa, 110 

dentro da sua família um quarto pra ele, porque é muito diferente assim de um adolescente 111 

que é criado com seu espaço no quarto ali que ele pode se trancar pode fazer sua reflexão, 112 

pode enfim, criar ali as suas particularidades, dum jovem que é criado num ambiente a onde 113 

ele dorme junto com o pai, com a mãe, com os irmãos. 114 

E: Cachorro. 115 

S: Isso, cachorro, dependendo da situação até lixo, porque no universo de alguns catadores 116 

eles até colocam lixo dentro de casa, enfim, isso traz ali uma forma de comportamento. Outra 117 

característica da nossa época e que se aflora muito na juventude é a competição né, a 118 

competição e o status, de falar assim, como a gente vive numa sociedade onde você é aquilo 119 

que tem esse jovem se ele não tem dinheiro, não tem recurso, nem os pais tem pra poder se 120 

vestir pra poder sair, pra poder ter coisas que a sociedade só o respeitaria por isso, isso 121 

também cria um determinado comportamento em alguns de rejeição e aí a cada vez mais a 122 

pessoa fica traumatizada, fica sei lá vai mudando mesmo a forma de se relacionar com o 123 

outro, mais tímido, e outras ficam mais agressivos aí é muito individual de cada um, mas com 124 

certeza todas essas particularidades, essa pressão do mercado, da sociedade sobre o jovem e 125 

jovem tendo que lidar com isso na maturidade dele que ele tem pela própria experiência de 126 

vida vão gerar traumas e vão gerar comportamentos e problemas tanto que alguns na sala de 127 

aula tem a necessidade de se impor de aparecer ou de muitas vezes também de ter aquele 128 

comportamento de reagir a tudo também de criar essa, como é que se diz essa brutalidade na 129 

resposta com o professor, com os colegas.  130 

Então eu acho que é isso que causa esses vários traumas e conflitos comportamentais 131 

nos jovens, essa pressão que o mercado tem, essa pressão que a sociedade coloca do que é ser 132 

jovem. Então se a gente pensar que determinados jovens desses muitos não vão ter acesso ao 133 

lazer, a cultura, a educação e muitos até continuam estudando mas ao mesmo tempo 134 

continuam estudando e trabalhando o trabalho é extremamente cansativo, extremamente 135 

alienante, não é um trabalho intelectual, não é um trabalho criativo e quem não tem formação 136 

não vai conseguir ter por isso né, então a juventude quando entra no mercado de trabalho é 137 

subemprego e não tem trabalho criativo, um ou outro exceção. Então quando ele trabalha e 138 

estuda, vamos pegar os vários exemplos daqueles que trabalham e estudam, aqueles que 139 

trabalham já terminaram o ensino médio e tão fazendo um curso profissionalizante, ou que 140 

desistiram da escola formal, mas querem fazer um curso profissionalizante e estudam e 141 

trabalham né, eles vão deixar de acessar o lazer, a cultura, o esporte né porque o tempo não 142 

dá, e aí ao fazer isso quando eles fazem isso né, esses jovens eles deixam de ter acesso a um 143 

arcabouço cultural que poderia muito bem suprimir alguns desses traumas, poderiam ser 144 
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algumas válvulas de escape né, e aí vem a grande dificuldade desses jovens né, como eles se 145 

portam nesse mundo? Porque esses cursos profissionalizantes, essa escolarização que ele tem 146 

que fazer pra poder sobreviver é muita pressão em cima de um jovem ainda que é um ser 147 

humano que ta começando a viver a vida. Aí começa a vir a droga, o álcool, ou o casamento 148 

mais cedo, aí a gravidez na adolescência e que afeta tanto o menino quanto a menina e aí já 149 

que meio que cria uma condição ali dificilmente muitos conseguem avançar no estudo ou na 150 

arte, então é muito complicado, eu acho muito difícil você não encontrar jovens que venham 151 

numa situação de vulnerabilidade social sem algum trauma, sem alguma dificuldade, sem 152 

algum conflito, claro que aí como eu falei no começo, alguns no meio do caminho encontram 153 

algumas pessoas que vão ajudar esses jovens a superar isso outras vão encontrar instituições, e 154 

aí alguns se livram, outros não.  155 

Então tem que ter isso, isso é importante como é que isso se materializa no dia a dia, 156 

quando você vai trabalhar com eles, quando você vai dar oficinas entendeu sempre nas 157 

minhas aulas eu gostava de sacanear alguns assim né, claro depois de um tempo, depois de 158 

um tempo porque no começo tem que tomar cuidado com isso se não você perde o aluno, ele 159 

vai embora, te xinga, quer brigar com você que nem já aconteceu de o professor, o aluno 160 

querer quebrar a cara do professor, o professor querer ir pra... quer dizer essas coisas porque 161 

também o professor é ser humano, se não tá bem no dia pode dar na merda né, mas então eu 162 

gostava de sacanear então eles estavam sentados fazendo uma atividade eu chegava e 163 

abraçava e aí eles tomavam um susto assim né, por quê? Porque primeiro o negocio do 164 

contato físico e aí depois eu sacaneava e aí ta gostando do meu abraço? Não o professor, sai 165 

fora não gosto dessas brincadeiras, sou espada. Mas e aí? Qual o problema? Aí isso era um 166 

gancho pra fazer a discussão de gênero, pra fazer a discussão do preconceito, quer dizer então 167 

isso é muito forte. Eu lembro de um debate que a gente fez nesse ultimo curso agora no 168 

Projeto F sobre homossexualismo e aí teve um jovem que parecia ser extremamente 169 

progressista do HIP HOP, politizado que ele não aceitava o fato de existir homossexualismo 170 

na orientação sexual. Não, ta errado, ta errado, ta errado. Quer dizer, então tem isso também 171 

né, eu acho que você ter essa concepção, prestar atenção nisso te facilita na relação, na forma 172 

de você debater o mundo, porque também se você for com esse jovem pro enfrentamento né a 173 

própria cultura de sobrevivência dele foi que ele teve que em alguns momentos ou ele 174 

abaixava a cabeça e ficava resignado e aí todo mundo ia montar nele e que isso vai gerar um 175 

tipo de trauma, ou ele resistia e a resistência muitas vezes é pela violência às vezes verbal às 176 

vezes física mesmo né, então é importante você saber esse universo pra você poder trabalhar 177 

com esse jovem, se você não tiver essa sensibilidade e perceber isso que ali aquele jovem ou 178 

aquele menino ou aquela menina, dependendo de como ela se comporta né você pode aflorar 179 

ou você pode perder, aflorar mais a rebeldia ou aflorar mais a sua integração no mundo. [...]. 180 

E: Luis, completando um pouco essa pergunta, para você quem é esse jovem? De que ele 181 

precisa? Quais são as necessidades dele? Quais são os interesses dele? 182 

 Aí essa pergunta veio de quando você falou dos vários projetos que vocês 183 

desenvolveram, por exemplo, no Projeto I você disse sobre a idéia de fazer esses grupos os 184 

grupos de jovens se locomoverem, que eles precisavam se locomover. 185 

S: Circular pela cidade. 186 

E: Isso. Porque a concepção do Projeto I era o seguinte: primeiro a idéia do jovem circular, 187 

ele tem que sair da periferia e tem que circular, pra ele entender que o problema da periferia é 188 

um problema em qualquer lugar da periferia de São Paulo, não é exclusivo, e que ele tem que 189 

agir em rede, ele tem que se desenvolver em rede. Mas pra pessoa poder participar ela tinha 190 

que ir na reunião, isso era um jeito de a gente começar a discutir autogestão. Esse no Projeto I, 191 

no Projeto L você disse que: não é só o show pelo show, tem que fazer oficina, tem que 192 

debater. Aí no Projeto M agora: a gente vai pegar um jovem de cada região da cidade de São 193 
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Paulo e vai dar um notebook e um 3G, e a função dele é articular o movimento da região dele, 194 

no caso ali os jovens. 195 

 Eles precisam debater, se locomover, se articular aos outros jovens de regiões 196 

diferentes, por quê? O que mais? Qual pensamento, intenção, concepção se encontra 197 

articulado a estas idéias e a esta prática que você tem com esses jovens? 198 

S: Bom, esse jovem que a gente, se for bem objetivo, esse jovem é um jovem que é vítima do 199 

próprio sistema capitalista, aqueles que tão ali na franja do sistema ali sofrendo todo o tipo de 200 

exclusão, e que tão de uma certa forma impossibilitados de acessar os seus direitos mesmo 201 

estando no estado de direito. Agora tem dois caminhos que a gente acredita pra gerar a 202 

emancipação desse jovem: é primeiro a emancipação política, a concepção de ele saber quem 203 

ele é, o que ele ta fazendo neste mundo e como é que é este mundo, então primeiro ponto 204 

compreender a sociedade. 205 

E: Um ponto que você acha que ele precisa.  206 

S: É essencial, porque se não, se não tiver essa compreensão nós vamos, aquele jovem ele não 207 

vai ter uma compreensão de classe social, ele não vai saber, ele não tem uma identidade, e a 208 

identidade é uma coisa importante, saber da onde você veio, quais são seus referenciais, 209 

porque na hora que você tiver perdido, tiver com dificuldade você remete aos seus valores, 210 

seus valores vem a partir da sua identidade, você saber o que você faz, o que te diferencia no 211 

mundo, porque senão esse jovem também na segunda etapa que é emancipação econômica, 212 

que a gente acredita no seguinte: a emancipação econômica ela tem que existir e há várias 213 

formas de você conseguir isso, alguns apreendendo o conhecimento de como é que o sistema 214 

funciona e reproduzindo essa lógica, que é aquele que vai lá e monta uma lan house, compra 215 

vários carrinhos de cachorro quente, abre um boteco e coloca os próprios moleques pra 216 

trabalhar pra ele né, isso tanto na economia formal, informal como até no narcotráfico, até 217 

mesmo porque se você pensar a estrutura do tráfico organizado, do narcotráfico ela tem uma 218 

estrutura bem organizada de mercado né apesar de ilegal, mas acho que os jovens estão 219 

propícios a ingressar por este caminho, então se você não tiver uma emancipação política, 220 

qualquer caminho tanto o caminho do mundo corporativo do pequeno empreendedor que gera 221 

a exploração sobre o trabalhador é atrativo e muito mais valorizado como o narcotráfico 222 

também, porque vamos lá né gente, pesando numa lógica rasa do ponto de vista de um jovem 223 

imaturo, ele olha pro pai dele que ganha, trabalha e ao mesmo tempo ganha quinhentos pau 224 

por mês, e aí olha pro colega dele que ta no narcotráfico ganhando quinhentos pau por 225 

semana, do ponto de vista capitalista e da lógica é muito mais negocio do que você virar 226 

trabalhador.  227 

Então o que acontece, eu acredito que a emancipação política é a primeira etapa e a 228 

emancipação econômica a segunda etapa, agora nessa emancipação política você não debate a 229 

educação popular com simplesmente discurso, retórica e aulas expositivas, você tem que ter 230 

práticas e aí vem o debate da autogestão né, de você participar, de você colocar critérios, 231 

colocar organização, colocar disciplina, porque o controle ele existe, o controle e a 232 

organização ele existe em tudo quanto é lugar, até mesmo no anarquismo existe. Agora o 233 

grande debate é como se dá esse controle como é que se decide esse controle, como é que se 234 

decide essa disciplina, a gente pode ser muito mais participativo com as pessoas 235 

coletivamente debatendo e escolhendo, esse é um caminho e o outro caminho também é o 236 

acesso a compreensão desse, do estado de direito, como é que eu acesso esse direito.  237 

Porque é lógico que quando a gente fala de política pública, fala do estado de direito a 238 

gente não vai mudar a lógica capitalista, mas a gente vai acumular condições porque você fala 239 

pra pessoas muito mais políticas que aprendem na luta pelos direitos você aprende a 240 

questionar a se organizar a ser mais critico, então isso são instrumentos que apesar de ser 241 

reformista são instrumentos que você consegue acumular, um termo muito bacana que eu ouvi 242 

uma vez de um professor que ele fala assim como teve a acumulação primitiva do capital a 243 
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gente busca a acumulação primitiva da solidariedade, então pra não acontecer igual aconteceu 244 

na União Soviética né, a importação de um modelo tecnológico, taylorista pra dentro, e aí 245 

dentro da tecnologia como ela não é neutra ela traz valores a gente tem que acumular 246 

conhecimentos com novas tecnologias sociais e tem que acumular práticas solidárias.  247 

