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RESUMO 
Título: (Re) pensar a educação: aportes possíveis a partir de uma analise de 
projetos educativos não escolares em contextos populares no Chile e no Brasil. 
Autora: Gilda Katherine Muñoz Cifuentes. Orientador: Marcos Marques de Oliveira. 

Data da defensa: 29 de janeiro de 2016 Números de páginas: 177 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, para obtenção do 
título de Mestrado em Educação.  
A pesquisa problematiza sobre a aparente falta de visibilidade das práticas que 
emergem nos espaços educativos não escolarizados em setores populares frente às 
concepções educativas hegemônicas dominantes. O trabalho vai ser apresentado 
em duas partes: i) consideração teórica sobre o fenômeno educacional, tendo como 
premissa as reflexões de Theodor Adorno (1998) e Demerval Saviani (2012), sobre 
o sentido do ato educativo e suas articulações com a ideia de sistema de ensino. A 
partir de aspectos fundamentais de obras de dois pensadores latino-americanos, 
Simón Rodriguez (2001) e Paulo Freire (2014), caminharemos para a definição de 
um conceito de Educação Popular. Resistência e emancipação, conceitos chaves 
para o nosso estudo, serão trabalhadas desde os aportes dos teóricos Adorno 
(1998) e Giroux (1997); ii) no final, apresentamos os aspectos metodológicos da 
investigação, as dimensões constitutivas dos campos explorados e, por fim, a 
sistematização e a análise dos dados colhidos das experiências educativas. 
Optamos por um delineamento teórico metodológico de caráter qualitativo. As 
unidades de análise selecionadas foram: no Chile, a Escuela de Circo Macramé e, 
no Brasil, o Espaço Cultural da Grota. O trabalho de campo foi iniciado por meio de 
observações participativas. A coleta de dados foi feita a partir de fontes primárias e 
secundárias. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas cujas categorias guias 
foram: Educação Popular, práxis pedagógica e emancipação e resistência. Para 
analisar o conteúdo e interpretar a informação usou-se a triangulação hermenêutica. 
Os analises indicam que, malgrado de suas limitações, as duas experiências 
estudadas fornecem subsídios para nos fazer pensar nos modos de fazer educação 
e podem nos dar luzes sobre como orientar práticas pedagógicas que potencializem 
caminhos de resistência e emancipação. Porém, o mais importante é que esta 
pesquisa abre possibilidades para continuar esta busca, seja aprofundando o estudo 
de outras experiências educativas ou concebendo outros modos para que estas 
experiências falem e complementem os espaços hegemonizados pelos discursos 
oficiais sobre educação, como, por exemplo, nos sistemas de ensino. Dentro das 
limitações que consideramos que esta pesquisa teve, mas que poderiam ser pontos 
de partida importantes para próximos processos de investigação, podemos sinalizar: 
falta de aprofundamento no contexto e, também, poderei entender quais seriam as 
principais diferenças, entre aqueles projetos educativos que dentro de seus 
discursos incluem as ideias de uma educação para a resistência e emancipação e 
aqueles que não têm esclarecidas estas orientações, tanto nos significados e 
práticas pedagógicas, quanto em seus impactos.  

Palavras Chaves: educação Popular- Resistencia- Emancipação. 
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ABSTRACT 
 

This research introduces the problem on the apparent lack of visibility of practices 
that emerge in the educative spaces besides school, especially among the popular 
sectors, usually submitted to hegemonic conceptions of education. It will be 
presented in two parts: i) The first bring theoretical considerations about the 
educational phenomenon, taking as a premise the reflections of Theodor Adorno 
(1998) and Demerval Saviani (2012), about the educative meaning, actions and 
articulations of the educational system. Then, from fundamental aspect of two Latin 
American thinkers, Simón Rodríguez (2001) and Paulo Freire (2014), we will review 
the definition of Popular Education concept. Resistance and emancipation, are key 
concepts to our study, they are going to be analyzed since the theoretical view of 
Adorno (1998) and Giroux (1997): ii) Finally, we are going to present the 
methodological of investigation, we will emphasize the constitutive dimensions of the 
explored research fields, with the systematization and analysis of the collected data 
from two educational experiences: a Chilean, the Macrame Circus School, and a 
Brazilian, The Grota´s Cultural Space. We chose a theoretic methodological 
delineating such of qualitative character. The field of research consisted on practical 
observation. To data collection were used primary and secondary sources as well. 
Semi structured interviews were done. They had as guideline categories: Popular 
Education; pedagogical practices and; emancipations and resistance. To analysis the 
content and process the information, it was done a hermeneutical triangulation. The 
analyses indicate that, besides the limitations, the two studied experiences give 
possibilities to think about the ways to make education. Also, they show us 
pedagogical practices that promote resistance and emancipation. Therefore, it is 
important to say that this investigation opens the possibility to continue this search, 
either deepening the study of other educational experiences or conceiving another 
ways to make these experiences known and complement the hegemonized spaces 
for official discourses about education, for example, in the educational systems. We 
can mention two big limitations that are presented in investigation, perceived as 
challenges for future investigative process: i) Deepening in the context of the 
educative experience; ii) try to understand which are the main differences, among the 
educational projects that include teaching in resistance and emancipation and those 
which do not have clarified orientation on what was mentioned above, both in 
meaning and pedagogical practices, as in its impact. 
 
Key words: Popular Education - Resistance - Emancipation. 
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INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa problematiza sobre a aparente falta de visibilidade das práticas 

que emergem nos espaços educativos não escolares em setores populares frente às 

concepções educativas hegemônicas dominantes. Esta ideia nasce ao relacionar 

dois espaços educativos que observamos, por vezes, não costumam dialogar: a 

educação escolarizada e a não escolarizada. Não obstante, nossa intenção principal 

é aprofundar a discussão sobre a relevância da educação não escolarizada, tendo 

como premissa que esta pode trazer aportes importantes sobre as formas de se 

refletir e atuar no âmbito educativo. Embora que tendencialmente valorizada nas 

últimas décadas como fenômeno emergente, este modo de fazer educação, a nosso 

ver, é ainda pouco estudado e sistematizado, tanto pelos seus participantes quanto 

pelos pesquisadores e trabalhadores da educação (MEJIAS, 2013).  

Resulta importante dizer que a intenção final deste trabalho não é negar a 

educação escolar, pois se considera que esta, como espaço institucionalizado, se 

configura como elemento central em nossa sociedade. Para explicar melhor o aporte 

que pretendemos trazer para o campo da educação é preciso voltar brevemente na 

história para fundamentar como nasce a ideia que irá orientar esta pesquisa.  

A origem de uma educação como direito para todos os cidadãos nasce de 

reivindicações políticas e sociais, que criticam aquela escola elitista dos começos da 

sociedade burguesa capitalista europeia. Após várias lutas, a escola se abre para 

receber as camadas populares. Embora os objetivos tenham ficado ligados aos 

interesses dominantes, seja para educar o novo cidadão ilustrado para esta nova 

sociedade ou, no caso das sociedades latino-americanas, para a transmissão de 

valores nacionalistas que facilitaram a criação das novas nações republicanas 

(OSSENBACH, 1993). Hoje, os sistemas educativos são criticados por estar 

aparentemente limitados às condicionantes sociais dos sistemas imperantes. Estas 

ideias, divulgadas pelas correntes teóricas educativas reprodutivistas, nos falam que 

a função destes é principalmente a reprodução da sociedade de classes e o modo 

de reprodução capitalista (BOURDIEU e PASSERON, 1974), o que motiva uma 

espécie de fatalismo por quem acredita na ideia de educação como espaço de 

mudança e transformação social. Esta última ideia é a mesma que começa a ter 

sentido para mim quando começo a atuar como professora no sistema educativo 

escolar no Chile.  



12 

 

Eu trabalhei em escolas durante seis anos; meu trabalho com professora foi 

desenvolvido em escolas de ensino tradicional, escolas de ensino com um olhar 

mais crítico sobre a função educativa, escolas para crianças ricas e escolas para 

crianças pobres. Foi aí que comecei a questionar meu papel como docente, sentia-

me imersa num sistema onde, segundo minhas impressões, os resultados superam 

os processos educativos e as pessoas partícipes desse processo só tem valor na 

medida da posição que alcançam nos rankings das avaliações. Em meu tempo livre, 

e penso que procurando aquela experiência educativa que não encontrava enquanto 

professora de escolas, continuei me desenvolvendo como professora em muitos 

projetos educativos não escolares, atividade que já realizava desde o início da 

faculdade. Estas experiências me permitiram perceber duas coisas: primeiro, que as 

escolas em que trabalhei estavam desconectadas dos outros espaços educativos 

que existiam na sua comunidade; e, segundo, as experiências extraescolares, 

mesmo quando trabalhavam utilizando espaços comunitários, não tinham um 

relacionamento significativo com as escolas do lugar. 

Daí a reflexão: por que não colaborar com a divulgação de experiências 

educativas como estas, tornando-as parte da literatura de formação de futuros 

pedagogos, dando, a partir da minha experiência e análise, relevância a aspectos 

que podem se tornar valiosos aportes para se repensar nosso modo de fazer 

educação? 

O anterior tem relevância pensando na influência que ambas as experiências 

tiveram em minha formação como professora. Porque a minha práxis pedagógica 

não só tem significado no aprendizado obtido na minha formação na Universidade, 

mas também foi enriquecida por aquelas experiências educativas não escolarizadas. 

Assim, num momento em que a escola é criticada por ser reprodutora da ideologia 

hegemônica das classes dominantes e, portanto, por potencializar a reprodução das 

estruturas sociais e interesses dos grupos dominantes de nossa sociedade 

capitalista, é preciso ampliar o nosso campo de referência educativa, escutando 

outros discursos e modos de pensar e fazer educação. 

Existem, por exemplo, muitas experiências alternativas ou complementares 

à educação escolarizada institucional, mas que permanecem invisíveis, tanto frente 

aos poderes públicos constituídos, quanto à própria sociedade. Por questões sociais 

e políticas, nos diz Boaventura de Sousa Santos (2007), o saber não oficial é 
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subvalorizado. Com o cuidado também de não superestimá-los, é preciso, ao 

menos, lançar olhares para: a) se conhecer e compreender como é que estas 

experiências atuam; b) como elas percebem e avaliam as suas práticas educativas; 

c) e como podem estar relacionadas com caminhos de resistência e emancipação. 

 Tomamos como unidades de analise duas experiências educativas não 

escolarizadas em contextos populares. Uma delas é o Espaço Cultural da Grota em 

Niterói, Brasil. Este projeto trabalha com crianças, jovens e adultos, principalmente 

utilizando como ferramenta a área musical. A outra experiência educativa é a 

Escuela de Circo Macramé em Santiago do Chile. Este projeto trabalha com 

crianças e jovens desenvolvendo o seu trabalho por meio das técnicas circenses.  

Theodor Adorno, em seu livro Educación para la emancipación (1998), ajuda 

a demarcar nossos caminhos de pesquisa, formulando a seguinte pergunta: para 

onde deve nos levar a educação? Convida-nos, assim, a refletir sobre os sentidos 

das educações, abrindo espaços tanto para aquela que acontece nos espaços 

escolares ou institucionalizados, como também a olhar os saberes existentes em 

outros espaços de trabalho educativo que podem oferecer aportes significativos a 

este processo de reflexão e ação. 

 A nossa pesquisa, pois, é pensada como oportunidade de aprofundar 

reflexões sobre as possibilidades que estes outros espaços educativos podem 

oferecer para a construção de um projeto social educativo alternativo que, do nosso 

ponto de vista, ainda não foi integrado de modo satisfatório ao debate educacional e 

societário. Nessa trajetória, outras matrizes teóricas além das já citadas nos 

fornecem luzes. Demerval Saviani (2012) e Henry Giroux (1997), por exemplo, 

ajudam-nos no desenvolvimento das ideias educacionais. Já para a depuração do 

conceito de Educação Popular, nos baseamos nas concepções de Simón Rodríguez 

(2001) e Paulo Freire (2014), passando a reconhecer este campo educativo como 

lugar de possíveis encontros de ideias, paradigmas, formas de entender e 

complementar o que entendemos hoje por educação. Estes dois últimos foram 

escolhidos por serem autores que nos falam da realidade latino-americana, em dois 

momentos diferentes da nossa história, mas com um interesse comum: configurar 

uma educação libertadora para todos os cidadãos. A partir de Adorno (1998) e 

Giroux (1997), principalmente, refletiremos sobre dois conceitos chaves que 
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utilizaremos com a intenção de compreender melhor nosso objeto de estudo em 

nosso campo de pesquisa: resistência e emancipação. 

Das orientações anteriores, surgem duas questões-guias para o 

encaminhamento de nossa investigação: i) Quais são os aportes possíveis da 

educação não escolarizada em contextos populares para conceber novos horizontes 

para a educação? ii) Quais poderiam ser os horizontes subjacentes das práticas 

educativas não escolarizadas em contextos populares? 

Para tentar responder a estas questões, definimos o seguinte objetivo 

central desta investigação: Visibilizar práticas educativas não escolarizadas 

desenvolvidas em contextos populares em Santiago (Chile) e no Rio de Janeiro 

(Brasil), destacando as suas possíveis contribuições para uma educação fundada 

em horizontes de resistência e emancipação. E como objetivos específicos, temos: 

1) Analisar os alcances e limitações das experiências educativas na Escuela de 

Circo Macramé e no Espaço Cultural da Grota a partir de uma concepção de 

Educação Popular 2) Caracterizar as dimensões pedagógico-didáticas que 

compõem o trabalho das experiências educativas na Escuela de Circo Macramé e 

no Espaço Cultural da Grota 3) Identificar e interpretar indícios de emancipação e 

resistência em trajetórias de vida dos participantes das experiências educativas do 

Circo Macramé e do Espaço Cultural a Grota. 

O planejamento metodológico que foi orientador desta pesquisa foi baseado 

num delineamento teórico metodológico de caráter qualitativo. Acreditamos que esta 

opção permitirá interpretar aspectos das experiências educativas pesquisadas que 

não poderiam ser quantificadas só por meio de dados objetivos (TRIVIÑOS, 2008). 

Utilizamos o estudo exploratório para mergulhar no objeto de estudo, buscando um 

aprofundamento nas experiências não escolarizadas em contextos populares no 

Chile e no Brasil. Optamos por um estudo de tipo múltiplos casos, sem a pretensão 

de fazer uma análise comparativa entre ambos os casos, mas buscando nutrir-nos 

dos saberes que ambas as experiências educativas podem nos conceder. 

É importante dizer que os países selecionados respondem a um interesse 

prévio e pessoal. Querer pesquisar sobre o Chile tem relação com minha origem, 

minha história de vida, como pesquisadora de nacionalidade chilena, atuando entre 

espaços educativos escolares e não escolares em setores populares. Primeiro, 

como participante e estudante e, depois, por opção profissional, sendo formada em 
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pedagogia e trabalhando nesse campo durante os últimos dez anos. Esta 

experiência de vida me chama a querer pensar criticamente a educação em meu 

país e tentar contribuir na transformação desta. No que se refere ao Brasil, 

reconhecia o país como um lugar importante para pensar nossa América Latina na 

área social, e ao pesquisar sobre as orientações da pós-graduação em educação 

pude achar linhas de pesquisa importantes, que não havia no meu país, que se 

manifestavam como linhas claramente orientadoras para meu interesse de pesquisa, 

que estava sendo definido com base na relação entre educação e desigualdade 

social.  

As unidades de análise selecionadas foram duas: no Chile, a Escuela de 

Circo Macramé e, no Brasil, o Espaço Cultural da Grota. Ambos os projetos são 

experiências educativas que desenvolvem o seu trabalho em contextos populares, 

atendendo entre seus participantes principalmente crianças e jovens. Os segmentos1 

selecionados para a observação e para as entrevistas foram: professores, 

participantes e coordenadores dos projetos. 

O trabalho de campo foi iniciado por meio de observações participativas, 

pois entendemos que esta metodologia contribui no processo de delimitação do 

fenômeno de estudo que fomos desenvolvendo ao longo da pesquisa. Para cada 

experiência, a coleta de dados foi feita tanto a partir de fontes primárias (anotações 

de campo das observações e entrevistas semiestruturadas), como também a partir 

de fontes secundárias (documentos, publicações na mídia, monografias, 

informações disponíveis em sites e redes sociais).  

O processo começa com categorias apriorísticas que tem relação com as 

práticas pedagógicas, mas posteriormente, durante o processo da pesquisa, 

começam a aparecer categorias emergentes relacionadas à emancipação e 

resistência nos espaços educativos.  

Em relação às entrevistas semiestruturadas, estas tinham como categorias 

aquelas nomeadas anteriormente, quais sejam: Educação Popular, práxis 

pedagógica, e de emancipação e resistência. Foram entrevistadas 15 pessoas: 4 

coordenadores (dois deles são também professor), 7 participantes e 4 professores. 

Estas pessoas foram selecionadas sem especificação de gênero ou idade, tendo 

apenas como critério o pertencimento aos estamentos já definidos (participantes, 

                                                 
1
 Que ao longo deste trabalho chamaremos também como estamentos. 
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professores, coordenadores); no caso dos participantes, fossem pessoas com mais 

de um ano participando ativamente do projeto.  

Junto às entrevistas e às minhas anotações de campo, foram sendo 

analisadas outras fontes de dados que resultaram importantes para aprofundar o 

estudo das histórias e dinâmicas das experiências educativas selecionadas; 

entrevistas nos jornais, sites e redes sociais criados pelos projetos, monografias, 

fotografias, vídeos, entre outros. Mas, é importante sinalar que para o analises 

utiliza-se principalmente os dados colhidos das entrevistas e complementasse em 

alguns momentos com dados colhidos nas outras fontes. 

Para analisar o conteúdo e apresenta-lo de maneira organizada e coerente, 

procuramos fazer um processamento das informações desde a triangulação 

hermenêutica. Efetuamos, assim, um trabalho de interpretação da informação que 

implica previamente cinco etapas importantes: i) Seleção da informação; ii) 

Triangulação da informação por segmentos; iii) Triangulação da informação entre 

segmentos; iv) Triangulação entre as diversas fontes de informação; v) Triangulação 

com o marco teórico.  

Por fim, vale ressaltar que, para o cumprimento de nossos objetivos, este 

trabalho vai ser apresentado em duas partes. Na primeira, Isto chamado educação, 

começaremos com uma consideração teórica sobre o fenômeno educacional, tendo 

como premissa as reflexões de Theodor Adorno (1998) e Demerval Saviani (2012) 

sobre o sentido do ato educativo, as bases para a sua execução, a possibilidade de 

diferentes formas de expressão pedagógica e, por complemento, de suas 

articulações com a ideia de sistema de ensino. A seguir, a partir de aspectos 

fundamentais de obras de dois pensadores latino-americanos, Simón Rodriguez 

(2001) e Paulo Freire (2014), caminharemos para a definição de um conceito de 

Educação Popular, capaz de lançar luz sobre os objetos investigados nesta 

pesquisa. Finalmente, para entender os caminhos que possam-nos falar sobre 

resistência e emancipação, utilizaremos os aportes dos teóricos Adorno (1998) e 

Giroux (1997) quem serão os nossos principais guias.  

Na segunda parte, intitulada Mergulhando em dois espaços educativos, 

apresentamos com mais detalhes os aspectos metodológicos da investigação, as 

dimensões constitutivas dos campos explorados e, por fim, a sistematização e a 

análise dos dados colhidos destas duas experiências educativas que, malgrado suas 
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limitações, fornecem subsídios para nos fazer pensar em estratégias educativas 

capazes de colaborar na emancipação dos sujeitos subalternizados do nosso atual 

modo de produção de vida.  
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PARTE 1- ISTO CHAMADO EDUCAÇÃO 

 

Uma das questões fundamentais que surgiram ao longo deste processo de 

pesquisa, tem relação com a problematização do que se entende por educação e as 

suas possibilidades como espaço de resistências e emancipação. É este tema que 

buscaremos aprofundar na Parte 1, em quanto, procurando um diálogo com as 

reflexões que distintos teóricos nos entregam sobre a educação para assim tentar 

delinear os elementos centrais que, a nosso modo de ver, permitem esboçar uma 

compreensão da diversidade e complexidade dos sentidos possíveis que a 

educação pode adquirir.  

Num primeiro momento, refletiremos sobre algumas questões que 

consideramos importantes para orientar a discussão na educação: Para onde deve 

nos levar a educação? Quais são as educações possíveis? Que intenções podem 

elas ter? É preciso refletir sobre os seus propósitos? Tanto no Capítulo 1. Aonde 

deve nos levar a educação? Reflexões a partir de Theodor Adorno, quanto no 

Capítulo 2. A partir de onde pensar a educação? tentaremos construir as nossas 

primeiras reflexões a propósito destas perguntas.  