Então quando a gente fala desse jovem: oh, você vai ter que trabalhar com as novas 248 

tecnologias então nos vamos trazer pra você computador, Internet, você vai ter que começar a 249 

acessar isso, porque o jovem, primeiro que é da característica do jovem produzir esse 250 

conhecimento, então isso a gente tem que ter bem claro, outro é que esse jovem muitas vezes 251 

ele serve apenas como sujeito de experimentação né, então as grandes empresas de 252 

tecnologias de celular pegam o celular e saem distribuindo nas escolas para os jovens 253 

esgotarem porque eles vão lá e ficam esgotando as ferramentas, e muito desse conhecimento, 254 

aí a empresa vai lá e pega esse conhecimento e desenvolve um aparelho melhor, então esse 255 

jovem ele tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade de raciocínio né, uma coisa 256 

muito natural da espécie humana, quanto mais jovem mais fácil de você desenvolver algumas 257 

habilidades. Então a gente tendo essa compreensão quando a gente escreve um projeto e dá 258 

esse acesso a tecnologia é pra ele poder desenvolver, mas sempre com a preocupação, duas 259 

preocupações, uma de como é que ele gera a renda pra ele, mas não esquecendo aquilo que é 260 

mais importante que são os princípios políticos que norteiam aquele tipo de ação, aquele tipo 261 

de prática, então por isso que é valorizar os vários setores, então uma compreensão de que não 262 

é só fazer show tem que debater e tem que fazer oficina, fazer oficina pros outros menores, 263 

[...]. Então e aí quando você traz esses elementos pra esse jovem que é um pequeno artista ele 264 

começa a ver que as coisas são mais complicadas, por isso que eu citei o exemplo de dois ex-265 

alunos que são dois grafiteiros que participaram com a gente desde o começo de nossa 266 

caminhada e hoje tão acessando a universidade. Quer dizer, então é um caminhar porque 267 

também assim, o jovem também ta cheio de ficar ouvindo né aquele negocio da mídia de que 268 

tem oportunidade pra todo mundo que é mentira, alguns sacam logo no inicio e outros 269 

demoram, outros reproduzem esse discurso: ah, mas se a gente lutar a gente vai conseguir, e 270 

não vai né, o mercado não é pra todo mundo, tem ali algumas características. Então é isso, 271 

essas práticas, sempre olhando pra emancipação política e pra emancipação econômica, então 272 

todas as nossas práticas elas buscam isso, elas buscam gerar essa primeira emancipação. 273 

Agora nós estamos com uma proposta e os jovens que participam do Projeto M e que tem o 274 

3G e o computador, participar dos fóruns, fórum de HIP HOP, fórum de ponto de cultura, por 275 

quê? Porque é nesses espaços que eles vão ter acesso a outras pessoas, outras classes sociais, 276 

pessoas mais politizadas, vão ter acesso aos debates da política pública e do Estado, ter um 277 

ambiente de aprendizagem, então isso também ta começando a vir como um, porque a gente 278 

vê que isso é uma coisa importante. Acho que respondi? Respondi. 279 

E: Respondeu. 280 

S: Porque às vezes eu fico com medo de fugir da questão. 281 

E: Luis, agora uma outra frase polêmica: todas as pessoas possuem certas tendências que são 282 

indicadoras dos caminhos a serem seguidos na vida. O que você acha dessa frase? 283 

S: Repete para mim, todas as pessoas tem indicadores. 284 

E: Todas as pessoas possuem certas tendências que são indicadoras dos caminhos a serem 285 

seguidos na vida. 286 

S: Oh, eu não entendo aí o que qui essa frase chama de tendências que são indicadores, mas 287 

eu costumo na minha prática fazer dois debates. Um debate que é assim: uma coisa é a 288 

personalidade entendeu, eu gosto sempre de entrar no debate quando começa aquele negocio 289 

sabe muito determinista de que ah filho de peixe peixinho é, pau que nasce torno nunca se 290 

endireita. Eu costumo levantar um debate que é assim: uma coisa é o caráter né, a outra coisa 291 

é a personalidade. Então eu acredito que assim a personalidade é uma coisa que vem muito a 292 

partir da genética da pessoa, tem pessoas que são mais como é que se diz, são mais calmas 293 
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outras são mais nervosas e aí quando você olha um bebezinho você vê alguns são muito mais 294 

calmos outros são muito mais nervosos, isso são características da personalidade é uma coisa 295 

mais genética entendeu, que isso é essencial quando você pensa na educação de uma criança, 296 

uma criança que é muito nervosa e que se você tomar o negocio lá ou se você impedir de ela 297 

ir prum lugar ela começa a chorar tanto bate até a cabeça na parede entendeu, isso é uma 298 

coisa. O caráter eu já vejo como valores, princípios que formam determinadas concepções de 299 

mundo e que vão te orientar em determinadas tomadas de decisões, então e isso é formado a 300 

partir da sociedade que você nasce e cria das suas relações sociais.  301 

Então eu não acho que as pessoas tem tendências a serem, eu acho que elas tem 302 

personalidades diferentes e que aí dependendo do ambiente que ela foi criada e como ela foi 303 

educada elas vão se dar bem em um ambiente e não tão bem em outros, então se a pessoa se 304 

ela já é nervosa, foi criada num ambiente que ela tem que ser agressiva pra poder sobreviver, 305 

aí coloca ela pra fazer algo que exige que ela seja um mediador, se ela nunca aprendeu isso na 306 

vida ela não vai ser um bom mediador, ela pode ali desenvolver com o tempo mas não é do 307 

dia pra noite. Porque eu não acredito nesse negocio das tendências, as pessoas possuem 308 

determinadas tendências, elas tem personalidade, os indicadores depende muito do universo 309 

que ela foi criada, depende muito de particularidades. Assim eu agora vou dar outro exemplo 310 

também, fala assim ah você tem um grupo de irmãos da periferia em vulnerabilidade social 311 

um vai pro crime, o outro não vai estudar não vai fazer nada vai ser um trabalhador, quer 312 

constituir família e ter filhos e outro se dedica a escola. Você fala assim veio da mesma 313 

família, criado no mesmo ambiente, então teoricamente você poderia argumentar que na 314 

verdade oh é o caráter individual das pessoas, eu já acho que não eu já acho o seguinte as 315 

pessoas são diferentes e elas vão se relacionar com pessoas diferentes e vão ter influencias 316 

diferentes, então às vezes pra alguns é muito mais significativo uma relação com um e com 317 

outro não. Então não porque também foram criados num mesmo lugar né, tiveram a mesma 318 

educação e eu também acho muito complicado falar que tem a mesma educação porque as 319 

pessoas são diferentes então tem que ter relações diferentes porque uma pessoa é muito calma 320 

a outra é muito nervosa e você chega e dá um mesmo discurso pras duas cada uma vai reagir 321 

de forma diferente e é isso que tem que ser analisado.  322 

Então eu não acredito nessas tendências eu acredito que existe pessoas, pequenos 323 

sujeitos, atores que podem mudar o rumo da sua vida isso eu acredito, você ta no ambiente 324 

alguém chega conversa com você, te possibilita algo que aquilo vai mudar sua vida, se é uma 325 

atividade, uma oficina, um livro, uma musica, então é isso, eu acredito nisso, eu acho que tem 326 

coisas que determinam a sua vida assim que indicam um caminho mas que isso a gente traz 327 

dentro da gente eu não acredito, eu acredito que é social até mesmo porque se fosse assim não 328 

precisaríamos de educação né, todo mundo já estaria determinado a ser o que é né, pra que qui 329 

você iria precisar de educação, de pai e mãe, solta no meio do mato e depois quando crescer 330 

vem pra sociedade e já vem pronto e acabado né. Era isso? É né. 331 

E: É isso, exatamente. Outra frase, essa você até já respondeu um pouco: pobre não escolhe, 332 

aproveita oportunidade.  333 

S: Pobre não escolhe né. 334 

E: É. Qual é sua opinião? 335 

S: Você não vai ter é, veja bem você não vai ter espaço pra todo mundo. Por exemplo, a 336 

menina quer ser modelo e o menino quer ser jogador de futebol, aí tem várias variáveis aí né, 337 

é primeiro ele pode acreditar naquele sonho dele e aí correr atrás e aí são vários fatores que 338 

podem contribuir para aquilo dar certo, ele pode realmente ter algumas características de um 339 

bom jogador, ter algum raciocínio rápido, ter uma mobilidade, uma estrutura física boa, pode 340 

ter bom malabarismo e tal, pode absorver bem o ritmo de jogo enfim ele pode ter aquelas 341 

características, ele pode dar sorte também de ir naquela peneira daquele ano ele estar bem, o 342 

que qui é sorte? É diferente de um jovem que tem condições entendeu porque se ele não ta 343 
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bem naquele dia a família pode propiciar pra ele um tratamento e levar ele em vários clubes 344 

enquanto que aquele jovem ele não vai ter condições nem de fazer um tratamento pela própria 345 

estrutura do serviço público que agente sabe que a medicina esportiva ela é diferenciada, 346 

como ele também não vai ter condições de ficar viajando e ir atrás de vários clubes, então ele 347 

pode dar sorte nessas varias coincidências e conseguir chegar lá. Mas primeiro não vai ter 348 

oportunidade pra todo mundo e esses jovens podem ser que consigam, outros podem ter outro 349 

caminho né sei lá. Conheci um colega que queria ser aviador, não conseguiu aí ele foi fazer 350 

escola pra ser mecânico porque queria trabalhar perto do avião e tal quer dizer, então você vai 351 

tentando ver as condições de você realizar seu sonho. Uma coisa é a menina, a menina que 352 

quer ser modelo, se ela tiver dentro do padrão estético que a sociedade colocou, se ela na 353 

época certa conseguir participar de um determinado concurso que por um acaso ta perto da 354 

cidade dela e ela conseguiu ter informação e naquele momento ela ta com um corpo e com 355 

uma pele que se exige e tal, pode ser que ela consiga, então isso é uma coisa é o sonho agora 356 

também tem que ver se aquilo é realmente um sonho, se aquilo não é colocado pela mídia, por 357 

quê? Porque que todo moleque quando nasce no Brasil quer ser jogador de futebol pelo menos 358 

uma vez na sua vida? Ele pode não alimentar isso durante anos, pode não correr atrás, mas 359 

algum momento ele já quis ser jogador, quando ele pega a bola, imita, quando ele vê na 360 

televisão, então também tem uma coisa que é muito forte que é colocado aquilo que a gente 361 

deve sonhar, então a gente tem que diferenciar isso né que é muito difícil saber porque você tá 362 

numa fase que você é influenciado a todo o momento e não tem muito conhecimento. Mas 363 

então é isso, acho que o problema não é o jovem não escolhe ele aproveita a oportunidade, 364 

precisa ver também se no nosso mundo agente tem condições de saber escolher algumas 365 

coisas, acho que o próprio mundo capitalista muita coisa você não escolhe né você tem que 366 

fazer por necessidade e resta ver se aquilo te satisfaz ou não, se aquilo fere ou não seus 367 

princípios, ver isso porque vamos trazer pro nosso mundo, pode ter um trabalho que trás 368 

muito um bem estar social muito melhor pra você mas ao mesmo tempo você explora muito o 369 

outro trabalhador, é isso agora o jovem não tem muito essa maturidade né, ainda ta em 370 

formação, então acho que tem esses dois dilemas, primeiro realmente se ele ta escolhendo 371 

aquilo que ele quer e segundo que alguns dão sorte outros não pelas próprias condições 372 

materiais, isso é muito difícil discorrer sobre isso. 373 

E: Vamos supor então que ele escolha, como que é assim se ele tiver essa possibilidade de 374 

escolha como que ele vai conseguir resolver essa escolha, como que ele vai conseguir? 375 