 Num segundo momento, no Capítulo 3. Um caminho para a 

conceitualização de Educação Popular: Simón Rodríguez e Paulo Freire e no 

Capítulo 4. Espaços educativos como possíveis lugares de emancipação e 

resistência, refletiremos sobre as principais categorias de análise que guiaram nossa 

pesquisa: Educação Popular, Emancipação e Resistência, a partir das quais 

procuraremos aportes para repensarmos nosso modo de fazer educação.  
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CAPITULO 1. AONDE DEVE NOS LEVAR A EDUCAÇÃO? REFLEXÕES A 

PARTIR DE THEODOR ADORNO  

 

O filósofo da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, junto com Hellmut Becker, 

nas instalações da Radio Hessen, na Alemanha, convidava-nos a pensar sobre 

temáticas relacionadas com a educação. Em uma de suas falas, refletiram sobre a 

seguinte questão: Para onde nos deve levar a educação? Essas interessantes 

reflexões, junto com outras, foram resgatadas no livro Educación para la 

emancipación (1998), especificamente no texto ¿Educación para qué?, através do 

qual podemos nos aproximar do seu pensamento sobre esta questão. 

Inspirado em Immanuel Kant, Adorno propõe que a educação tem que ter 

como objetivo a emancipação humana, tentando assim formar um ser humano 

autônomo, com a capacidade de dirigir a si mesmo, sem a indicação de outro, dada 

sua capacidade de entender seu mundo, superando os obstáculos para poder dispor 

de sua própria individualidade para decidir e agir.  

 
La exigencia de emancipación parece evidente. Para precisar esta 
cuestión voy a referirme sólo al comienzo del breve tratado de Kant 
titulado Beantwortung der Frage: Was ¡st Aufklárung? ("Respuesta a 
la pregunta: ¿Qué es ilustración?"). Ahí define la minoría de edad, y 
con ella también la emancipación, diciendo que esta minoría de edad 
es autoculpable cuando sus causas no radican en la falta de 
entendimiento, sino en la falta del valor y de la decisión, necesarios 
para disponer de uno mismo sin la dirección de otro. "La ilustración 
es la salida del hombre de su minoría de edad autoculpable". 
(ADORNO, 1998. p. 115). 
 

 Para isso, Adorno propõe uma educação que, junto a um objetivo 

emancipador, seja capaz de potenciar na pessoa, desde cedo, a capacidade de ter 

experiências formativas. Essas experiências formativas têm sido entendidas como 

um pilar fundamental no caminho à emancipação, tendo como objetivos alcançar 

maiores níveis de reflexão e ampliação da consciência para permitir à pessoa 

compreender o seu mundo e agir sobre ele. Mas o que ele entende sobre 

consciência é definido no seguinte parágrafo:   

 
Aquello en lo que realmente consiste la consciencia es en el 
pensamiento sobre la realidad, sobre el contenido: la relación entre 
las formas y estructuras de pensamiento del sujeto y lo que no es el 
propio sujeto (ibídem, p 102).  
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 Desta forma, uma educação com objetivo emancipador tem que promover 

níveis crescentes de consciência para que a pessoa possa esclarecer aquilo que 

está sendo feito e pensado por vontade própria e aquilo que não tem sido pensado 

autonomamente. É esse o principal aporte de Adorno que nos interessa apresentar, 

pois é um importante esclarecimento que contribui para definir se estamos atuando 

de um jeito autônomo ou se simplesmente estamos seguindo o que outro nos diz. E, 

mesmo decidindo fazer o que outro diz, é importante que a pessoa tenha 

consciência disso e de sua capacidade de resistir e dominar aquilo.  

Neste sentido, está se pensando numa educação com horizontes de 

emancipação, capaz de promover experiências formadoras que possibilitem ao ser 

humano um nível de flexibilidade frente às intensas e constantes mudanças sociais, 

mas que seja capaz de potencializar na pessoa a força para manter sua própria 

individualidade humana, experiências que toda pessoa vai ter que enfrentar numa 

sociedade em estado de permanente mudança: “Una educación para resistir y para 

dominar las transformaciones” (ibidem, p. 103).  

Desde Adorno, podemos ler uma concepção de educação que batalhe contra 

a alienação humana em todas suas formas, a partir de um conceito de emancipação 

que potencialize nas pessoas a possibilidade de alcançar níveis cada vez maiores 

de consciência e autonomia que lhe permitam agir em prol de sua própria 

individualidade e do mundo.  

 É preciso aclarar para o leitor que o conceito de emancipação, por ser chave 

para o desenvolvimento da nossa pesquisa, será retomado no final desta primeira 

parte, mas agora foi apresentado com a intenção de poder aprofundar o que Adorno 

nos propõe como objetivo base de toda experiência educativa.  

 Desta perspectiva, compartilhando com a ideia de Adorno sobre o objetivo 

que deve ter toda educação na procura de um ser humano emancipado, é que se 

torna primordial o encontro desses espaços, ferramentas, ideias, paradigmas que 

nos permitam repensar o nosso modo de fazer educação e levantar novos projetos 

educativos, escolares ou não, inspirados neste princípio.  

  Mas, na procura desses espaços educativos inicia-se, aqui, outra questão. 

Na nossa atual sociedade capitalista, no final pareceria ser que o espaço para um 

ser humano emancipado, na descrição de emancipação que Adorno propõe, não é 

coerente com o ser humano consumista e alienado que o sistema precisa para 
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manter este tipo de sociedade. Onde é possível encontrar experiências educativas 

que possam ajudar na procura de caminhos, de novos jeitos de fazer e pensar 

educação? Será que existem aquelas alternativas educativas que poderiam nos 

ajudar a pensar outra forma de fazer e pensar educação?  

 No capítulo seguinte aprofundaremos esta última ideia, mas para dar 

coerência a nossa proposta de pesquisa é que apresentaremos a nossa premissa, a 

qual nos leva a acreditar na existência de espaços educativos que, por ficarem fora 

dos limites institucionais dos sistemas de ensino e das lógicas de pensamento 

hegemônicas dominantes, poderiam ser lugares que aportem luzes sobre caminhos 

a seguir para outra educação, como propõe Adorno, pensada para a emancipação e 

que tenha como objetivo a formação de seres humanos livres, autônomos e críticos 

de seu mundo, tanto para compreendê-lo como para agir sobre ele. Mas, mesmo 

não tendo a certeza de achar aqueles espaços educativos, que acreditamos existir 

fora dos limites dos sistemas educativos escolares, por serem espaços poucas 

vezes pesquisados e experiências que poucas vezes tem sido sistematizada 

(MEJÍAS, 2013), ainda não temos evidências suficientes para rejeitá-los. Pelo 

exposto, somos levados a tentar mergulhar em experiências educativas alternativas 

e olhá-las de perto, para tentar constatar e procurar aspectos que podem se tornar 

valiosos aportes para se repensar nosso modo de fazer educação. 
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CAPITULO 2. A PARTIR DE ONDE PENSAR A EDUCAÇÃO?   

 

2.1  EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÕES? ENCONTRO ENTRE DIFERENTES OLHARES 

Muitas vezes falamos de educação pensando nos sistemas educativos 

institucionalizados como as escolas, lugares de experiências significativas e 

próximas para a maioria de nós, já que a sociedade ocidental na qual vivemos tem 

muitos anos mantendo esta instituição como um de seus pilares fundamentais. Esta 

área da educação, institucionalizada, tem sido objeto de muitas pesquisas e teorias 

que tentam oferecer uma compreensão dela, podendo obter, dentro da literatura 

existente, muitos e variados jeitos de entendê-la. Apesar disso, parece menos 

evidente, segundo nosso parecer, o nível de relevância que a sociedade outorga 

para tentar levantar conhecimento partindo de outros espaços educativos, aqueles 

que permanecem fora das estruturas institucionalizadas, mas que se nos 

apresentam como outras educações em múltiplas e diversificadas configurações. 

Face ao exposto, é que tentaremos mergulhar nessas outras formas que a educação 

possui, tendo como premissa que aqueles lugares podem se tornar importantes para 

um trabalho de resgate de experiências e modos de pensar e criar novas 

educações, permitindo desenvolver análises críticas destes na procura por repensar 

a educação.    

Libâneo (2001) ajuda-nos a ampliar o nosso referente educativo fora das 

instituições escolares, nomeando grande quantidade de situações que acontecem 

diariamente em nossas vidas e que tem uma intenção educativa, mas muitas vezes 

naturalizamos e não temos consciência delas: 

 
Há práticas pedagógicas nos jornais, nas rádios, na produção de 
material informativo, tais como livros didáticos e paradidáticos, 
enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos, revistas; na criação 
e elaboração de jogos, brinquedos; nas empresas, há atividades de 
supervisão do trabalho, orientação de estagiários, formação 
profissional em serviço. Há uma prática pedagógica nas academias 
de educação física, nos consultórios clínicos. Na esfera dos serviços 
públicos estatais, são disseminadas várias práticas pedagógicas de 
assistentes sociais, agentes de saúde, agentes de promoção social 
nas comunidades etc. São práticas tipicamente pedagógicas. Os 
programas sociais de medicina preventiva, informação sanitária, 
orientação sexual, recreação, cultivo do corpo, assim como práticas 
pedagógicas em presídios, hospitais, projetos culturais são 
ampliados (p. 4). 
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 O anterior nos leva a pensar que as práticas educativas não têm um limite 

fixo, nem ideologia prescrita. A educação acontece nas escolas, mas também em 

muitos outros espaços. Então, não podemos falar sobre uma única educação, mas 

sobre educações possíveis no universo educativo e nutrir-nos de todas elas, 

especialmente quando temos como horizonte a transformação da nossa realidade, 

acreditando que por nossa condição humana de seres inacabados temos a 

responsabilidade de mudar aquilo que nos incomoda. Em outras palavras, 

assumindo a nossa condição de ser social e histórico – condicionados pelas 

estruturas sociais, mas não determinados por elas –, é que acreditamos em nossa 

responsabilidade e possibilidade de transformação do mundo, na procura de maior 

justiça, democracia e amor. 

 Temos assim, muitas experiências alternativas ou complementares à 

educação escolarizada institucional, mas que permanecem invisíveis tanto face aos 

poderes públicos, quanto à própria sociedade. Por questões sociais e políticas, 

existem muitas experiências educativas que possuem conhecimentos populares, 

mas não são incluídos nos livros ou nas grandes teorias que conhecemos.  