S: Eu acho que eu procuro sempre falar isso quando eu to trabalhando com o jovem: esse 376 

negócio de você ter força de vontade, você sonhar e falar eu quero isso mesmo não significa 377 

que você vai conseguir porque não vai ter espaço pra todo mundo. Você pode dar sorte umas 378 

coisas coincidirem e aí você conseguiu ou não, agora ambas as duas possibilidades que tem 379 

dar certo ou não você tem que ta preparado pra isso porque nem todo mundo ganha também e 380 

nem todo mundo vai ter oportunidade pra conseguir. [...] às vezes você pode dar sorte e 381 

conseguir, as coincidências do destino te possibilitar você a alcançar seu objetivo mas quem 382 

garante que quando você chegar lá não vai acontecer uma fatalidade da vida, então você tem 383 

que estar pronto pra isso, então mais do que preparar pra conseguir a alcançar o objetivo 384 

mostrar que é capaz é preparar o jovem pra enfrentar os traumas, enfrentar as derrotas que vão 385 

vim. Na vida você vai sempre perder em alguma coisa você nunca vai ganhar sempre, 386 

ninguém ganha sempre, então acho que isso é o mais importante, ter essa compreensão do que 387 

espera a gente. 388 

E: Luis, pra você qual a principal meta no trabalho que realiza da educação popular com os 389 

jovens? 390 

S: Preparar pra vida, preparar pra vida, ter uma visão critica do mundo, uma visão criativa, 391 

podendo ver que você formou realmente sujeitos históricos, não só cidadãos mas pessoas que 392 

são protagonistas da sua vida, da sociedade, e aí depende de que esfera social está mas é isso, 393 
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buscar esse protagonismos nos jargões, nos seus paus mandados, nos seus filhas da puta, acho 394 

que é isso. 395 

E: Na entrevista passada quando eu te perguntei assim da importância do seu trabalho você 396 

me disse assim que era desenvolver políticas públicas, aí eu queria saber assim que tipo de 397 

política pública? Desenvolver metodologia, qual metodologia? Para que? Para quem? Aí você 398 

disse transformação das vidas das pessoas, em qual direção? Você já me respondeu um pouco 399 

mas eu queria que você me falasse mais um pouco. 400 

S: Bom, política pública aí eu tenho uma compreensão de política pública assim, duas 401 

compreensões de política pública, uma primeira compreensão é que a política pública é algo 402 

que é um respeito à diversidade, as pessoas são diferentes, tem etnias diferentes, tem lutas 403 

históricas diferentes, então a luta da mulher ela é muito diferente da luta do negro que é muito 404 

diferente da luta do indígena que é muito diferente da luta do deficiente que é muito diferente 405 

da luta do homossexual e tal. Agora todas essas lutas só ganham importância na concepção do 406 

estado de direito, agora no estado de direito a gente também não pode ter a ilusão que ele é 407 

um estado porque ele ta dentro do sistema capitalista que é um estado que vai ser justo, 408 

solidário e emancipador, ele não vai, mas vai acumular força, ele vai acumular experiência, os 409 

movimentos sociais a gente não pode ignorar a força dos movimentos sociais porque se vai ter 410 

alguma mudança social ela vai vir pelos movimentos sociais via esses grupos sociais muito 411 

bem organizados. Então a política pública ela é com essa experiência, não é de mobilização 412 

social mas ela também serve uma compreensão é aquilo que a Rosa Luxemburgo fala muito 413 

bem: criar as condições materiais pra uma nova sociedade, você não cria essas novas 414 

condições elas não vão cair do céu, então as políticas públicas elas podem te auxiliar nisso. 415 

Políticas públicas também hoje tem uma compreensão, eles fizeram revisitar a teoria 416 

marxinana, preconceito racial, preconceito de gênero antecede o sistema capitalista, então não 417 

achar que vai construir o capitalismo e vão acabar as contradições de gênero, racial, não vão, 418 

não porque elas antecedem então estão muito mais arraigas aí né na concepção social, na 419 

formação do ser humano. Então tem isso, acho que isso é uma coisa importante da política 420 

pública, ter essa dimensão que ela é necessária porque mobiliza, que tem uma visão 421 

estratégica a longo prazo de ter as condições materiais mas que mostra as limitações de uma 422 

teoria marxista e por isso a necessidade de revisitar os princípios, os marcos da teoria 423 

marxiana, isso é uma coisa. Quando eu penso em metodologia eu tenho muito aquela bronca 424 

que eu já falei da apropriação de conhecimento, se apropria de conhecimento, sistematiza ela 425 

fruto da própria organização social do mundo do trabalho que aliena mesmo o conhecimento 426 

ele é fragmentado e é pra ser fragmentado e pra alienar, então você não compreende toda a 427 

estrutura do processo produtivo pra você não ter o controle sobre aquilo, então desenvolver 428 

metodologia participativa, metodologias autogestionárias né que os trabalhadores eles possam 429 

entender a riqueza de conhecimento, porque isso é um grande problema né, por exemplo 430 

trabalhar formação de grupo cooperativamente, o trabalhador ele não consegue entender como 431 

é que ele pode ser dono e empregado ao mesmo tempo, ou ele acha que ele é patrão e ele faz o 432 

que quer ou ele acha que é empregado, então ele achando que é empregado ta justo o patrão 433 

ficar com a mais valia, com todo o dinheiro, porque ele ta gerindo, então pensar metodologia 434 

essa participativa que quebre essa lógica, que torne o mundo mais fácil ou o acesso a 435 

formação desses grupos e praticas gestionárias pra dentro do mundo do trabalho, portanto na 436 

unidade produtiva tanto da prestação de serviço, na industria e tal, possibilite mais acesso a 437 

esses trabalhadores, o controle e tal porque uma outra que é complicada de entender, o 438 

problema também não é só a propriedade privada, a propriedade privada é um dos problemas, 439 

mas não é só. 440 

Vamos pegar a experiência da união soviética, você tinha a unidade coletiva, então 441 

você tinha uma burocracia que quando entendeu a força que tinha dominou, e aí tinha 442 

desigualdade social, então não é só, o problema não é só a propriedade privada o problema é 443 
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tomar decisões participativas, o controle ser mais participativo, o acesso a tecnologia, que a 444 

burocracia soviética se tornou hegemônica e se tornou os grandes senhores, porque eles 445 

perceberam que eles controlavam o processo produtivo, então o desenvolvimento dessas 446 

metodologias é pra poder desenvolver melhor essas práticas que agente fala, autogestão é uma 447 

coisa muito complicada porque a gente não foi criado pra ser autogestionário, pra respeitar o 448 

outro, pra não ter preconceito, a todo momento a gente ta tendo preconceito até mesmo ter 449 

preconceito contra quem tem preconceito, então é complicado. Eu não lembro a outra, da 450 

metodologia e depois? 451 

E: Transformação da vida das pessoas. Em qual direção? 452 

S: Então, essa transformação é protagonismo, mas o protagonismo enquanto sujeitos 453 

históricos, de entender, de ter uma compreensão de classes, identidade né, saber que porque se 454 

não as pessoas ficam reproduzindo né, uma situação econômica não garante uma emancipação 455 

política né, não é porque você ta estudando, chegou à universidade que você vai ter, sei lá foi 456 

fazer uma ciências humanas e debateu os grandes teóricos de esquerda que você vai ter uma 457 

prática no dia a dia mesmo humana né, humanizadora enxergar o ser humano no ápice da sua 458 

plenitude, então isso é importante essas práticas por essas experiências, se a gente não praticar 459 

isso não serão os livros que vão te dar essa visão humanista. 460 

E: Então sintetizando Luis, quando você propõe algum projeto, alguma prática, atividade 461 

educativa com o jovem de classe baixa com o qual trabalha o que precisa ser garantido? O que 462 

não pode faltar e por quê? 463 

S: Depende, dependo do tipo de projeto, eu acho que essa é grande sacada você não pode ter 464 

uma formula mas eu você tem que criar sensibilidade de olhar qual o objetivo daquele projeto 465 

por exemplo um projeto [...] que nem o Projeto I que a gente queria que eles circulassem tem 466 

que ter condução e alimentação e a gente queria valorizar eles enquanto artista, então tinha 467 

que ter cachê, enquanto que outros projetos que nem o Projeto F que era uma formação 468 

profissional tudo bem, tem que dar condução, uma alimentação mínima mas eu não sei se a 469 

gente tem que dar uma bolsa porque as experiências de bolsa que a gente teve não foram boas, 470 

foram traumáticas ao contrário eles iam por causa da bolsa, claro que tem que é exceção que a 471 

bolsa ajudou, enquanto que a gente não deu bolsa em alguns jovens estavam muito mais ali 472 

pra participar, aí tem que ver também qual o objetivo e qual o publico porque a gente tem que 473 

ter também a compreensão que esse jovem em vulnerabilidade social ele não é hegemônico 474 

tem particularidades. [...] então é isso você tem que olhar o que qui necessariamente você quer 475 

atingir desse jovem, qual o perfil desse jovem, quer atingir esse jovem que ta na situação que 476 

já trabalha? Minimamente você também vai ter que pensar horas uma estrutura mínima, a 477 

periodicidade, então é isso, a primeira coisa é ter essa compreensão, saber o que você quer 478 

alcançar e dentro desse universo de jovens qual é o perfil. Por exemplo, quero atingir jovens 479 

que é da periferia mas que são produtores, minimamente o cara se mata de trabalhar pra 480 

comprar uma Pick-Up pra ser DJ pra comprar seus discos, o cara vai lá quer ser grafiteiro, 481 

quer ser B-Boy, ele vai lá e o ensaio de dançar, então ele investe se mata de trabalhar pra 482 

comprar uma joelheira, pra comprar cotoveleira, esse jovem minimamente eu tenho que 483 

valorizar ele, [...] a pagar o cachê, outros não se eu quero dar mais capacitação então eu tenho 484 

que pensar nas condições naquilo que é básico pra ele, na condução pra ele se deslocar, o 485 

material didático. Então é isso o que não pode faltar é você ter muito bem claro o objetivo, ter 486 

o conhecimento desse universo da juventude, e ver que eles não são homogêneos, tendo a 487 

sensibilidade beleza. 488 

E: Ta. De um outro jeito essa pergunta assim, quando eu te perguntei sobre o que mais você 489 

esperava do seu trabalho daqui pra frente você me contou que almeja a construção de uma 490 

sociedade mais justa e solidária, aí você coloca assim: hoje a gente acredita é no 491 

desenvolvimento de metodologias e tecnologias sociais, da emancipação do trabalhador, da 492 

prática da autogestão. Então é utópico e romântico, mas também tem um objetivo pragmático 493 
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que é o que? Nós temos que desenvolver metodologia, desenvolver tecnologia e isso tem que 494 

ser com os princípios da autogestão se não tiver autogestão, solidariedade e democratização 495 

do conhecimento, não vai rolar, é mentira.  496 

 Aí que eu pergunto assim o que não pode faltar? Desenvolver tecnologias, 497 

metodologias? Autogestão? Como? Como este trabalho com jovens pode levar a construção 498 

de uma sociedade mais justa? E aí especificamente com os jovens? Qual é o objetivo 499 

pragmático? 500 

S: A primeira coisa que não pode faltar é não ter a ingenuidade que tecnologia é neutra, ela 501 

não é neutra tem valores ali por trás. Quando você desenvolve a tecnologia a metodologia ela 502 

pode ser encarada dessa forma, tem valores ali valores de dominação, de controle. Eu 503 

trabalhei num trabalho nesse final de semana muito louco sobre as relações de gênero no 504 

desenvolvimento tecnológico e aí tem uma teoria que uma autora coloca [...] que ela fala 505 

assim: quando a gente olha forma de desenvolvimento tecnológico que foi criada, aí ela pega 506 

dois exemplos pega o automobilismo a automação então como é que se deu isso e aí a questão 507 

de tirar os trabalhadores especializados então você muda a linha produtiva, tira técnicos e 508 

coloca pessoas menos especializadas porque você aumenta a produtividade, o lucro e paga 509 

menos paga menos pras pessoas e aí toda vez que você coloca mulher e crianças você paga 510 

bem menos aí ela ai pegando vários exemplos na história e de varias profissões como a 511 

mulher até hoje ainda ganha trinta por cento a menos que o homem e ela vai mostrando que 512 

assim nesse desenvolvimento como sempre foi os homens que naquele período histórico e até 513 

hoje assim na grande maioria é os homens que desenvolvem tecnologia muita coisa é pensada 514 

pro homem, então desde a indústria pesada são estruturas pensadas para a massa corpórea e 515 

para a força do homem e não pra mulher, e ela pega o exemplo da tecelagem como a 516 

tecelagem ela não é valorizada e que tem que ter várias habilidades, destreza com a mão e tal, 517 

várias coisas mas não é valorizada porque sempre foi caracterizado como serviço feminino. 518 