 Boaventura de Sousa Santos (2006), nos fala de uma Sociologia das 

Ausências, em que os saberes não oficiais, seja pela sua origem ou por não assumir 

o formato cientifico estabelecido para ser considerado um saber na nossa 

racionalidade ocidental, ficam fora, são inexistentes. Ele chama esta prática de 

Epistemicidio, o que significa que saberes alternativos não são existentes, porque a 

monocultura hegemônica os destrói. Então, podemos pensar estes saberes – 

saberes periféricos, não oficiais, invalidados – como saberes que nos fazem um 

chamado a trabalhar por reconhecê-los, em nosso caso, em nome de uma educação 

mais democrática e emancipadora.  

 
Esta monocultura reduce de inmediato, contrae el presente, porque 
elimina mucha realidad que queda afuera de las concepciones 
científicas de la sociedad, porque hay prácticas sociales que están 
basadas en conocimientos populares, conocimientos indígenas, 
conocimientos campesinos, conocimientos urbanos, pero que no 
son evaluados como importantes o rigurosos. Y como tal, todas las 
prácticas sociales que se organizan según este tipo de 
conocimientos no son creíbles, no existen, no son visibles. Esta 
monocultura del rigor se basa, desde la expansión europea, en una 
realidad: la de la ciencia occidental.  (p. 23) 
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 Em nosso caso, acreditamos que existem muitas experiências educativas 

que, mesmo possuindo saberes imensamente ricos, capazes de iluminar caminhos e 

motivar trajetórias formativas de uma grande quantidade de pessoas, por diversos 

motivos, ficam na obscuridade e perdem-se como oportunidades de contribuição 

para o desenvolvimento delas e da transformação da sociedade. Mas, se nós 

olhamos para esses lugares, torna-se possível a emergência de outras formas de 

pensar os espaços educativos, de imaginar a sociedade, a partir de experiências de 

movimentos sociais, comunidades, ONGs, etc. que na procura de seus inumeráveis 

e singulares objetivos, tentam criar espaços educativos em seus mais variados 

modos. Como afirma Arroyo, “os campos de suas lutas os obrigam [aos movimentos 

sociais] a inventar processos e pedagogias com outras radicalidades e outras 

virtualidades, formadoras e emancipadoras” (2012, p. 2). Então, é essa nossa 

motivação: tentar achar, nesses outros espaços de educação, oportunidades para se 

repensar os modos de fazer educação e, talvez, para gerar um diálogo enriquecedor 

entre aquela educação dos sistemas de ensino e aquela educação que coexiste 

fora.  

 No caso do Brasil, o debate sobre outros modos de fazer educação tem sido 

já considerado nas políticas educativas. Lembramo-nos, por exemplo, de um dos 

grandes representantes da Educação Popular, Paulo Freire, cujos aportes em 

Alfabetização de Adultos foram muito reconhecidos, sendo também convidado a 

trabalhar na Secretaria da Educação em São Paulo no final dos 1980. E, hoje, como 

demonstra Maria da Gloria Gohn (2010), em suas pesquisas no campo dos 

movimentos sociais e educação, há diversos projetos fora da escola que trabalham 

no âmbito educativo no país, educação que ela chama de Não Formal2. Foi por isso 

que ela introduziu estes espaços educativos em uma disciplina da Faculdade de 

Educação da Universidade de Campinas (UNICAMP) em 1999, institucionalizando, 

assim, uma nova área de conhecimento, resgatando os aportes destas experiências 

educativas. Na atualidade, a maior parte dos cursos de formação em educação inclui 

disciplinas deste tipo, além de ser positivamente consideradas nas Diretrizes 

                                                 
2
 Gohn, em seu livro Educação não formal e educador social (2010), diferencia três tipos de educação: formal, não formal e 

informal. As duas primeiras têm relação com processos educativos planejados, intencionados, enquanto a educação informal 
acontece durante o processo de socialização sem intenção pedagógica. O que diferencia a Educação Não Formal, segundo 
ela, é que esta “(…) tem um campo próprio, tem intencionalidade, seu eixo deve ser formar para a cidadania e emancipação 
social dos indivíduos” (2010, p. 33). Para nós, utilizar o termo Não Formal para representar o trabalho educativo não 
escolarizado, não tem sido o mais apropriado, porque acreditamos que aqueles espaços têm muita formalidade em seu atuar, 
existindo um trabalho de planejamento, reflexão sobre suas próprias práticas, etc. 
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Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia e Licenciatura 

(2006), que assinala “a importância e necessidade de formar educadores para 

atuarem também nos espaços não escolares” (GOHN, 2010, p 11). Está inclusa 

também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996) e foi 

incorporada ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos no ano 2003 

(GOHN, 2010). Por outro lado, mas estabelecendo uma relação com aquelas 

experiências de educação não escolarizada que são levadas à reflexão acadêmica, 

podemos falar do aprofundamento que tem tido a Pedagogia Social, tanto na 

Universidade de São Paulo (USP) quanto na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), trabalhando no desenvolvimento do Congresso Internacional de Pedagogia 

Social que neste ano (2015) teve sua quinta versão na cidade de Vitória, Espírito 

Santo. (PAIVA, 2015).  

 No caso do Chile, a situação é complexa, porque mesmo tendo muitas 

experiências que se reconheciam como Educação Popular entre os anos 1960 e 

1970, assim como no resto da América Latina, a partir de 1990 se vivencia uma 

mudança no cenário do país, começando um período de transição que põe fim à 

ditadura cívico-militar. Este novo cenário, que chega carregado de promessas de 

democracia e também com a retirada dos organismos internacionais de ajuda, faz 

que as organizações sociais populares se vejam obrigadas a reinventar-se, tendo 

como principal obstáculo seu financiamento econômico. Mas, depois de um extenso 

processo de rearticulação, hoje podemos ver cada vez mais experiências que se 

arriscam nesta tarefa de trabalhar por meio da educação para tentar reivindicar 

direitos. 

A pesar del declive que sufrieran las prácticas de Educación Popular 
en Chile una vez comenzada la transición pactada a la Democracia 
–relacionado directamente con el cierre de las Agencias de Apoyo 
Internacional, la metamorfosis de las ONG´s en consultoras, el viraje 
hacia la derecha de la Iglesia Católica, entre otros-, eso no impidió 
que, tras un breve lapsus de invisibilización pública, las acciones de 
Educación Popular se volvieran a rearticular. (COLECTIVO PAULO 
FREIRE CHILE, 2012, p. 21) 
 

 Como falamos anteriormente, na atualidade as experiências educativas não 

escolarizadas não tem sido objeto importante de pesquisa no Chile, sendo pouco 

discutidas no âmbito acadêmico. Não são inclusas disciplinas deste tipo nos cursos 
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de formação dos futuros pedagogos3 e também não tem sido considerada pelas 

instâncias governamentais para gerar propostas, por exemplo, nas diversas 

reformas educativas criadas nos últimos anos4. Isso acontece mesmo existindo um 

amplo espectro de experiências e movimentos sociais que hoje, e há muitos anos, 

pensam e atuam com a intenção de transformar o que na atualidade 

compreendemos por educação5.  

É importante falar, por exemplo, dos movimentos sociais pela educação que 

tem atuado nos últimos quinze anos, principalmente como organizações estudantis, 

por meio dos quais podemos identificar um interesse na cidadania de estimular o 

debate e a participação ativa em busca de uma nova educação que não seja 

pensada a partir de um modelo neoliberal, mas sim concebida como direito social6. 

Também é importante mencionar os atores que trabalham para manter um espaço 

de reflexão sobre educação não escolarizada, como El Cordón Popular de 

Educación (COPODE), que foi muito importante na sua tarefa articuladora nos finais 

dos anos 1990 e o Movimiento Nacional de Educadores y Educadoras Populares 

(MOVER) que organizou no ano 2005 o Encuentro Nacional de Educadores y 

Educadoras Populares na cidade de Concepción, além de todos aqueles anônimos 

que trabalham semana a semana nos múltiplos espaços educativos alternativos não 

escolares nas diversas poblaciones do Chile.   

Hoje, os objetivos que movimentam estes outros modos de fazer educação, 

aqueles que estão fora dos espaços educativos institucionalizados governamentais, 

são diversificados e trabalham enfatizando diferentes focos e objetivos. Alguns se 

apresentam como Organizações Não Governamentais–ONG’s, outros nascem de 

iniciativas de coletivos de pessoas ou grupos associados a outras instituições como 

as Igrejas. Alguns lutam em espaços de opressão, buscando promover o respeito 

dos direitos sociais das pessoas; outros trabalham pelos direitos das minorias 

étnicas, raciais, de gênero, etc.  

                                                 
3
 Fizemos uma revisão no dia 25/02/2015 sobre os cursos oferecidos nas disciplinas das formações de pedagogia de todas as 

universidades do Chile, mas não encontramos a inclusão daqueles saberes educativos-pedagógicos que estão fora do espaço 
escolar. 
4 

Só algumas experiências com o Movimento pela educação que não tiveram bom final. Sugerimos conferir: Figueroa 
Francisco. Llegamos para quedarnos. Crónicas de la revuelta estudiantil. Santiago de Chile, Editorial LOM, 2013.  
5
 Para um maior aprofundamento, conferir: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Foro por el 

Derecho a la Educación (Compiladores), Chile, 2015. Disponível em: www.foroporlaeducacion.cl  
6
 Para um maior aprofundamento, conferir: Análisis del movimento social por la educación en Chile. Muñoz, Gilda. Nos Anais 

do Coloquio Internacional Marx e o Marxismo 2015: Insurreições, passado e presente Universidade Federal Fluminense (UFF) -
Niterói–RJ– de 24/08/2015 a 28/08/2015. Disponível em: http://www.niepmarx.com.br/MM2015/anais2015/mc1/Tc12.pdf  
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Destarte, hoje podemos conhecer propostas educativas alternativas que 

abrem espaços a uma ampla e diversificada manifestação de possibilidades, tanto 

na forma como concebem e atuam na educação, como em seus objetivos (GOHN, 

2010: COLECTIVO PAULO FREIRE CHILE, 2012: MEJÍAS, 2013). Então, resulta 

importante aprofundar naqueles espaços ainda pouco conhecidos, aquelas 

experiências educativas que ao trabalhar fora do sistema educativo escolarizado 

podem se converter em espaços fecundos para refletir sobre o nosso interesse 

principal: achar caminhos que nos permitam repensar a educação que promovam a 

sociedade que queremos. 

Acreditamos que estes espaços, por terem optado por trabalhar fora dos 

limites do sistema escolar na nossa sociedade capitalista, tem possibilidades de 

inventar formas de trabalho ainda não presentes na educação escolarizada e que 

somados a outros modos de conceber a educação, poderiam abrir rumos para 

pensar espaços educativos cujo horizonte seja, nas palavras de Adorno, uma 

sociedade de emancipados.  

Neste sentido, e seguindo a proposta da Maria da Gloria Gohn, a partir da 

Educação Não formal7 é possível uma aproximação àquela visão de mundo no qual 

o valor do humano seja priorizado sobre os interesses do capital. Na pesquisa que 

esta autora fez sobre movimentos sociais, ela percebe que um dos objetivos 

presentes no campo da Educação Não Formal tem sido que esta educação “prepara 

formando e produzindo saberes nos cidadãos, educa ao ser humano para civilidade, 

em oposição à barbárie, ao egoísmo, ao individualismo, etc.” (2010, p 19).  

Por conseguinte, é importante compreender que existem muitos caminhos e 

espaços educativos fora da escola e que poderiam nos ajudar a pensar numa 

educação com horizontes de emancipação, tanto para a discussão de políticas 

públicas – por exemplo, na reforma educativa chilena – como no âmbito acadêmico, 

aliás, da formação de professores/educadores, a orientação de pesquisas no âmbito 

da educação ou no modo de compreender a pedagogia partindo das instituições de 

ensino. O anterior é fundamental, devido a que [na Educação Não Formal] essas 

ações usualmente não são vistas ou tratadas como objeto de estudo na área da 

educação” (ibidem, p. 7), mesmo sendo um campo importante de opções para 

                                                 
7
 Na nota número 2 aclaramos que não compartilhamos com a autora este termo para fazer referência à educação não 

escolarizada (como Não Formal), mas usamos a sua classificação porque nos permite ordenar a amplitude do que se 
compreende como educação.  



28 

 

complementar o debate sobre o educativo e suas reformas, tendo, ainda, aportes 

para aquelas mudanças que como sociedade desejamos.  

 No entanto, para não cair numa ilusão esperançosa sobre as possibilidades 

das alternativas educativas que estão fora das instituições escolarizadas, é preciso 

também refletir sobre as condições que elas enfrentam. Com as mudanças sociais, 

econômicas e culturais das últimas décadas – quando o sistema capitalista se 

mostra violento e avassalador, com lógicas mercantis que aprofundam cada vez 

mais o modelo neoliberal, baseadas na competência e no individualismo, em que a 

educação, segundo algumas teorias, é concebida como mais um lugar para 

incrementar o capital econômico – os movimentos sociais, ONG´s, associações de 

moradores, entre outros, que tentam levantar projetos para lutar contra essa 

ideologia de mercado, não tem tido uma tarefa fácil. Mesmo aqueles projetos que 

pretendem desenvolver ações para promover uma maior justiça social podem estar 

fazendo um trabalho errado, e sem ter consciência plena disso contribuem mais para 

manter o sistema do que para criar condições para sua transformação. Assim, 

aquela reflexão que Adorno propõe, para onde deve nos levar a educação? se torna 

uma tarefa muito importante também para pensar e refletir a partir desses espaços 

de educação alternativos. 

Assim, a possibilidade de olhar outras educações se apresenta como 

oportunidade latente de ser inclusa, estudada, analisada criticamente, oferecendo 

caminhos para refletir e reconstruir democraticamente nossa história. Não obstante, 

não é nossa ideia negar o que já existe hoje nos sistemas de ensino; para ser mais 

exatos, o que queremos propor é complementar os saberes a partir de distintos 

enfoques educativos, potenciando um diálogo frutífero sobre um dos temas mais 

importantes para nós enquanto sociedade, a educação. Tentando contribuir com o 

debate no âmbito da educação, gerando espaços democráticos em que múltiplas 

vozes trabalhem para abrir novos horizontes e possibilidades para repensar e recriar 

nosso projeto social educativo.  

Em suma, e voltando sobre a mesma ideia, acreditamos que é muito 

importante gerar diálogo e refletir sobre educação, mas não só partindo daquela 

ideia hegemônica institucionalizada, mas também abrindo espaços para dar-lhe 

novos significados a partir de outras experiências educativas e modos de pensar, a 

partir de outras estruturas, outras linguagens, outros objetivos e paradigmas. 
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Consideramos importante que as pessoas que trabalham na área educativa, e 

também todos aqueles cidadãos interessados em mudar o que hoje temos como 

educação, sejam conscientes das diversas manifestações e modos de conceber e 

trabalhar a educação, abrindo assim possibilidades de experiências educativas que 

permitam ampliar e aprofundar nosso entendimento sobre esta importante e 

complexa criação humana e social, analisando criticamente o que se espera dela e 

suas possibilidades.  

 

2.2 SISTEMAS EDUCATIVOS E TEORIAS DA EDUCAÇÃO 

 

Para aprofundar nossa reflexão sobre a questão que Adorno apresenta, para 

onde deve-nos levar a educação?, pergunta que foi trabalhada no Capítulo 1, resulta 

importante conhecer como surge a ideia de educação e sistemas educativos na 

sociedade atual, como se estrutura e quais são as diferentes teorias em que pode se 

sustentar.  

Num primeiro momento, apresentaremos uma breve revisão histórica sobre 

o início dos sistemas escolares, tanto na Europa como na América Latina, e logo 

uma breve análise para compreender os sistemas de ensino hoje.  

Depois, consideraremos os aportes que Demerval Saviani apresenta em seu 

livro Escola e democracia (2012), no Capitulo I: As teorias da educação e o 

problema de marginalidade, no qual faz análise e classificação das principais teorias 

da educação, tendo como foco a relação de cada uma dessas teorias com o 

problema da marginalização no contexto dos sistemas escolares. Mas, nesta seção, 

procuraremos expor a análise do autor com a intenção de avançar na tarefa de 

tentar compreender, em sua complexidade, o fenômeno educativo.  

Assim, temos como objetivo avançar na possibilidade de delinear os 

caminhos que, em nome desta pesquisa, vão ser delimitados para enfrentar o 

repensar de nossa concepção de educação, entendendo que esta, tal como foi 

analisado na seção anterior, não se limita apenas aos espaços educativos 

escolares.  
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2.2.1 Sistemas escolares na sociedade capitalista  

 

Para poder compreender as teorias educativas que fundamentam e explicam 

o trabalho pedagógico dos sistemas de ensino, é importante lembrar-se das suas 

origens, qual foi a motivação para tentar fazer da educação – destinada inicialmente 

só às elites – um direito de todos.   

No caso da Europa, os sistemas educativos nacionais datam do século 

XVIII. Tendo como objetivo a consolidação da democracia que a classe burguesa 

idealizava, fundamentou-se no princípio de uma educação como direito de todos, 

sendo o Estado o encarregado de oferecê-la. Acreditava-se que a escola seria 

capaz de ajudar na superação da ignorância dos antes súditos para convertê-los em 

cidadãos ilustrados e eficientes para esta nova organização da sociedade, que, com 

a superação do antigo sistema feudal, configura-se como uma sociedade baseada 

no contrato social livre entre os indivíduos. Portanto, o sistema de ensino deveria 

superar a deficiência de conhecimentos que muitas pessoas tinham nesse momento 

de mudança social. Nesta configuração, quem não tenha sido escolarizado ou quem 

não tenha conseguido ser ilustrado ficará marginalizado para este tipo de sociedade 

(SAVIANI, 2012).   

 O autor colombiano Marco Raul Mejías (2013), situa a origem do termo 

Educação Popular na Europa, usado para nomear o projeto social que tentava “dar 

escuela para todos como base de una construcción de igualdad social” (p. 7), 

abrindo-se à possibilidade de universalizar o ensino, ideia que se concreta “en las 

discusiones de la asamblea francesa, con el plan Condorcet” (idem), criando, assim, 

uma escola única, gratuita, laica e obrigatória. 

Na América Latina, o processo foi acontecendo em formas e tempos 

diferentes segundo cada nação. Mas, é importante lembrar que não podemos datar 

os processos educativos só desde a chegada dos europeus ao nosso continente. 

Tem pesquisas que nos falam sobre a educação no período pré-hispânico, como 

aquela que se dava no Império Inca ou com os Tupis no território que agora 

corresponde ao Brasil (WEINBERG, 1984). Além disso, temos outras experiências 

educativas que continuam hoje acontecendo em comunidades indígenas, que 

permitem manter um sistema de transmissão de seus conhecimentos e cultura às 

novas gerações, mas que permanecem nos seus lugares de origem sem ser ainda 
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muito divulgadas, como por exemplo, o caso dos camponeses indígenas de 

Chiapas, no México e sua Educação Revolucionaria8. Mas, para falar sobre as 

origens dos sistemas de ensino que se configuram no modelo tradicional e 

hegemônico (e que é aquele que conhecemos hoje principalmente nas escolas), 

temos que remontar aos processos de independência que ocorreram no século XIX 

na América Latina. Na procura de conformar nações, a educação é pensada como 

uma boa ferramenta para a instrução popular, potencializando os valores que a 

oligarquia política pretendia para dar uma conformação a esta nova sociedade. 

 
El modelo de Estado que se organiza en América Latina, por los 
fenómenos que hemos señalado y a diferencia del Estado liberal-
nacional europeo, se define como "Estado oligárquico", es decir, 
como una forma de organización en la cual la sociedad política en 
este período no transcurrió por los cauces auténticos de la 
democracia y se caracterizó más bien por una muy limitada 
representatividad política y una reducida base social de apoyo 
(OSSENBACH, 1993, s/p). 

 

 Neste cenário em que a transmissão de valores e modos de pensar da 

oligarquia exclui aqueles grupos cujos interesses não serão representados, como os 

camponeses, os operários ou os indígenas, podemos dizer que a educação nasce 

neste lado do mundo tendo como função fortalecer os interesses da nova classe 

dominante, interesses que são dirigidos principalmente para gerar uma ideia de 

nação e um forte sentido de patriotismo. 

 
(…) la identidad nacional se llevó a cabo en gran medida a través de 
la instrucción pública. Las enseñanzas de corte patriótico y cívico 
jugaron precisamente el papel de apoyar la construcción de una 
legitimidad y la cristalización de fermentos de identidad colectiva. De 
especial interés es este contexto la formulación del concepto 
de patria, que en última instancia se identificó con la nación. Para 
construir una legitimidad y un sentido heroico se utilizó el pasado 
reciente constituido por las revoluciones de Independencia. 
Igualmente se utilizaron los conflictos limítrofes con otras Repúblicas 
como elementos para fomentar el espíritu nacionalista. El patriotismo 
llegó a convertirse en verdadero proyecto nacional. Tal fue su arraigo 
que incluso en muchos países los grupos medios, en el transcurso de 
su marcha hacia el poder, lo fueron elevando al nivel de una 
ideología política superior (ídem). 