Então não tem neutralidade na hora que você ta desenvolvendo essa tecnologia, então essa é a 519 

primeira coisa, não pode ter essa ingenuidade, tem ideologia sim, nós queremos incidir sobre 520 

essa ideologia porque tem valores, isso é uma primeira questão. Segunda questão é que tem 521 

que pensar a juventude que são aqueles que vão dar continuidade a nosso trabalho entendeu 522 

então é ali. Terceiro ponto é que a juventude é a que mais sofre com a exclusão social, com a 523 

sociedade que ta aí que tem toda uma trajetória, um caminho a ser seguido, então toda vez que 524 

a gente olha pra uma sala de aula que tem vários jovens que cada um quer ser alguma coisa, 525 

então pode ser engenheiro, pode ser atriz, ou tu pode ser ator, ou tu pode ser iluminador sei lá, 526 

ou tu pode ser caminhoneiro não importa mas é ali que vão ta. Eu gosto do exemplo que eu 527 

tenho dos meus amigos de escola assim ou que estudaram comigo, ou que serviram comigo 528 

no quartel, vários lugares tem alguém espalhado, então eu tenho um amigo que fez direito, 529 

outro fez medicina, o outro continua militar, o outro ta trabalhando com redes, o outro que é 530 

bombeiro, então assim imagine a gente nessa loucura de produção cultural porra precisamos 531 

ver o negócio do alvará, aí o camarada meu que é bombeiro, fala o cara quer vir aqui dar um 532 

toque ou indica alguém pra gente, quer dizer você começa a criar suas relações, e isso é legal 533 

isso é importante entendeu. Então trabalhar com a juventude nessa construção, porque esse 534 

mundo mais solidário não é o ideal que a gente quer, a gente quer um mundo mais justo e 535 

solidário agora o que vai ser essa solidariedade essa justiça aquele velho debate, eu não sei 536 

como é que vai ser a sociedade comunista, ela vai ter conflito, ela vai ter porque é da natureza 537 

humana o conflito agora como se resolve esse conflito, como é que isso vai ser não sei, mas 538 

eu almejo algo, também não quero que seja aquilo que, não quero que seja do jeito que eu 539 

imagino porque isso também é ditatorial aí vem também o conflito e o dilema, eu quero um 540 

mundo mais justo mas a humanidade quer um mundo mais justo? Eu não posso impor esse 541 

mundo mais justo, eu trago pro jovem refletir, pra ele acessar, pra ele debater e isso é bacana, 542 
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você consegue avançar em alguns aspectos e em outros não e te trazem conflitos. [...]. Era isso 543 

a pergunta? 544 

E: Era. 545 
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ANEXO C - Entrevista 3  

Duração: 78 minutos 

 

Entrevistador (E): A primeira categoria eu nomeei como concepção de homem, como você 1 

percebe o homem e ilustrei com essa frase: uma coisa é o caráter e a outra coisa é a 2 

personalidade que você me disse lembra? Destaquei algumas frases emblemáticas que se 3 

destacaram para mim porque elas agregam vários elementos para discutir. Você colocou 4 

assim: 5 

 A personalidade vem a partir da genética, por exemplo: têm pessoas que são mais 6 

calmas outras são mais nervosas.  7 

 É muito determinista dizer que filho de peixe peixinho é. 8 

E: Aí sobre o caráter: 9 

 O caráter são valores, princípios que formam determinadas concepções de mundo e 10 

que orientam as escolhas. Ele é formado a partir da sociedade que você nasce e de suas 11 

relações sociais. 12 

 Não é porque duas pessoas foram criadas no mesmo lugar e tiveram a mesma 13 

educação que elas serão iguais. Cada pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e 14 

é isso que tem que ser analisado. 15 

 Algumas coisas determinam a vida, indicam um caminho, mas eu não acredito que 16 

essas coisas estão dentro das pessoas, eu acredito que estão no social. 17 

E: Luis, eu fiquei confusa com essas frases. Eu queria entender assim: as características das 18 

pessoas elas são sociais ou elas são genéticas, ou é ao mesmo tempo? Como você 19 

compreende? 20 

Sujeito (S): Então, eu acho que são duas coisas diferentes, quando você fala de características 21 

também tem que entender um pouco o que você ta chamando de características. 22 

E: O que constitui o homem: o que fala o Luis é o Luis, o Luis tem sua individualidade, o que 23 

faz o Luis ser como ele é, o que faz ser diferente de você, o que constitui a pessoa. Porque 24 

aqui você traz falas que são da genética que é a personalidade, e traz falas que são do caráter. 25 

Mas aí aqui [na frase] tem hora que eu entendo assim: que é muito determinista dizer que 26 

filho de peixe peixinho é. Aí para mim some a personalidade com essa frase, porque se é 27 

determinista dizer que o filho do peixinho é, se existe a personalidade o filho de peixe vai ser 28 

peixinho, em algumas características ele vai ser peixinho ou peixinha. 29 

S: É, eu vou tentar aí ver se eu consigo explanar sobre isso aí. 30 

E: Na verdade você pode fazer uma outra construção que te ajuda a entender em alguma 31 

coisa. 32 

S: Tudo bem, eu estou entendendo o que está ficando confuso. Talvez para mim ficaria mais 33 

fácil trabalhar com exemplos, mas o exemplo também pode ser que crie essa antagonia. Então 34 

assim: quando eu falo de personalidade eu to falando de algum... não seria comportamento, 35 

seria reações que você traz antes de você compreender a relação que você tem com a 36 

sociedade, e quando eu falo personalidade são determinadas características... putz é difícil 37 

usar esses termos porque esses termos, não diz aquilo que a gente quer dizer. Mas quando eu 38 

falo sobre a característica de alguma criança, um bebe que ainda não ta assimilando os valores 39 

sociais, então a criança quando ela vai tomar uma determinada decisão sobre uma 40 

determinada ação, uma determinada atividade que ta rolando ali, ela tem muita coisa que ta 41 

com ela entendeu. Então quando eu falo assim da pessoa ser nervosa, ser calma, ser mais 42 

ansiosa, eu falo que no decorrer da vida você pode ir alterando essa personalidade, então você 43 

aprende a deixar de ser mais exclusivo, aprende a segurar um pouco mais a sua ansiedade. 44 

Agora uma coisa são essas características inatas das pessoas que você traz, outra coisa são os 45 

seus valores, e aí quando eu falo assim que filho de peixe não necessariamente vai ser um 46 
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peixinho não é que eu to tirando as características biológicas, mas a forma como eu me 47 

relaciono com o mundo. Então eu posso vir de uma família extremamente machista e não ser 48 

tão machista, eu posso vir de uma família extremamente religiosa e não ser religioso, também 49 

posso vir de uma família ao contrario de ativismo político e ser uma pessoa que busco um 50 

enriquecimento, o próprio sucesso financeiro. Então eu acho que você traz uma questão 51 

interessante que é definir melhor, e aí eu acho que tem que pensar um pouco melhor, mas é 52 

nesse sentido quando eu falo da personalidade, é algo que... porque é isso a gente tem 53 

características inatas mesmo que são biológicas a partir da própria constituição do seu corpo, 54 

do seu ser biológico. 55 

E: Entendo. 56 

S: Entendeu? Quando eu falo de valores, decisões, princípios, para mim isso tudo é cultural, é 57 

da relação social. E às vezes quando assim, até mesmo quando você coloca aqui: Não é 58 

porque duas pessoas foram criadas no mesmo lugar e tiveram a mesma educação que elas 59 

serão iguais. Cada pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e é isso que tem que ser 60 

analisado. Acho que isso é bem bacana para exemplificar o lance da personalidade. 61 

E: É, então, porque quando você me conta isso nesta frase eu entendo que tem um sujeito, que 62 

tem uma pessoa que ela é ativa, que ela escolhe, que ela é ativa na constituição da 63 

personalidade mas ao mesmo tempo tem o social que está agindo sobre ela de alguma forma e 64 

ela está compreendendo o social deste jeito para ela ser o que é. Ela é ativa em relação ao 65 

social e o social também está na atividade junto com ela. Então é ao mesmo tempo, é o social 66 

e o pessoal ao mesmo tempo. E aí parece que quando você fala que uma é mais calma e a 67 

outra é mais nervosa eu fico sem entender, porque parece que quando ela deixa de ser bebe, 68 

como você fala, parece que o caráter ele vai superar essa personalidade... não necessariamente 69 

ela vai ser mais calma ou mais nervosa. É isso que eu fico em dúvida. 70 

S: É, eu acho que o exemplo talvez ele tenha sido infeliz, ele não tenha trazido um... ele não 71 

exponha totalmente a idéia. Tem um exemplo que eu gosto de dar em relação a isso que é 72 

assim: primeiro que você não consegue educar duas pessoas igualmente porque tem as 73 

relações e elas são diferentes. Mas vamos supor que elas estejam no mesmo ambiente e os 74 

pais tentam educar de forma semelhante. Como elas têm formas de reagir com o mundo 75 

externo individual, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa mais ansiosa, você 76 

pode até trabalhar a sua ansiedade mas dependendo de como você é... vamos supor, nós 77 

somos irmãos, você é mais ansiosa e eu sou menos ansioso e aí nossos pais trabalham com a 78 

gente o mesmo processo educativo, vamos supor que a gente tenha diferença de idade, então 79 

algo deu certo para mim e não necessariamente vai dar certo para você, por que? Porque eu 80 

tenho formas de abstrair isso diferente a partir de minha personalidade. 81 

E: Então, mas isso é inato ou isso ele vai desenvolvendo com o tempo na relação com o 82 

mundo? Isso que eu queria entender. 83 

S: Então, tem algumas que são inatas e você... a cultura na verdade ela muitas vezes força 84 

você a castrar a sua personalidade em vários momentos e tanto que é que alguns processos 85 

educativos dizem que a educação nada mais é que você aprender a controlar o seu corpo nas 86 

relações sociais. Então você pega a criança desde pequena, você vai ensinar ela a andar, a 87 

controlar a fala, o coco, o xixi e também se comportar. Muitas vezes, isso são 88 

comportamentos, mas esses comportamentos, antes de você criar esses comportamentos tem 89 

uma forma de você reagir com o mundo, você enquanto sujeito tem uma forma de ver o 90 

mundo num primeiro momento. Então você olha as coisas e aquilo a cultura vai colocando 91 

símbolos e significados. O que eu chamo de personalidade é aquilo que muitas vezes a cultura 92 

tenta castrar, criar uma forma de você conduzir aquilo: esse é o comportamento que a 93 

sociedade reconhece como certo. Mas que lá dentro... é porque personalidade para mim não 94 

está relacionado com valores, com princípios. Como eu poderia dar um significado de 95 

personalidade de como eu enxergo. 96 
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E: Me dá um exemplo de alguma coisa que é inato. 97 

S: Alguma coisa que é inato da pessoa. 98 

E: Alguma coisa que nasce com a pessoa e que ela vai trazer isso a vida inteira. É isso? 99 

S: Parece que sim. Por exemplo: não tem pessoas que são muito agitadas? Eu não vejo essa 100 

agitação como sendo uma coisa que... claro se você pensar a agitação porque o mercado de 101 

trabalho exige que ela seja agitada, que ela demande é uma coisa, agora outra coisa é você é 102 

agitada em todos os momentos de sua vida, em todos os ambientes, você desde criancinha 103 

essa criança é sempre agitada, aquela outra criança ela sempre fica na dela, é um pouco 104 

introspectiva e tal. Então o que eu chamo de personalidade é isso, é uma coisa que nos torna 105 

único, cada um tem a sua individualidade e a cultura ela tenta de uma certa forma criar 106 

padrões para isso, tenta nos dizer: que o homem jovem adolescente age dessa forma, o adulto 107 

age dessa forma, o homem adulto, o homem idoso age dessa forma. Então a personalidade é 108 

que passa por todos esses valores e uniformidades que a cultura quer colocar na gente. 109 

E: Mas ao mesmo tempo que a cultura quer colocar ela também possibilita que eles de 110 

alguma forma apareçam? Ou não? Ao mesmo tempo que ela é impeditiva ela também é um 111 

caminho? 112 

S: Sim, é um caminho. É claro que assim, é muito complicado porque você não vive fora da 113 

cultura, não tem como. Mas essa reflexão que eu trago é para dizer o seguinte: não é porque a 114 

cultura... melhor formular assim, é porque eu não acredito que tem pessoas que nascem com o 115 

conceito de boas e más. Porque quando a gente fala assim que o caráter ele é coisa inata, 116 

porque o caráter eu enxergo como a índole que o povo fala: ah! Ele tem uma má índole. Então 117 

o caráter ele já é um caráter... eu não acredito, eu não acredito. Porque também uma 118 

concepção de bem mal varia de sociedade para sociedade. Então eu não acredito que exista a 119 

pessoa já nasceu má ou nasceu boa. O que pode acontecer é que dependendo da característica 120 

dessas pessoas e a forma como essa característica inata dela reage com o mundo externo possa 121 

gerar uma interpretação que aquela criança é má... ah, aquela criança desde pequena ela já ta 122 

sendo má. Então talvez eu tenha dificuldade de formular a diferença, mas é um pouco nesse 123 

sentido, eu não acredito que as pessoas nasceram prontas para trilhar um determinado 124 

caminho e nem acredito que elas porque convivem num ambiente... porque é isso: a 125 

personalidade ela reage com a cultura e não necessariamente vai criar, ela não vai ser uma 126 

receita de bolo. 127 

Então você pode ter convivido num ambiente extremamente hostil, aquilo que a 128 

sociedade coloca, sofrer muita violência, não ter acesso aos bens e ser toda hora martirizado 129 

aqui oh, você precisa ter isso para ser, e não necessariamente você vai se tornar um criminoso 130 

e vice-versa. A pessoa que foi criada num ambiente que possibilita ele desenvolver todas as 131 

suas potencialidades, ele não necessariamente ele vai ser uma pessoa genial, uma pessoa boa, 132 

altruísta, pode se tornar também um criminoso. Então quando eu faço essa diferenciação e 133 

acho legal você trazer essa reflexão para mim, porque eu vou ter que elaborar melhor, é nesse 134 

sentido: aquilo que nos torna único é aquilo que a gente, que nascemos com uma determinada 135 

característica. Agora na relação com a cultura essa coisa que nos torna único pode ter reações 136 

diferentes. Então, o caráter para mim que são esses valores esses princípios, eles vão reagir 137 

com a nossa personalidade e aí criar um ser que vai reagir com essa sociedade. [...]. 138 

E: Por exemplo, você diz que a personalidade que te faz tornar uma pessoa única, 139 

diferenciada do outro, mas e o caráter ele também não faz isso? Por exemplo: você é uma 140 

pessoa ativista político, e ele não vai te diferenciar do outro? 141 

S: Mas tem várias pessoas que são ativistas também, que são militantes.  142 

E: Certo. Mas aí você vai se colocar num grupo que é diferente do outro grupo, e dentro 143 

daquele grupo ele terá características diferentes. 144 

S: Então dentro daquele grupo que são ativistas, que estão dentro de um mesmo ambiente, por 145 

exemplo, tem um grupo fazendo uma disputa política, e aí temos as mesmas concepções, 146 
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valores e princípios, mas temos formas de reagir diferente quando somos estimulados. Então 147 

tem uns que dominam, tem muito mais vontade de falar para o publico de conduzir, outro tem 148 

mais a vontade de retrair, de ficar observando, analisando, outro de mais de ficar mais 149 

articulando por debaixo dos panos, outros de planejar, esse aqui já gosta mais de ficar 150 

conversando. Todos tem valores e princípios que almejam, mas só que a forma com o que 151 

reage nessas relações são diferentes, alguns porque aprenderam a dominar muito bem a 152 

retórica e outros que até dominam mas não conseguem desenvolver isso, não tem paixão por 153 

aquilo, não está dentro da sua personalidade enfrentar isso por exemplo: raciocinar sobre 154 

pressão, ser hostilizado e saber dentro desse momento que está sendo hostilizado refletir para 155 

dar um retorno de uma maneira que consiga ganhar todo mundo. Então talvez seja nesse 156 

sentido. Talvez você vai me fazer até refletir um pouco melhor o significado dessas palavras e 157 

tentar, talvez a minha idéia não esteja sendo expressado nessas palavras. 158 

E: Para mim a palavra não importa tanto, o que importa é o que você define delas. Aí se você 159 

chama de personalidade, se você chama de natureza, de inato, não tem importância, o que 160 

importa é como você está definindo o homem para mim. E aí a partir disso que você me falou 161 

eu queria entender o que conceber o homem dessa forma implica na sua prática de educação 162 

popular com os jovens? 163 

S: Primeiro que eu olho para o ser humano e não tenho como saber como ele é, eu tenho que 164 

construir essa relação para poder desvelar, tentar descobrir junto, porque também às vezes 165 

nem a gente consegue sozinho nos identificar. Então a primeira coisa é saber que cada um tem 166 

a sua individualidade e que não adianta eu chegar e colocar algo, eu tenho que conjuntamente 167 

descobrir. A outra coisa é que não é porque a pessoa está numa situação única, com valores e 168 

princípios que ela não pode alterar esses valores e princípios e nem todos aqueles. Vamos 169 

pegar o exemplo do ativismo, todas essas pessoas que estão aqui não necessariamente elas vão 170 

ficar a vida inteira sendo ativistas, então eu acho que duas coisas são interessantes, dois 171 

exemplos bacanas de a gente pensar isso: eu já tive alunos que eram extremamente 172 

preconceituosos, evangélicos, preconceituosos e contra o homossexualismo e depois de 173 

muitas aulas, muitos trabalhos ele falou assim: olha, eu fiquei analisando e acho que você tem 174 

razão professor, por que eu acho que as pessoas não iam querer ser maltratadas, eu acho que 175 

não é assim, elas são homossexuais porque elas gostam de enfrentar a sociedade. Então é isso, 176 

é olhar para as pessoas com a possibilidade de elas mudarem, se tornarem mais humanas, de 177 

olharem o mundo de uma forma mais solidária com mais responsabilidade com as outras 178 

gerações. Então é olhar o ser humano de uma maneira que a gente enxergue nele a capacidade 179 

dele mudar e que ele não está acabado não, ou seja, aquela sábia frase: somos seres 180 

inacabados.   181 

Outro fato também da minha prática educativa: que não existe uma única forma de 182 

você ensinar um determinado conteúdo, que às vezes você tem que variar a forma de explicar, 183 

a forma de exemplos e entender também que a partir da personalidade a pessoa tem ritmos 184 

diferentes de aprendizagem. Então às vezes você demora dias, semanas para a pessoa absorver 185 

ou produzir um determinado conhecimento e talvez isso não se reflita diretamente em todas as 186 

linhas de raciocínio dessa pessoa porque a partir desse ponto que ele produziu esse 187 

conhecimento, a partir dessa interpretação do mundo ela consegue abrir o leque dela para 188 

outras possibilidades. Além também de identificar a personalidade, identificar aquilo que as 189 

pessoas têm mais facilidade ou mais tesão por aprender, tem pessoas que ficam ruborizadas, 190 

ficam extremamente impressionadas com imagem, outras com som, outras com atividades 191 

físicas. 192 

E: E você acha que isso é inato ou desenvolvido na relação? 193 

S: Então, dizer que é inato é muito complicado porque eu acho que pode ser, só que a gente 194 

tem que analisar com muito mais calma porque quando eu falo por exemplo de imagem, em 195 

outras épocas essas imagens, dependendo da cultura você não vai ter acesso a imagem, agora 196 
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pode ser algo que tenha na imagem e não necessariamente a imagem, pode ser a paisagem que 197 

a pessoa fica impressionada, outras com os sons, não necessariamente com música. Então eu 198 

acho que tem coisas que, por exemplo: o ouvido absoluto, eu conheço muito pouco exemplo, 199 

na verdade eu não conheço ninguém que conseguiu desenvolver o ouvido absoluto, os 200 

exemplos que eu tenho é de pessoas que já nasceram, agora também ter um ouvido absoluto 201 

não significa que vai ser um grande musico, ele vai precisar trabalhar.  202 

O que eu chamo dessas coisas inatas não é que... a gente também não pode dizer que o 203 

inato ele também é determinista, se você não tiver as condições sociais para desenvolver isso, 204 

para entender isso também fica complicado. [...]. Então eu acho que é nesse sentido quando eu 205 

falo aqui: que algumas coisas determinam a vida, indicam um caminho, mas eu não acredito 206 

que essas coisas estão dentro das pessoas, eu acredito que estão no social.  207 

E: Não nasce, é social? 208 

S: É, porque, por exemplo, você não nasce com a idéia de que você tem que ter dinheiro, você 209 

não nasce com a idéia de que você tem que ter poder, você não nasce com a idéia que tem que 210 

acabar com o outro para se legitimar ou que você tem que ta dentro de um padrão estético de 211 

beleza, ou que você para ser mais culto... porque também tem outro lado. A gente fala muito 212 

do que a sociedade conhece como crime, mas têm outras coisas que são tão perversas que não 213 

são consideradas crimes, o poder que muitos exercem sobre o outro na retórica. O que mais? 214 

E: O outro [categoria] eu coloquei de concepção de adolescente. [o sujeito lê as duas 215 

primeiras frases da subdivisão desta categoria: 216 

A - Existe um padrão do que é ser adolescente, uma concepção ocidental de 217 

adolescência: fase de descobrir o mundo e se divertir, mas ao mesmo tempo iniciam-se 218 

as responsabilidades de estudar e respeitar os seus limites, por exemplo.  219 

A - Alguns jovens não tiveram adolescência, muitos já saíram da infância e foram direto 220 

para o mercado de trabalho, tiveram que se sustentar, cuidar da casa e do irmão]. 221 

E: Aí Luis as duas letras A que eu coloquei eu considerei que você teve uma visão crítica de 222 

adolescência, que você considerou as condições materiais, as relações sociais e históricas para 223 

explicar a adolescência enquanto um fenômeno. Você Considerou a adolescência como 224 

construção social. 225 

S: Isso. 226 

E: Leia as duas, a outras frases B. [as frases da subcategoria denominada de B são as 227 

seguintes: 228 

B - Os jovens de periferia são vítimas do sistema capitalista, estão na franja do sistema 229 

sofrendo todo o tipo de exclusão e estão de certa forma impossibilitados de acessar os 230 

seus direitos mesmo estando no estado de direito.  231 

B - O compromisso de jovens de classe média alta e de periferia é diferente. Quando a 232 

juventude da periferia atrita em algo eles vão embora, vão fazendo, se dedicam horas. 233 

Eu acho que o jovem de classe média alta não tem tanto compromisso assim porque ele 234 

tem mais oportunidades e possibilidades do que o jovem da periferia].  235 

E: Essas duas eu coloquei que estão caracterizando os adolescentes de classe baixa, 236 

considerando de novo as condições materiais como determinantes das formas de agir e de ser 237 

desse adolescente. Eu queria entender em que essa forma de pensar o adolescente de classe 238 

baixa implica na sua prática?  239 

S: Eu acho que vem mais de uma idéia de afinidade de você olhar para esses jovens de classe 240 

menos desprovida e perceber que ali eles vão ter muito poucas condições de desenvolver suas 241 

potencialidades e ao mesmo tempo às vezes valorizar esse momento de estar com eles ali 242 

pode ser impar porque são naqueles momentos que você pode ir construindo uma relação 243 

muito mais duradoura. De onde ele lembrar daquele momento e começar a ter vontade de 244 

ampliar aquilo, de buscar outras coisas, então não vai ser num único momento que você vai 245 
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mudar aquele jovem, mas você pode ir criando essa afinidade, sensibilizando ele para deixar 246 

de acreditar que a sociedade sempre vai descriminá-lo, sempre vai fechar as portas. É claro 247 

que em alguns casos isso acontece, mas você tem que ir trabalhando isso, então isso influencia 248 

porque você tem que se doar muito mais e pode até aparecer meio contraditório ou até meio 249 

assistencialista mas é porque a minha prática também esta muito mais voltada pra esse jovem 250 

e as experiências que a gente teve com o jovem de classe media alta não demonstrou essa 251 

vontade de a gente ter mais essa afinidade. E pode ser assistencialista por que a gente olha e 252 

fala: agora eu vou tentar resgatar aquele jovem. Eu não diria que é assistencialista porque 253 

você não tem como, você não consegue resgatar, você tem que ir trabalhando uma relação. 254 

Claro, trabalhar essa relação não só você ir lá e ficar dando discurso, você também tem que 255 

indicar algumas coisas, tem que consultar um lugar, é legal você procurar isso, tentar acionar. 256 