  

 

                                                 
8
 Conferir o seu site oficial: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/  
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Assim, ainda que seja manifesto o interesse num projeto de educação para 

todos os cidadãos – aludindo àquela ideia de educação popular como educação 

para todos – o acesso para os grupos que eternamente têm sido obrigados a viver 

experiências de miséria9 na sua vida, foi escasso, gerando diferenças entre os 

cidadãos segundo o acesso ao conhecimento que fora adquirido nas instituições de 

ensino. 

Mesmo que a Europa tenha se configurado como uma referência para as 

ações que a oligarquia desenvolve em matéria educativa, no caso da América Latina 

– à diferença da Europa – a Igreja Católica não foi rejeitada pelo Estado, cumprindo 

ela um papel primordial como agente educativo no século XIX no continente 

(OSSENBACH, 1993).  

Avançado o século XX, a educação passa de cumprir um papel 

fundamentalmente orientado à consolidação da ideia nação para uma educação ao 

serviço da formação da força de trabalho. Depois da II Guerra Mundial, foi criado na 

Europa o conceito de estado social de direito, e na opinião pública fala-se com maior 

força sobre a educação concebida como direito para todos os cidadãos. Além disso, 

alguns países de nosso continente começam um processo de industrialização e 

tentativas de diversificar a sua economia, o que gera mudanças nas políticas 

incluindo aquelas relacionadas à educação: “Dentro de esta nueva concepción de la 

política, las decisiones educativas fueron entendidas como decisiones de inversión 

de capital (teoría del capital humano) ” (OSSENBACH, 1993, s/p). 

O interesse não foi só no âmbito da profissionalização ou das qualificações 

limitadas ao mercado do trabalho, também houve um incrementado do planejamento 

para melhorar a educação primária e superar o analfabetismo, iniciando-se grandes 

campanhas com estes objetivos. Sintetizando, poderíamos dizer que o incremento 

na cobertura das vagas para educação não só foi possível pelas ações dos grupos 

dominantes, mas as demandas sociais também se conformaram como elemento 

importante para isto. 

Pensando na breve descrição histórica feita anteriormente sobre os sistemas 

de ensino, nasce a inquietude de olhar nosso momento atual e perguntar-nos: qual 

será a situação da educação em nossa América Latina hoje? Na próxima seção, 

tentaremos responder a esta questão, apoiando-nos nos dados estatísticos que ano 

                                                 
9
 Termo usado por Paulo Freire em seu livro Pedagogia da autonomia (2014) para referir-se às classes sociais que tem sido 

constantemente violentada pela sociedade. 
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a ano são entregues pelos diversos organismos sobre os sistemas de ensino. 

Tentando não cair no fatalismo estruturalista de perder as esperanças na escola 

pública como um lugar de transformação da sociedade e, menos ainda, manter a 

ilusão de um sistema de ensino que dará solução a todas as problemáticas das 

nossas sociedades, se dará continuidade ao percurso histórico anteriormente feito 

para mergulhar nas possibilidades ou limites que hoje os sistemas de ensino 

apresentam, para depois, junto com a análise das teorias educativas, avançar em 

nosso objetivo de repensar o nossos modos de fazer educação.    

 

2.2.2 Sistemas de ensino na América Latina hoje  

 

Podemos dizer que a educação na nossa atual América Latina é reflexo de 

toda a sociedade, pois tanto no âmbito educativo como nas outras áreas que tem 

relação com os direitos humanos básicos, as ações continuam sendo muito 

reduzidas em privilégio de uma minoria da sociedade. O Banco Mundial, no estudo 

“World Development Indicators: Distribution of income or consumption” (2014), trata 

da realidade dos países latino-americanos, a maioria deles com muitas riquezas, 

mas também com muitas dificuldades para que estas sejam distribuídas e 

desfrutadas por todos equitativamente. Em quase todos os países, a adoção de um 

modelo econômico neoliberal agudizou um processo de concentração da riqueza em 

mãos de poucos grupos das elites de cada país, que tentaram convencer que se o 

crescimento econômico era assegurado, o derrame teria o efeito de distribuição das 

riquezas, mas torna-se evidente que isso ainda não aconteceu e, inclusive, podemos 

dizer que não temos maiores evidências para acreditar nessa promessa.  

 
Teorías económicas en boga sostuvieron que la inequidad era una 
etapa transitoria de la curva, que después iría atenuándose, y ello no 
sucedió; por el contrario se acentuó (…) se creyó en el marco de lo 
que se denominó el modelo del derrame, que postulaba que, si la 
sociedad realizaba los máximos sacrificios para asegurar estabilidad, 
equilibrios macroeconómicos y competitividad, luego el crecimiento, a 
través del trickle down effect (derrame, chorreo), llegaría a los 
sectores más desfavorecidos y los sacaría de la pobreza. La realidad 
refutó severamente la existencia de este efecto (…) (KLIKSBERG, 
1998, p 54). 

 

Este contexto de desigualdade crônica é acompanhado por uma extrema 

concentração do poder econômico e político e nos ajuda a entender isso como 
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resultado de nossa história, configurada a partir de uma herança escravocrata e 

colonial. Atualmente, sobre condições impostas pelos organismos internacionais do 

capital, como FMI e o Banco Mundial, e as heranças ditatoriais, que levaram à 

fragilização (quando não ao extermínio) da tradição dos movimentos sociais e 

sindicais de reivindicação de direitos das classes populares. Soma-se a isso a 

concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos ligados aos 

interesses do capital, a privatização da maioria dos serviços públicos e, entre outros 

fatores, à regressão dos direitos sociais que fazem que o atual cenário seja muito 

adverso para o combate às desigualdades sociais.  

Assim, e acreditando que a realidade escolar é um reflexo da sociedade, é 

difícil não concordar com aqueles autores que falam que as possibilidades da escola 

pública hoje se encontram consideravelmente reduzidas, devido ao papel que ela 

vem tendo geralmente como agente reprodutor de um pensamento acrítico e pouco 

contributivo para gestar mudanças sociais. Assumem esses sistemas e unidades 

escolares, a maioria das vezes, uma função de manutenção do status quo e da 

reprodução das desigualdades.  

 
(…) se ha perdido de vista el verdadero sentido de las escuelas y se 
las ha puesto al servicio del sistema social imperante (…) [las 
escuelas] mantienen el control social a través del proceso de 
transmisión cultural, distribuyendo y legitimando una forma de 
interpretar la realidad, conformando alumnos alienados de su 
realidad cotidiana y sin capacidad reflexiva ni menos crítica (PRIETO, 
2001, p.14). 
 

No contexto latino-americano das últimas décadas, se evidencia um 

incremento na cobertura das vagas no sistema de ensino, abrindo as portas para 

muitos dos que antes não tinham acesso à escola. Se um fato inegável, não só por 

ter sido divulgado constantemente pelos discursos oficiais, como também tendo 

considerado os esforços políticos e, sobretudo, as exigências sociais que na procura 

de maiores níveis de democracia, solicitam que maiores quantidades de pessoas 

consigam acessar os sistemas educativos. 

 
La región está a punto de lograr la universalización de la enseñanza 
primaria. En América Latina y el Caribe, la tasa neta ajustada de 
escolarización (TNAE) en la enseñanza primaria aumentó 
paulatinamente desde 1999 y llegó a alcanzar en 2008 una 
proporción del 95%. Casi un 40% de los países de la región sobre los 
que se dispone de datos pertinentes han logrado ya la EPU y un 20% 
están a punto de conseguir este objetivo (UNESCO, 2011, p. 3). 
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No entanto, é preciso questionar as condições quanto à qualidade de ensino 

que as novas camadas alcançadas pela ampliação da cobertura podem aceder. Ao 

nos inserir na realidade da escola pública estatal oferecida aos setores populares, 

nos deparamos com inúmeros problemas e complexidades que os estudantes têm 

que enfrentar. Paulo Freire, numa fala proferida na Argentina, trouxe para a reflexão 

a seguinte frase: “(...) en la medida en que las clases populares empezaron a poder 

entrar en las escuelas públicas, entonces el Estado empezó a maltratar a las 

escuelas públicas” (FREIRE, 1993, Registro audiovisual). Esse maltrato de que fala 

Freire pode-se constatar na precariedade da infraestrutura, na baixa expectativa que 

os docentes têm dos seus alunos, na fraca inserção das famílias nos processos 

formativos dos seus filhos e, entre outras questões, na insuficiência de recursos 

disponíveis – materiais didáticos, biblioteca, laboratórios, etc. (DUBET, 2004). 

Situação em que a maioria das escolas tem sido obrigada a enfrentar, e, mesmo 

assim, exige-se delas que conquistem os objetivos esperados a partir dos 

planejamentos governamentais. 

Então, temos maior quantidade de vagas que não são acompanhadas 

necessariamente por uma boa qualidade de ensino, o que permite compreender os 

altos níveis de deserção escolar que afetam os setores populares que na América 

Latina somam números impressionantes10, além dos casos em que os estudantes 

conseguem ficar dentro do sistema, em que enfrentam muitas dificuldades para 

permanecer, situação que pode chegar a frustrá-los de modo crônico. 

Os mesmos avanços em cobertura, acesso e progressão dos diferentes 

ciclos educativos das últimas décadas levam à estratificação de aprendizagens e à 

diferenciação nos sistemas educativos. Ao ser uma educação que inclui novas 

camadas sociais, as diferenças entre os estudantes que pertencem a uma ou outra 

classe social se tornam mais evidentes (CEPAL, 2007). Além disso, a América 

Latina ainda não consegue que o sistema educativo seja um mecanismo potente de 

equiparação de oportunidades; ao contrário, muitas vezes este sistema gera 

                                                 
10

 “La información disponible indica que actualmente cerca del 37% de los adolescentes latinoamericanos entre 15 y 19 años 

de edad abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar, y casi la mitad de ellos lo hacen tempranamente, antes de completar 
la educación primaria. En varios países la mayor parte de la deserción se produce una vez completado ese ciclo, y, con 
frecuencia, durante el transcurso del primer año de la enseñanza media. El abandono escolar presenta diferencias 
pronunciadas entre los países, y en todos ellos es mucho más corriente en las zonas rurales”. Espíndola, E., León, A. “La 
deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional”. División de Desarrollo Social, CEPAL. 
Artículo publicado en Revista Iberoamericana de Educación, n°30.Dic, 2002. Disponível em: 

http://www.rieoei.org/rie30a02.htm  Acessado o dia 28 de outubro, 2015. 
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segmentação tanto na estratificação da qualidade como na eficiência dos cursos que 

são ofertados (CEPAL, 2010).  