Então também parece assistencialista mas também não é, porque também se você indica não 257 

necessariamente você ta tendo uma relação, não foi tentando trabalhar esses valores e 258 

princípios, tem um determinado momento que quando ele tomar a primeira porrada ele vai 259 

retroceder.  260 

 Agora uma outra coisa que eu queria falar aqui nessa primeira: Existe um padrão do 261 

que é ser adolescente, uma concepção ocidental de adolescência: fase de descobrir o mundo e 262 

se divertir, mas ao mesmo tempo iniciam-se as responsabilidades de estudar e respeitar os 263 

seus limites. Isso aqui é histórico, porque o termo adolescência ele é muito recente, quer dizer 264 

que ta mais perto do mundo capitalista, da sociedade capitalista e mais do capitalismo 265 

industrial porque esta muito relacionado na educação para o mercado, quando você pensa 266 

nessa divisão, até mesmo porque quando a gente fala assim que alguns jovens não tiveram 267 

essa adolescência, essa fase de descobrir eu acho que quando isso acontece com o jovem da 268 

classe da periferia, da classe mais baixa isso gera algumas seqüelas na relação dele com o 269 

mercado até mesmo no contato com os outros, porque o mercado hoje são muitas relações 270 

pessoais, os contados, hoje você consegue muito mais trabalho pelas relações que você tem do 271 

que efetivamente pelo seu conhecimento profissional, pela sua capacidade de gestão.  272 

 Então só uma coisa para não criar...: Quando a juventude da periferia atrita em algo 273 

eles vão embora, vão fazendo, se dedicam horas. Eu acho que o jovem de classe média alta 274 

não tem tanto compromisso assim porque ele tem mais oportunidades e possibilidades do que 275 

o jovem da periferia. Só para ver se eu entendi, mas isso aqui é um processo, não é algo que a 276 

gente consegue do dia para a noite, claro, alguns já estão vindo de um processo anterior e aí 277 

você só dá um start e aí parece que foi aquele momento que você numa relação só, só que não 278 

foi, então é bom frisar isso que a gente tem que olhar isso como um processo. Quando eu falo 279 

assim que esse jovem de classe media alta não tem tanto compromisso é porque ele ta no auge 280 

de uma adolescência que é descobrir e que tem muitas opções para ele, então muitas vezes 281 

aquilo se torna tedioso pelo menos na [minha experiência]. 282 

E: Eu entendi o que você quis dizer. O que eu entendi que você quis dizer foi que isso não é 283 

nada natural dele. O jovem de classe alta não é assim só porque pertence a classe alta nem o 284 

jovem de classe baixa é assim só porque pertence a classe baixa. Mas você colocou alguns 285 

exemplos de algumas condições que podem fazer com que seja desta maneira pelo o que você 286 

conviveu. Eu também entendi aqui que você não esta culpabilizando o jovem de classe baixa 287 

pela sua própria condição. É isso? 288 

S: É isso, e nem o de classe alta também. 289 

E: Aí na C vamos ler, você coloca em varias partes de sua fala eu sintetizei as características 290 

da adolescência que você foi falando que eu entendi como se fossem naturais. Eu queria que 291 

você me explicasse também. Você coloca que algumas características são do adolescente: a 292 

rebeldia, a curiosidade, a competitividade, necessidade de status, velocidade de raciocínio. 293 

Aqui são alguns exemplos de falas suas que você coloca essas características. [o sujeito lê as 294 

seguintes fases da subcategoria C ainda da categoria dois: 295 



35 

 

C - Características da adolescência: rebeldia, curiosidade, competitividade, necessidade 296 

de status, velocidade de raciocínio. 297 

C - O adolescente acha que está a cima do bem o do mal, que tem força pra fazer as 298 

coisas, quer descobrir o mundo, saber como as coisas acontecem. Outra característica 299 

que se aflora na juventude é a competição e o status. 300 

C - O jovem tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade de raciocínio, uma 301 

coisa muito natural da espécie humana. Quanto mais jovem mais fácil desenvolver 302 

algumas habilidades]. 303 

E: Eu queria saber se entre os trechos B, principalmente a segunda frase, e C você percebe 304 

alguma diferença, alguma contradição na sua fala?  305 

S: Então aqui, características da adolescência. Primeiro que assim a rebeldia, a curiosidade, a 306 

competitividade e essa necessidade de status vai variar de acordo com o grupo social porque a 307 

rebeldia para um grupo social não necessariamente é para outro. Uma coisa é a curiosidade, a 308 

competitividade e a necessidade de status, às vezes um status para um jovem de classe alta 309 

pode ser ele fazer um maior numero de esportes, ter um maior numero de tecnologias, moveis 310 

e tal, ter maior nível de conhecimento. Para o jovem da periferia talvez é ter acesso aos grupos 311 

mais violentos, as armas, ter condições de fazer algumas coisas. Então essas características 312 

elas vão variar. 313 

E: Mas elas são naturais do adolescente? Desta faixa etária? Queria entender. 314 

S: Elas são construídas historicamente por quê? Por exemplo, vamos pegar o negocio da 315 

rebeldia. 316 

E: Elas são construídas para o adolescente? 317 

S: Elas são construídas para o adolescente socialmente e isso independente da classe social. 318 

E: Então não é deles? 319 

S: Não é deles é construído por quê? Por que quando você pensa assim: o que é ser 320 

adolescente? Independente de você perder ou não a sua adolescência, ter uma transição já da 321 

infância para a fase adulta, a sociedade não te enxerga enquanto um adulto nem como uma 322 

criança, e aí você está querendo ou não mesmo você sendo um adolescente que já teve que 323 

transformar em adulto, ir lá trabalhar, assumir a sua condição adulta te colocam alguns 324 

limites, então ele é adulto, mas ele não pode pegar o dinheiro dele e ir para o bar encher a 325 

cara, ou entrar num lugar que o sujeito não pode entrar, você olha ele fumando você não vai 326 

dar um cigarro, adolescente não pode fumar, ao mesmo tempo se ele tem curiosidade se rebela 327 

e vai lá e comete um crime ou algo que ele não tinha muito preparo para estar naquela 328 

situação e aí coloca o cara aprova ele e vai tomar uma atitude ele é culpabilizado. 329 

Então ao mesmo tempo em que você quando é de uma classe alta você tem uma 330 

rebeldia porque você também... sua família tem muita grana mas você não é dono daquela 331 

grana, ao mesmo tempo quando você não tem grana e você quer uma coisa, se você não tem 332 

condições de entender por que você socialmente ainda não compreendeu a complexidade da 333 

sociedade, você vem com essa característica de ser rebelde e aí a rebeldia vai variar também, 334 

tem umas rebeldias que são muito mais violentas que fazem mal a outras pessoas que fazem 335 

mal a si mesmo, tem jovem que se auto flagela e por aí vai.  336 

 Mas o que eu acho que é a maior contradição ta aqui no lance da curiosidade, quando 337 

eu falo da curiosidade que é uma coisa natural da espécie humana isso é biológico, é essa 338 

curiosidade que nos fez dar vários saltos na historia da espécie humana pesando determinado, 339 

um tipo de evolução da espécie. 340 

E: Como assim, todo ser humano é curioso? É isso? 341 

S: É, eu acho que é da característica da espécie humana a curiosidade, a busca por algo, tentar 342 

desvelar alguma coisa. 343 

E: E não da fase da adolescência. 344 
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S: Não só da fase da adolescência. Agora quando você é criança, como seu cérebro ta em 345 

formação, o seu arcabouço do que vai constituir enquanto um adulto ta em formação você se 346 

torna mais curioso, até mesmo porque quando a gente tá mais adulto algumas coisas falam por 347 

si só, porque você consegue fazer a relação, você fala uma coisa mas você consegue 348 

relacionar tudo aquilo que ta em jogo. A criança ainda não, o jovem ainda não, tem coisas que 349 

ela não consegue compreender [...]. 350 

 Uma outra coisa que eu acho contraditório no que eu falei a velocidade de raciocínio. 351 

A velocidade de raciocínio também depende para que, do contexto histórico e cultural e social 352 

que ele foi criado. Tem muito jovem que é rápido para pensar por exemplo sacanagem ou para 353 

pensar até na criminalidade, e em outros aspectos ele não tem raciocínio rápido, mas ele é 354 

rápido para tirar sarro, então assim também pensar na velocidade de raciocínio é aquilo que eu 355 

te falei que tava falando das suas diversas formas de inteligência resgatando o Gardner “as 356 

inteligências múltiplas”. Então talvez ele seja rápido para pensar um tipo de raciocínio para 357 

outro não, talvez seja rápido para formular o Rap por exemplo. 358 

E: E a velocidade, só a velocidade? 359 

S: Essa velocidade de raciocínio ele depende para qual necessidade. 360 

E: Certo, mas ser veloz faz parte da adolescência ou não? 361 

S: Eu acho que faz mas para um determinado ambiente que ele esta inserido, aquelas 362 

necessidades fez ele ser rápido naquele aspecto. 363 

E: A próxima eu acho que você já me respondeu. Eu tinha perguntado aqui: se você acha que 364 

alguns adolescentes nem tiveram adolescência como considerar características que são 365 

naturais dessa fase? Então você já me respondeu que não são naturais, algumas você colocou 366 

que são naturais da espécie humana e não da fase da adolescência. 367 

S: E outras daquilo que a nossa cultura colocou, padronizou. Só um parênteses: se fala muito 368 

em adolescência mas se você pensar uma época da espécie humana determinadas sociedades 369 

que as pessoas viviam até os quarenta anos, quando elas chegavam aos quinze anos, aos 370 

quatorze quinze anos já é uma família, já estavam casados, e não vou muito longe não , tava 371 

vendo um exemplo de um assentamento do MST que eu visitei uma vez como o jovem tinha 372 

que trabalhar, ele não tinha lazer, ficava muito longe da cidade, aí eu até perguntei: vocês não 373 

se divertem não? Tem que trabalhar de domingo a domingo, muito cansado. Mas vocês não 374 

namoram? Não, quando a gente gosta de alguma moça e a moça gosta da gente a gente já vai 375 

morar junto. Então também não tem esse processo de diversão, de namoro não, já se constitui 376 

uma família, e se a gente pensar por exemplo a minha avó com onze anos casou e com doze 377 

teve minha mãe. 378 

E: Eu queria saber então se você lança mão, se você utiliza essas características que você 379 

colocou não como sendo naturais, mas que a sociedade coloca para um padrão de 380 

adolescência, se você utiliza esse conhecimento na sua prática em educação popular? Se isso 381 

você lança mão ou se isso não faz diferença. 382 

S: Acho que faz sim por exemplo quando você tem essa preocupação de você olhar, tentar 383 

mapear as características do grupo, dos jovens que você esta trabalhando e tentar identificar é 384 

importante por que aí você consegue mapear uma atividade mais interessante dá para quem 385 

fazer o que. [...] então é interessante você olhar essas características do grupo e aquilo que é 386 

da fase da adolescência para você criar dinâmicas e poder conduzir uma linha de raciocínio 387 

porque isso é importante porque esse adolescente como ele tem aquele negocio de gostarem 388 

de se impor ou de criticar alguma coisa, ir contra alguma coisa, porque às vezes ele vai contra 389 

algo porque em determinado momento aquilo afetou ele mas ele não compreende o impacto 390 

daquilo. Mas quando você percebe isso é legal porque não é uma pedagogia que você chega lá 391 

e vomita o conhecimento, mas você tenta trabalhar o diálogo, tentar ver onde estão as 392 

questões que são mais complicadas e isso visando lá na frente como é que ele vai se 393 

comportar dentro das relações pessoais que ele vai ter, profissional, familiar, porque ele vai 394 
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ser cobrado disso, em determinados momentos ele pode perder relações, determinadas 395 

possibilidades porque ele não soube lidar com aquilo, então é importante você saber que 396 

existe isso.  397 

 Uma outra coisa legal esse negócio da velocidade de raciocínio, você solta um e o 398 

aluno vai lá e solta uma piada entendeu e aí todo mundo começa a dar risada e aí você vê que 399 

ele soltou mas depois ele se arrependeu porque aquilo vai de uma punição se você for levar ao 400 

extremo do poder do professor sobre o aluno. Uma outra coisa é aquele aluno que quer se 401 

aparecer porque ele está apaixonado pela menina, e talvez você humilhar ele ou quebrar o 402 

argumento dele, e isso é coisa também que eu aprendi a tomar cuidado, mesmo que o cara 403 

falou uma coisa completamente absurda a gente tem que ir desconstruindo de vagarzinho, 404 

para não chegar por exemplo falando: você ta louco cara! Você é muito preconceituoso! 405 