 Inserimo-nos, portanto, num contexto de ampliação do acesso de cobertura 

das matrículas para novos setores da população, mas esse esforço não significa 

necessariamente maior investimento e planejamento em prol da qualidade do ensino 

para essas novas camadas de estudantes. Temos, certamente, um trabalho dirigido 

à universalização, com a abertura da escola pública estatal para grande parte da 

população que antes ficava totalmente fora, sem possibilidades de acesso, mas 

agora o que se constata é um cenário de inclusão marcado pela segregação e pela 

intensificação da desigualdade.  

 Como podemos, então, nos aproximar de uma educação que não segregue, 

que ajude na tarefa de construir uma sociedade mais justa e democrática? O que 

podemos fazer para que a educação seja pensada com base nos interesses de 

todas as pessoas, principalmente daquelas que por séculos tem sido marginalizada 

dos benefícios que como civilização temos construído? Como descartar aquela 

pobre educação para começar a pensar na construção de uma educação pensada 

nos pobres? 

 

2.2.3 Teorias da educação 

  

 Nesta parte do Capítulo 2- 2.2 Sistemas educativos e Teorias da Educação, 

aprofundaremos o estudo sobre as teorias da educação que, segundo Demerval 

Saviani (2012), tem sido as mais importantes para representar os sistemas 

educativos modernos. A intenção é compreender como a função da educação é 

entendida a partir de diferentes enfoques e tentar, partindo daí, definir qual daquelas 

teorias se aproxima mais à educação que procuramos abordar nesta pesquisa.  

Segundo o autor, as principais teorias da educação podem ser classificadas 

em três grupos: i) as teorias não críticas; ii) as teorias críticas-reprodutivistas e; iii) as 

teorias criticas transformadoras. A diferença entre elas existe no papel que a 

educação cumpre na sua relação com a sociedade. Assim, temos que a primeira se 

caracteriza por acreditar que a educação tem uma ampla autonomia em relação à 

sociedade, sendo que na outra concepção a educação é pensada totalmente 

dependente das estruturas sociais. Para compreender melhor o que o autor propõe, 
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aprofundaremos o estudo de cada uma destas teorias, pois a análise que o autor faz 

resulta muito interessante também para compreender os espaços educativos que 

atuam fora dos muros das escolas. 

  

i) Teorias não críticas da educação 

 O principal que temos que entender sobre a concepção de Saviani é que as 

pedagogias imersas nestas teorias apresentam um desconhecimento das 

determinações das estruturas sociais, obviando as determinações objetivas das 

estruturas da sociedade capitalista na que nos encontramos. Acreditam que a 

sociedade é harmoniosa, e, portanto, tem a possibilidade de integrar a todos seus 

membros, e que se ainda não conseguiu esse objetivo, é por conta de um erro que 

tem que ser remediado. Assim, elas propõem que a educação tem ampla autonomia 

em relação à sociedade, porque tem o poder de intervir efetivamente na equalização 

social, fazendo uma sociedade mais justa, evitando a marginalização “tanto que lhe 

cabe um papel decisivo na conformação da sociedade evitando sua desagregação 

e, mais do que isso, garantindo uma sociedade igualitária” (ibidem. p. 4). 

 Dentro destas teorias, o autor propõe a análise de três tipos de pedagogias: 

a) Pedagogia Tradicional, b) Pedagogia Nova, c) Pedagogia Tecnicista. 

 

a) Pedagogia Tradicional 

Anteriormente, abordamos a origem do sistema educativo que conhecemos 

na atualidade, evidenciando que este tinha como objetivo superar a ignorância dos 

novos cidadãos para a conformação da nova sociedade capitalista-burguesa. A 

pedagogia que foi trabalhada nesta etapa se caracterizava por ser uma educação 

baseada principalmente no ensino dos conhecimentos, conhecimentos que a 

burguesia avaliava como relevantes. Então, o foco estava no professor, este tinha 

que ser uma pessoa bem preparada, capacitada para transmitir aqueles 

conhecimentos aos alunos, principalmente por meio de aulas expositivas e repetição 

de exercícios.  

Mas, no final do século XIX começa a receber críticas pela sua incapacidade 

de universalizar a educação, tanto em seu acesso como na transmissão efetiva do 

conhecimento. Temos aí um primeiro ponto de ruptura frente a um sistema educativo 

que não consegue cumprir com o que promete. 
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b) Pedagogia Nova 

No auge das críticas à escola tradicional do final do século XIX, nascem 

novas vozes para tentar criar uma escola diferente que, sem considerar as 

estruturas sociais existentes, continuam acreditando no poder superior da escola 

para equalizar a sociedade e torná-la mais justa. 

Agora, é considerado que na sociedade todos os indivíduos são diferentes, 

então nessa diversidade a sociedade deve se abrir à aceitação e respeito mútuo.  

Considerando esta nova perspectiva, não é possível continuar esperando que todos 

aprendam os mesmos conhecimentos, portanto a escola agora tem que contribuir 

para ajustar/adaptar esses indivíduos diversos a uma mesma sociedade. A escola 

não é mais entendida como um lugar para superar a ignorância e adquirir 

conhecimentos, agora, o importante é a aceitação das pessoas pela sociedade em 

seu conjunto.   

Põe-se em movimento um processo de biopsicologização da educação e a 

escola. No seguinte parágrafo, Saviani detalha o que ele considera que foram as 

principais mudanças: 

Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, 
por referência à pedagogia tradicional, tenha deslocado o eixo da 
questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto 
lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos 
o processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço 
para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo 
para o não diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma 
pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para 
uma pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente 
nas contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de 
uma teoria pedagógica que considera que o importante não é 
aprender, mas aprender a aprender (2012, p. 9). 

 
Este tipo de pedagogia, tampouco consegue se ampliar, por diversas razões, 

dentre elas o fato deste sistema de pedagogia nova requerer maiores investimentos. 

Os sistemas educativos continuam sendo principalmente pensados no modelo da 

escola tradicional, e as experiências educativas que agem baseadas nesta nova 

teoria só existem como escolas experimentais ou para pequenos grupos de elite, 

restringindo-se principalmente à educação daqueles que podem pagar por ela. 
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c) Pedagogia Tecnicista 

Esta nova tentativa de intervir na escola tem como premissa que a 

objetivação do trabalho pedagógico levará ao melhoramento dos processos 

escolares. Esta objetivação se baseia nos princípios da racionalidade, eficácia y 

produtividade, que tem origem na suposta neutralidade científica. Assim, nesta 

lógica, o aluno adaptado a um sistema que foi criado tecnicamente para dar certo, 

não tem possibilidade para não aprender.  

Nasce assim uma forma de pensar o trabalho pedagógico padronizado, em 

que intervêm muitos técnicos e especialistas, que tem como missão revelar e indicar 

os caminhos a seguir por meio de modelos de disciplina e práticas pedagógicas. 

Portanto, o professor e o aluno não têm um papel relevante, pois o foco está nos 

processos. Nesta perspectiva, a pessoa que é ineficiente ou improdutiva para o 

processo será quem não vai dar certo nele. O foco da escola é aprender a fazer. 

 
A pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de 
funcionamento fabril, perdeu de vista a especificidade da educação... 
acabou por contribuir para aumentar o caos no campo educativo, 
gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de 
fragmentação, que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico 
(ibidem, p. 14). 

 
 

ii) Teorias Criticas Reprodutivistas da Educação 

Saviani concebe as Teorias Criticas Reprodutivistas como aquelas que 

assumem que a educação só existe limitada às condicionantes sociais dos sistemas 

imperantes. Sua função, em nosso sistema capitalista, é a reprodução da sociedade 

de classes e o modo de reprodução capitalista. Algumas teorias que tentam 

demonstrar essa ideia são: a) Teoria do sistema de ensino como violência simbólica, 

b) Escola como aparato ideológico do Estado, c) Escola dualista. 

 

a) Teoria do sistema de ensino como violência simbólica 

Bourdieu e Passeron, em seu livro A reprodução (1974), tentam demonstrar 

teórica e empiricamente que os sistemas educativos cumprem uma função ligada 

aos interesses das classes dominantes ao selecionar para seu proveito o capital 

cultural ao qual poderão ter acesso as classes oprimidas. Eles argumentam que as 

classes poderosas dominantes exercem sua violência material (dominação do 

capital econômico) por meio da violência simbólica (dominação do capital cultural), 
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dissimulando, assim, a força material que os mantém nessa posição social. A 

violência simbólica é praticada por múltiplas formas que perpetuam a sociedade de 

classes, como são os meios de comunicação, as religiões, a família, as modas, as 

atividades artísticas e literárias, entre outras, todas estas criadas para a formação da 

opinião pública em favor dos dominantes. Mas na obra citada os autores têm como 

objeto o sistema de ensino. Com base neste modo de entender o funcionamento dos 

sistemas educativos, não podemos pensar na possibilidade de agir das classes 

oprimidas, porque o poder dos poderosos abrange todas suas forças, tanto materiais 

quanto simbólicas.  

 

b) Escola como aparato ideológico do Estado 

Althusser é analisado por Saviani, pela sua teoria dos Aparatos Ideológicos 

do Estado (1969), que reflete sobre o papel da escola como reprodutora das 

relações de expropriação capitalista, mantendo e garantindo os interesses da 

burguesia. Ele argumenta que reproduzir as condições de produção do sistema 

capitalista implica reproduzir as forças produtivas e as relações de produção 

existentes. Esta ideologia foi mantida pelo Estado por meio de seus Aparelhos 

Repressivos, mas também através dos Aparelhos Ideológicos, nos quais se inserem 

os sistemas de ensino. Diferente do que foi proposto por Bourdieu e Passeron, 

Althusser reconhece que a classe oprimida poderá agir frente a essa dominação, 

mas isso só acontecerá fora dos sistemas de ensino. 

 

c) Escola Dualista 

C. Baudelot e R. Establet (1971), propõem que a escola assim como a 

sociedade capitalista, só pode ser dividida em dois grandes redes: Secundária 

Superior e a Primária Professional. Assim, não é possível acreditar numa escola 

unificada. A escola se apresenta como um Aparelho Ideológico do Estado, e, 

portanto, sua função é reproduzir as relações de produção capitalista, formar a força 

de trabalho e inculcar a ideologia burguesa, além de ter “por missão impedir o 

desenvolvimento da ideologia do proletariado e a luta revolucionária” (ibidem, p. 27). 