Porque é isso, como ele esta nessa mudança, nessa formação, tem que tomar um determinado 406 

cuidado e compreender isso me ajudou muito, porque nas minhas primeiras experiências eu 407 

não queria nem saber, eu chegava lá e ficava falando, falando, falando, se o aluno falasse 408 

qualquer besteirinha eu já dava aqueles esculachos e isso também vai criando um temor na 409 

turma, ao invés de você ser uma referencia na turma você passa apenas a ser aquela pessoa 410 

inatingível, então até mesmo a aluno não quer dialogar com você com medo de perder ou 411 

questionar. 412 

E: Entendi. Então vamos passar para a próxima [categoria]. Essa [categoria] eu coloquei: a 413 

importância do trabalho em educação popular com jovens. Essa é uma síntese e eu queria 414 

saber se você quer complementar alguma coisa. Foi isso que apareceu na sua fala que eu 415 

trouxe. [o sujeito lê a subcategoria A, da terceira categoria, que é a seguinte: 416 

A – Importância social no âmbito educacional: desenvolver metodologia  417 

 Desenvolver metodologia participativa, metodologias autogestionárias para que os 418 

trabalhadores possam entender a riqueza do conhecimento. Para que os trabalhadores 419 

possam tomar decisões participativas, que o controle seja mais participativo e para que 420 

tenham acesso a tecnologia]. 421 

[Sobre esta subcategoria A o sujeito faz comentários:] 422 

S: Acho que não é a riqueza do mundo, mas que o conhecimento é fruto de todos os seres 423 

humanos. Ninguém produz nada sozinho e, portanto pertence a todos. O grande problema é 424 

quando você tem todo esse conhecimento, tem o poder ou o controle como é que você reage. 425 

Por isso que essa metodologia participativa ela é uma coisa de ida e volta, é tanto para aquele 426 

que está educando como para aquele que esta sendo educado e vice-versa, porque não se cria 427 

sozinho, e cada grupo você cria essa metodologia, ou melhor, cria essa metodologia não, cria 428 

esse método participativo e autogestionado. Porque assim autogestão também não significa 429 

que não tem controle, o problema não é o controle, o problema é como é que se estabelece 430 

esse controle, como é que ele é estabelecido, e outra como as pessoas entenderam porque é 431 

importante. Então aquela velha dinâmica de fazer o contrato de sala, não sou eu que estou 432 

falando que não pode isso, nos discutimos o porque, se vocês acham que não vamos retomar 433 

aquela discussão, e aí perceber que é tarefa do educador facilitar e apresentar esses conteúdos 434 

e esses conhecimentos, e não é nenhum favor assim também como faz parte também desse 435 

jovem e desse trabalhador entender que o educador que está ali ele requer também uma 436 

relação de cumplicidade com o educando. Então só esse negócio da riqueza, até serve riqueza 437 

mas nesse sentido. 438 

E: Que é um patrimônio de todos. 439 

S: Isso. 440 

S: [Na segunda parte do trecho selecionado] eu acho que pode colocar jovens trabalhadores. 441 

Não vamos pensar o trabalho aqui. 442 

E: É porque você estava falando de trabalhador em uma hora só que você estava falando dos 443 

jovens que você trabalha e começou a falar dos trabalhadores. 444 
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S: O trabalho também não só no sentido de que tem que ser remunerado, tem que ter emprego 445 

a partir do momento que aquilo que o Mazeu fala, não é nem o Mazeu é o Álvaro Vieira Pinto 446 

que ele fala que é no trabalho que você tem a verdadeira educação, ou pela ausência de letras, 447 

de alfabetização ou por necessidade da alfabetização. Então eu trabalho nessa relação. 448 

E: Eu entendi que quando você fala de trabalhadores era ou para o jovem que já está 449 

trabalhando ou para aqueles que já vão entrar no mercado de trabalho, que isso faz parte da 450 

sua prática educativa passar isso para eles de alguma forma. 451 

S: É, e pensar para além do mercado de trabalho, por exemplo a menina que limpa a casa, o 452 

menino que ajuda o pai que vai buscar o pão o leite, neste sentido. 453 

[O sujeito faz a leitura da subcategoria B transcrita abaixo: 454 

B – Importância social: transformação na vida das pessoas 455 

 A transformação na vida das pessoas é o protagonismo enquanto sujeitos históricos, ter 456 

uma compreensão de classes e de identidade. A situação econômica e a escolar não 457 

garantem a emancipação política é preciso praticar, pois os livros não garantem uma 458 

visão humanista. 459 

 Algumas coisas determinam a vida, indicam um caminho, mas eu não acredito que essas 460 

coisas estão dentro das pessoas, eu acredito que estão no social até mesmo porque se 461 

fosse assim não precisaríamos de educação, todos já estariam determinados a ser o que 462 

são]. 463 

S: Tá. Você vai comentar alguma coisa? 464 

E: Não, eu coloquei as frases que se destacaram para mim sobre a questão da transformação 465 

humana na educação popular com eles [jovens], com o seu trabalho. [enquanto lê o sujeito faz 466 

gestos e sons de estar concordando com a síntese]. Se não tiver nada pode passar. 467 

S: É, lembrando aqui as duas faces da educação: a educação enquanto um ambiente 468 

institucional que prepara para o mercado e para a sociedade capitalista e uma educação mais 469 

popular, emancipadora que prepara as pessoas para serem mais sensíveis, para ter essa 470 

sensibilidade social, política e entender todos como iguais do ponto de vista de seres 471 

humanos. 472 

[O sujeito faz a leitura da subcategoria C que é a seguinte: 473 

C – Importância política: desenvolver política pública 474 

 Compreendo a política pública como um respeito à diversidade pois as pessoas são 475 

diferentes, tem etnias diferentes e tem lutas históricas diferentes.  476 

 Ela é necessária pela mobilização, pela visão estratégica a longo prazo de prover as 477 

condições materiais para uma nova sociedade]. 478 

S: É eu diria aqui [na ultima frase] uma coisa fundamental das políticas publicas é o 479 

protagonismo na sua construção. Então quando a gente pensa as políticas públicas elas devem 480 

ter uma outra estratégia que não é o político eleito para representar o grupo social, ou a 481 

sociedade ou o cientista político com os seus conhecimentos e com as suas teses e dizer o que 482 

é melhor para aquele grupo social ou aquele seguimento, mas ao contrário a política publica 483 

ela tem que colocar experiências elaboradas pelos próprios sujeitos dessa política porque é 484 

nessa relação é que vai se constituir as verdadeiras condições materiais dessa nova sociedade. 485 

E: Que não seja de cima para baixo, que seja horizontal? 486 

S: É, e que coloque as contradições ali porque isso enquanto um processo é muito importante, 487 

você traz o jovem para debater, ou traz o negro e o indígena para debater ou a mulher para 488 

debater, aí talvez aquele grupo social ache que a melhor forma é isso, aí quando você coloca 489 

em debate ele começa a ver que também não é assim... então o protagonismo nessa construção 490 

dessas políticas publicas é que vão promover as verdadeiras condições para gerar essa... 491 

porque é nesse momento que ela vai aprender, ver que mesmo no grupo de negros ou de 492 

mulheres você tem a individualidade, e mesmo nesse grupo de negros tem classes sociais 493 
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diferentes como no da mulher e que aquilo que talvez um ou outro ache que é melhor para 494 

aquele coletivo não seja e que também ele precisa ver que é uma política publica de 495 

seguimento ela não se encerra nela porque vai ter que dialogar orçamento, o orçamento sai da 496 

onde? Da onde que vai sair? Outra como é que isso não se torna uma política publica de gueto 497 

que tem animosidade do que resultado, então ela vai ter que dialogar. 498 

Então o protagonismo aqui é muito importante, até mesmo porque aquela pessoa se 499 

aproprie daquela política publica e não veja aquilo como algo que não contribua para o seu 500 

desenvolvimento e também a partir disso também vai olhar esses grupos, esses seguimentos 501 

começam a olhar os outros seguimentos e respeitar. 502 

E: Pode passar então, é a última [categoria]. Eu fiz uma síntese das metas do trabalho em 503 

educação popular com jovens. 504 

[O sujeito faz a leitura em silencio da categoria quatro que está abaixo: 505 

4 – Metas do trabalho em educação popular com jovens  506 

A - Preparar os jovens para vida para que eles tenham uma visão critica e criativa do 507 

mundo. Formar sujeitos históricos, não só cidadãos mas pessoas que são protagonistas 508 

da sua vida, da sociedade.  509 

B - Gerar a emancipação do jovem por meio de dois caminhos: 1°) Emancipação 510 

política: concepção do jovem saber quem ele é e compreender a sociedade. 2°) 511 

Emancipação econômica.   512 

C - Construir um mundo mais justo e solidário]. 513 

E: Luis, aí [na subcategoria B] eu tenho uma questão. É possível ter emancipação sem a 514 

econômica e uma ser mais importante que a outra? Não seriam as duas ao mesmo tempo? As 515 

duas se constituindo ao mesmo tempo? Uma necessária para acontecer a outra? Porque você 516 

coloca a política como sendo mais importante. 517 

S: Então, a gente está cansado de ver um monte de ativista político que não consegue pagar o 518 

plano de saúde.  519 

E: Mas no inicio, quando você comenta daquele jovem grafiteiro que ele não tem condição de 520 

comprar a tinta, de comprar o grafite, tem condição só de fazer uma pichação e aí como ele 521 

vai se desenvolver precisando dessa condição material para começar a fazer a sua atividade, e 522 

a partir da atividade construir uma emancipação política e econômica ao mesmo tempo. 523 

S: Então, a política quando está no começo, porque também eu to partindo de uma visão da 524 

emancipação econômica a partir da economia solidária e por que não é qualquer 525 

emancipação? Porque quando a gente pensa a solidariedade, a autogestão, a economia 526 

solidária ela tem valores que se não, não é economia solidária. Então por exemplo quando 527 

você pensa em economia solidária além de ser... na economia solidária você tem que ser auto 528 

gestionário e aí tanto nas decisões como também na visão de lucro, que não é mais lucro é 529 

excedente porque não tem ninguém lucrando, tem que ter uma equidade de gênero, tem que 530 

ter um respeito ao meio ambiente ou a natureza, tem que ter responsabilidade com as futuras 531 

gerações e tem que ter a democratização do conhecimento. Então a emancipação política é 532 

uma concepção de saber quem ele é, você pertence a uma classe de trabalhadores. Aquilo que 533 

o Marx fala da classe em si e da classe para si, que também pode você ter um jovem de uma 534 

classe media alta ou rico que pode também ter uma consciência de classe de ele entender que 535 

o mundo, a classe que ele pertence não é um ambiente propício ao desenvolvimento humano 536 

porque tem valores ali e para você continuar com a sua riqueza você parte do principio da 537 

exploração. [...] a emancipação econômica ela passa por essa emancipação política porque eu 538 

não vejo porque se você esta... claro que também tem que tomar cuidado para não ficar 539 

julgando as pessoas sobre as condições que elas foram colocadas, mas de uma forma geral 540 

analisando se a pessoa ela tem uma emancipação econômica colocando outras para trabalhar, 541 

ela não tem uma concepção de classe, ela não teve a sua emancipação política. Por isso que 542 
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quando eu coloco o segundo plano é a economia solidária e agora entendendo que a gente 543 

coloca aqui atrás é preciso prática, ninguém se torna solidário, auto gestionário, respeitar a 544 

etnia de gênero, o meio ambiente, ou a responsabilidade, ou a democratização do 545 

conhecimento na teoria do dia para a noite, porque isso aqui quando você pensa a economia 546 

ou o ambiente produtivo ele tem uma lógica, tem um tempo e tem um prazo para isso. E isso é 547 

o seguinte, o mercado é dinâmico, então em nome da produção você tem atropelo porque nós 548 

não estamos acostumados a pensar isso, então a unidade produtiva ela volta e meia tem seus 549 

vacilos, então é praticando que você vai desenvolver aquilo que a gente chama da tecnologia 550 

social, das metodologias participativas e autogestionárias para mudar esse ambiente 551 

produtivo. A tecnologia ela é feita para ser dominadora, ou seja, para reproduzir um status 552 

quo, então a emancipação política ela é essencial para você entender a emancipação 553 

econômica, agora sem emancipação econômica você vai perdendo a sua... não é que vai 554 

perdendo, mas você vai sendo... não gosto muito dessa palavra, mas não tenho outra 555 

cooptado, forçado talvez seja melhor que cooptado. Vou dar um exemplo, o exemplo dos 556 

sindicalistas. 557 

E: Você vai ser forçado a ir contra seus valores da emancipação política. 558 

S: Isso. Porque você é colocado em condições materiais adversas. Os sindicalistas, muitos 559 

começam a ter relações com várias empresas, começam a ter acesso a um grupo de pessoas e 560 

informações e começam a ter condições de ganhar muita grana, ou como aconteceu na historia 561 

do sindicalismo da Alemanha e Estados Unidos principalmente, tem ex sindicalistas que vão 562 

se tornar grandes executivos que não foram a escola, não foram a universidade mas conhecem 563 

a forma como se dá as relações. Então tem isso, e aí a forma de você continuar buscando a sua 564 

emancipação política é praticar economicamente isso, construir um mundo mais solidário. 565 

E: Luis, você quer complementar esse [subcategoria C da quatro]? 566 

S: Um mundo mais solidário com respeito a individualidade para a gente não cair na 567 

atrocidade da União Soviética. 568 

E: Para fechar gostaria que você me falasse qual o seu maior desafio, de forma bem sintética, 569 

na educação popular com jovens? Qual o seu maior desafio hoje? 570 

S: O meu maior desafio hoje é continuar trabalhando com esses jovens nessa perspectiva de 571 

desenvolver metodologias participativas e autogestionárias pensando como é que a gente 572 

amplia de um único empreendimento com uma grande cadeia produtiva. Então grande desafio 573 

é o dia que a gente conseguir nessa lógica que a gente esta trabalhando que a gente esta 574 

buscando a gente conseguir desenvolver uma cadeia produtiva. Computador, desde o 575 

extrativismo até o desenvolvimento do software, energia limpa, tendo jovens trabalhando na 576 

confecção, desenvolvendo tecnologia para montar as ferramentas. Esse é o grande desafio 577 

porque até então é muito bonito falar de economias solidarias, mas isso é assim na unidade 578 

produtiva o que você pega do mercado capitalista ou peças ou tecnologias que reproduz tudo 579 

aquilo que você é contra. Então o desafio é quando você conseguir construir uma cadeia 580 

produtiva com todos os insumos, ferramentas, matéria prima sejam realmente produzidas de 581 

forma solidária, com respeito ao meio ambiente e tal, aí sim, esse é o maior desafio. Porque 582 

também isso esta muito focado no local, na micro, como é que se pensa essa lógica da 583 

economia solidária para energia, para água, vamos supor que a gente ganhe do governo, no 584 

parlamento tenha pressão popular e a partir de hoje a energia vai ser limpa, nós não temos 585 

tecnologia e nem sabemos fazer isso, fica muito no micro, tem que ampliar isso. 586 

E: Luis, o que você acha dessa tarefa? Construção de projeto de futuro junto a esses jovens? 587 

S: Eu acho que um desafio muito bonito e promissor se ele for democrático e participativo e 588 

autogestionário, se ele for dessa forma, se ele buscar essa emancipação política e econômica 589 

eu acho bem promissora, só não podemos como qualquer coisa humana está sempre se 590 

policiando para não cair no erro de reproduzir a lógica que está aí. Projetos de futuro não 591 
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podem ser projetos de formar jovens que reproduzam a lógica que está aí. Mas isso é como 592 

qualquer coisa humana que a gente está sempre passível de desvios. 593 

E: Obrigada Luis. 594 
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ANEXO D – Roteiro 1 

 

 

1 - Qual sua formação acadêmica? Porque escolheu este ou aquele curso? Se pudesse escolher 

hoje, que curso faria? 

  

2 - Qual a formação escolar de sua família? Possuem ensino superior? 

 

3 - Onde você trabalhou ao longo de sua vida? Quais atividades profissionais você exerceu?  

 

4 - Qual o seu trabalho atual? O que te leva a estar neste trabalho atualmente? Por que 

escolheu este trabalho? 

 

5 - Qual é a sua atividade atual (as ações que exerce, como, para que serve, para quem)? 

Gosta, não gosta?  

 

6  - Qual a importância de seu trabalho?  

 

7  - O que espera do seu trabalho, o que pretende alcançar? 

 

8 - Quem são os jovens com os quais trabalha (ou)? 
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ANEXO E – Roteiro 2 

 

 

1. Qual o motivo da escolha por trabalhar com jovens? E mais especificamente com 

jovens de classe baixa? Como aconteceu essa escolha? 

Você me contou que na OSCIP vocês trabalham com jovens. Contou-me dos projetos 

que já realizaram como: Projeto G (pra quem aparecesse na comunidade), Projeto H (jovens), 

Projeto I (jovens), Projeto J (jovens), Projeto L (jovens), Projeto F (jovens) e o Projeto M 

(jovens, e um recorte dentro da escola com formação de professores em que o beneficiário 

final é o jovem).  

 

 2.  Frase polemica: O bom da adolescência é que ela passa. 

 Quando conversamos sobre o Projeto F você comentou que: Os jovens tinham muito 

problema psicológico, de violência, violência com os pais, violência na periferia vitima de 

abuso, vitima de falta de alimentação, problemas comportamentais de querer chamar a 

atenção, vários problemas psicológicos [...] porque na verdade assim, é meio que faz parte 

entendeu, um jovem numa situação de vulnerabilidade social dificilmente ele não vai ter 

trauma [...] o jovem sofre muito, então dificilmente você vai encontrar um (1, 675). 

 

 3.  Para você quem é esse jovem? De que ele precisa? Quais são as necessidades e 

interesses dele?  

 Projeto I: a idéia era fazer esse grupos se locomoverem. Porque a concepção do 

Projeto I era o seguinte: primeiro a idéia do jovem circular, ele tem que sair da periferia e 

tem que circular, pra ele entender que o problema da periferia é um problema em qualquer 

lugar da periferia de São Paulo, não é exclusivo, e que ele tem que agir em rede, ele tem que 

se desenvolver em rede. [...] Mas pra pessoa poder participar ela tinha que ir na reunião, 

isso era um jeito de a gente começar a discutir autogestão (1, 187). 

 Projeto L: não é só o show pelo show, tem que fazer oficina, tem que debater (1, 192). 

 Projeto M: A gente vai pegar um jovem de cada região da cidade de São Paulo e vai 

dar um notebook e um 3G, e a função dele é articular o movimento da região dele, no caso 

ali os jovens (1, 193). 

 Eles precisam debater, se locomover, se articular aos outros jovens de regiões 

diferentes, por quê? O que mais? Qual pensamento/ intenção/ concepção se encontra 

articulado a estas idéias e a esta prática? 
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 4. Frase polêmica – Todas as pessoas possuem certas tendências que são indicadoras 

dos caminhos a serem seguidos na vida. 

  

 5. Frase polêmica – Pobre não escolhe, aproveita oportunidade.   

   

 6. Para você qual a principal meta no trabalho que realiza em educação popular com os 

jovens?  

 Quando lhe perguntei na entrevista anterior sobre a importância do seu trabalho você 

já me disse: desenvolver política pública (como? para que/quem?), desenvolver metodologia 

(qual?), transformação das vidas das pessoas (em qual direção?). E mais especificamente na 

educação popular com os jovens, qual a principal meta?  

  

 7. Quando você propõe algum projeto, alguma prática/ atividade educativa com o 

jovem com o qual trabalha, o que precisa ser garantido? O que não pode faltar? Por quê? 

 Quando eu perguntei sobre o que mais você espera do seu trabalho você me contou 

que almeja a construção de uma sociedade mais justa e solidária, e colocou: [...] hoje a gente 

acredita é no desenvolvimento de metodologias e tecnologias sociais né, da emancipação do 

trabalhador, da prática da autogestão [...]. Então é utópico e romântico, mas também tem um 

objetivo pragmático aí né, que é o que? Nós temos que desenvolver metodologia, temos que 

desenvolver tecnologia e isso tem que ser com os princípios da autogestão se não tiver 

autogestão, solidariedade e democratização do conhecimento, não vai rolar, é mentira (1, 

572).  

 Então, o que não pode faltar? Desenvolver tecnologias e metodologias? Quais? 

Autogestão? Como? Como este trabalho com jovens pode levar a construção de uma 

sociedade mais justa e solidária?  
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ANEXO F – Roteiro 3 

 

 Cada item destacado abaixo - de 1 a 4 - foi disponibilizado para o sujeito em folha 

separada, uma de cada vez e em ordem seqüencial durante a terceira entrevista. 

 

1 – Concepção de homem: Uma coisa é o caráter a outra coisa é a personalidade 

 

 

A - A personalidade vem a partir da genética, por exemplo: têm pessoas que são mais calmas 

outras são mais nervosas (2, 292).  

 

A - É muito determinista dizer que filho de peixe peixinho é (2, 290). 

 

B - O caráter são valores, princípios que formam determinadas concepções de mundo e que 

orientam as escolhas. Ele é formado a partir da sociedade que você nasce e de suas relações 

sociais (2, 299). 

 

B - Não é porque duas pessoas foram criadas no mesmo lugar e tiveram a mesma educação 

que elas serão iguais. Cada pessoa vai reagir de forma diferente nas relações e é isso que tem 

que ser analisado (2, 318). 

 

B - Algumas coisas determinam a vida, indicam um caminho, mas eu não acredito que essas 

coisas estão dentro das pessoas, eu acredito que estão no social (2, 326).  

 

 

2 – Concepção de adolescente 

  

A - Existe um padrão do que é ser adolescente, uma concepção ocidental de adolescência: 

fase de descobrir o mundo e se divertir, mas ao mesmo tempo iniciam-se as responsabilidades 

de estudar e respeitar os seus limites, por exemplo, (2, 106). 

 

A - Alguns jovens não tiveram adolescência, muitos já saíram da infância e foram direto para 

o mercado de trabalho, tiveram que se sustentar, cuidar da casa e do irmão (2, 70).  

 

B - Os jovens de periferia são vítimas do sistema capitalista, estão na franja do sistema 

sofrendo todo o tipo de exclusão e estão de certa forma impossibilitados de acessar os seus 

direitos mesmo estando no estado de direito (2, 201).  

 

B - O compromisso de jovens de classe média alta e de periferia é diferente. Quando a 

juventude da periferia atrita em algo eles vão embora, vão fazendo, se dedicam horas. Eu acho 

que o jovem de classe média alta não tem tanto compromisso assim porque ele tem mais 

oportunidades e possibilidades do que o jovem da periferia (2, 29).  

  

C - Características da adolescência: rebeldia, curiosidade, competitividade, necessidade de 

status, velocidade de raciocínio (síntese).  

  

C - O adolescente acha que está a cima do bem o do mal, que tem força pra fazer as coisas, 

quer descobrir o mundo, saber como as coisas acontecem (2, 110). Outra característica que se 

aflora na juventude é a competição e o status (2, 119). 
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C - O jovem tem essa capacidade, essa curiosidade e essa velocidade de raciocínio, uma coisa 

muito natural da espécie humana. Quanto mais jovem mais fácil desenvolver algumas 

habilidades (2, 257). 

 

 

3 – Importância do trabalho em educação popular com jovens 

  

A – Importância social no âmbito educacional: desenvolver metodologia  

  

 Desenvolver metodologia participativa, metodologias autogestionárias para que os 

trabalhadores possam entender a riqueza do conhecimento (2, 428). Para que os 

trabalhadores possam tomar decisões participativas, que o controle seja mais 

participativo e para que tenham acesso a tecnologia (2, 437). 

 

B – Importância social: transformação na vida das pessoas 

 

 A transformação na vida das pessoas é o protagonismo enquanto sujeitos históricos, 

ter uma compreensão de classes e de identidade. A situação econômica e escolar não 

garantem a emancipação política é preciso praticar, pois os livros não garantem uma 

visão humanista (2, 455). 

 

 Algumas coisas determinam a vida, indicam um caminho, mas eu não acredito que 

essas coisas estão dentro das pessoas, eu acredito que estão no social até mesmo 

porque se fosse assim não precisaríamos de educação, todos já estariam determinados 

a ser o que são (2, 328).  

  

C – Importância política: desenvolver política pública 

  

 Compreendo a política pública como um respeito à diversidade pois as pessoas são 

diferentes, tem etnias diferentes e tem lutas históricas diferentes (2, 403).  

 

 Ela é necessária pela mobilização, pela visão estratégica a longo prazo de prover as 

condições materiais para uma nova sociedade (2, 412). 

 

 

4 – Metas do trabalho em educação popular com jovens 

  

A - Preparar os jovens para vida para que eles tenham uma visão critica e criativa do mundo. 

Formar sujeitos históricos, não só cidadãos mas pessoas que são protagonistas da sua vida, da 

sociedade (2, 393). 

  

B - Gerar a emancipação do jovem por meio de dois caminhos: 1°) Emancipação política: 

concepção do jovem saber quem ele é e compreender a sociedade. 2°) Emancipação 

econômica (2, 202).   

 

C - Construir um mundo mais justo e solidário (2, 560).   
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