Para estes autores, dentro da escola não existe a possibilidade de formar força 

proletária para a luta de classes, mas não desconhecem esse poder na classe 

operária fora desta instituição.  
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Esta breve exposição das teorias críticas reprodutivistas da educação, nos 

ajuda a compreender a influência que a sociedade exerce sobre os sistemas de 

ensino, porém se apresentam a partir de um olhar muito redutor do papel e do poder 

das classes oprimidas e daqueles que ainda acreditamos na educação como espaço 

de potenciação de transformação social.  

Se ficássemos na ideia extrema do poder absoluto dos condicionamentos 

sociais, perdendo a esperança nas nossas possibilidades de mudar essa realidade, 

então não seria possível enunciar, nem mesmo tentar procurar resposta, à nossa 

questão de repensar a educação. Poderíamos dar por acabada a nossa tarefa, 

nossa responsabilidade como ser histórico e aceitar servilmente que só uns poucos 

são os elegidos para desfrutar o que todos nós e nossos antepassados tem feito 

para responder às necessidades humanas.  

Para concluir, tanto a teoria não critica da educação como a teoria critica 

reprodutivista, que foram apresentadas pelo autor para explicar os sistemas de 

ensino escolares, ajudam-nos também a analisar aqueles espaços educativos que 

se encontram fora das fronteiras institucionais governamentais. Como dito 

anteriormente, ao manter o foco principalmente na educação escolarizada, as 

pesquisas acadêmicas tem sido um aporte muito limitado para aprofundar o estudo 

sobre outras educações existentes. Então, para tentar nos aproximar delas, na sua 

intensa, diversa e complexa configuração, é que acreditamos que as diferentes 

teorias serão um aporte para entender esses espaços também. 

Por último, apresentaremos um outro modo de entender o trabalho 

educativo, que tem relação com uma teoria da educação que além de ser crítica das 

condições que impõe a sociedade, acredita que ainda existe possibilidade de formar 

para a transformação da sociedade. Saviani finaliza seu texto com uma 

caracterização do que chamou educação crítica progressista da educação. Esta 

ideia faz muito sentido quando por um lado se supera um olhar não critico e por 

outro se tenta não cair no desespero do fatalismo estruturalista. Decidimos 

enriquecer as análises que podemos fazer desta teoria somando os aportes de 

Henry Giroux, teórico contemporâneo deste pensamento, que nos fala das Teorias 

Críticas Transformadoras e que articularemos às duas apresentadas anteriormente.  
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iii) Teorias Criticas Transformadoras.  

Demerval Saviani apresenta-nos esta teoria como uma tentativa de superar 

a ingenuidade da teoria não critica e o fatalismo da teoria crítica reprodutivista. Esta 

teoria acredita no poder da ação humana para modificar a escola, tendo como 

referente os interesses dos dominados.  

 
(...) impõe-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que 
caracteriza as teorias não críticas) como a impotência (decorrente 
das teorias critico-reprodutivistas), colocando nas mãos dos 
educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de 
um poder real, ainda que limitado (SAVIANI, 2012, p.30). 
 

 
Esta ideia é exposta a partir de uma concepção não ilusória, no sentido que 

reconhece as determinações sociais que afetam este espaço educativo e o conflito 

de interesses que caracteriza nossa sociedade. Mas, por outro lado, tenta evidenciar 

que as pessoas que trabalham na educação têm também um poder que lhes permite 

um espaço de luta limitado, mas real. 

A educação, então, tem uma função específica no processo de 

transformação estrutural da sociedade, e, portanto, os que acreditam na mudança e 

não estão conformados com a sociedade atual, podem agir para conseguir que a 

educação seja uma bandeira de luta alijada dos interesses dominantes.  

 
(...) trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 
discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 
Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa engajar-se 
no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor 
qualidade possível nas condições históricas atuais (ibidem, p.31). 
 

Giroux, em seu livro Os professores como intelectuais (1997), nos fala sobre 

seu interesse de conceber a escola como uma esfera pública democrática que tenha 

como função formar a pessoa como ser individual, apoiando sua liberdade, e 

também como ser que age em prol da justiça social. Em sua perspectiva, a escola 

não pode continuar sendo pensada como uma extensão do mundo laboral, mas 

deve fornecer “as condições ideológicas e materiais necessárias para a educação 

dos cidadãos na dinâmica da alfabetização crítica e coragem cívica (...) como 

cidadãos ativos em uma sociedade democrática” (1997, p. 28). 

Dentro da teoria crítica transformadora da educação, se pauta uma 

pedagogia transformadora, contra hegemônica. Isso significa que os conhecimentos 
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transmitidos e criados são pensados tanto para a crítica como para a ação 

transformadora, que é tentar mudar e lutar contra a opressão e a favor da 

democracia em todos os âmbitos sociais. O anterior é entendido, pelo autor, como a 

luta pedagógica, que junto à luta política e à luta social transformarão a sociedade.  

Em síntese, para o nosso interesse, já explicitado em muitas ocasiões, de 

repensar nosso modo de fazer educação, as teorias apresentadas anteriormente 

ajudam-nos a delinear os nossos caminhos. Assim, é que esta última teoria 

educativa transformadora poderia ser pensada como aquela que mais se aproxima a 

uma concepção de educação para a resistência e emancipação.   

A continuação, nos próximos dois capítulos, mergulharemos ainda mais 

nesta ideia de educação, que pouco a pouco vai se construindo e colorindo.  
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CAPITULO 3. UM CAMINHO PARA A CONCEITUALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO 

POPULAR: SIMÓN RODRÍGUEZ E PAULO FREIRE 

  

 Quando quisemos nos aproximar de uma definição e denominação dos 

espaços educativos não escolares em contextos populares e começamos a nos 

aprofundar nas leituras, compreendemos que a tarefa não seria fácil, pois dentro da 

revisão teórica que fizemos achamos diversas definições e nomes: educação não 

formal, educação alternativa, educação social, educação popular. Percebemos que 

esta dificuldade se deve ao fato de cada experiência educativa que se insere neste 

campo tem sua forma própria de ser pensada e concebida, resultando difícil achar 

as mesmas características em todas elas. Mas, ainda assim podemos dar conta de 

que nas diversas definições se evidencia um trabalho com a intenção de mudar 

situações de injustiça social, como: violência física e simbólica, segregação social, 

falta de democratização dos espaços públicos, falta de democratização dos 

conhecimentos, falta de reconhecimento das minorias e seus interesses, carência no 

desenvolvimento dos direitos de forma equitativa para todos, entre outros.  

Uma das primeiras formas de denominar este campo educativo que usamos, 

e que aparece com frequência na literatura sobre o tema, foi Educação Não Formal 

proposto por Maria Da Gloria Gohn (2010), mas como já aclaramos numa nota 

anterior neste mesmo texto, decidimos não empregar este termo, pois achamos que 

essa denominação, se bem seja para caracterizar e diferenciar entre diferentes 

campos educativos, não corresponde ao significado que nós quisemos dar à 

educação que queremos pesquisar. 

Em face ao anterior, é que decidimos indagar sobre os sentidos e 

significados da Educação Popular, encontrando novamente muitos modos de defini-

la. Como exemplos da sua amplitude, é possível pensar em educação popular 

quando falamos do trabalho educativo com adultos ou também ao trabalho com 

jovens e crianças; o trabalho dirigido às minorias e também ao trabalho destinado ao 

conjunto geral das pessoas das classes sociais populares; trabalho que se faz ligado 

ao sistema de ensino, como pré-vestibulares populares, ou experiências que tentam 

não ter relação nenhuma com este; trabalho de educação popular que tem como 

objetivo o levantamento da luta de classes e outros que não tem consciência clara 

respeito ao seu papel nesta luta; trabalho educativo com foco na área artística, 
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tecnológica, literária ou musical... As experiências de educação popular são infinitas 

e diversas. E mesmo que muitos autores tentem elaborar classificações e definições 

para falar sobre educação popular, nós acreditamos que, ainda que as experiências 

de educação popular possam ter características semelhantes, resulta muito difícil 

dar conta de toda a complexidade e diversidade que estas experiências apresentam. 

Assim, na procura de uma própria definição do que entenderemos por 

Educação Popular, é que trabalhamos a partir de dois grandes autores, de diferentes 

tempos históricos da nossa América Latina: Simón Rodríguez (1771-1854) e Paulo 

Freire (1921-1997). Ambos fizeram aportes muito importantes no desenvolvimento 

do trabalho educativo pensado nos interesses dos setores violentados e 

marginalizados ao longo da história, e por meio dos seus escritos nos convidam a 

pensar e refletir sobre uma educação para a resistência e a emancipação. 

 

3.1 SIMÓN RODRIGUEZ, O IRREVERENTE EDUCADOR  

 

La INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
en el siglo 19 
pide MUCHA FILOSOFÍA 
que 
el INTERÉS JENERAL 
está clamando por 
una REFORMA 
y que 
la AMÉRICA está llamada 
por las circunstancias, a emprenderla 
atrevida paradoja parecerá. . . . 
. . . .no importa. . . . 
los acontecimientos irán probando, 
que es una verdad muy obvia 
la América no debe IMITAR servilmente 
sinó ser ORIJINAL. (RODRIGUEZ, 2008, p. 48)11 
 
 

 No livro, O mestre inventor (2013), Walter Kohan nos fala sobre as 

experiências de Simón Rodriguez (1771-1854) com a educação. Para o autor, Simón 

Rodríguez esteve muito influenciado em seus pensamentos educativos ao conhecer 

o menino Thomas. Simón, nascido na Venezuela, passou a sua vida viajando. Num 

desses viagem, encontrava-se querendo aprender inglês. Numa escola junto a uma 

turma de crianças na Jamaica, teve uma experiência “que mudou radicalmente o 

                                                 
11

 Respeitou-se para todas as citações de Simón Rodríguez, o seu próprio estilo da escrita. Ele tinha um jeito especial de 
escrever, pois acreditava que na escrita tradicional a gente perde a expressividade e a originalidade da fala.  
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que ele pensava sobre a educação da infância” (2013, p. 30). Depois da aula, numa 

brincadeira na rua com as crianças da turma, apresenta-lhes um problema ao perder 

o chapéu que usavam como brinquedo. É nesse momento que um menino negro 

“que sempre os assiste com olhos brilhantes” (ibidem, p. 31) fala para eles sua ideia: 

subir as crianças aos ombros dele e recuperar o chapéu. Para Simón essa ideia é 

ótima e fala para o menino que ele aceita, mas se ele for o primeiro na escada 

humana. O acontecimento, que pode parecer sem importância num primeiro 

momento, não abandona a mente de Rodriguez, que desde esta experiência 

começa a questionar: como é que a criança menor, aquela criança pobre, analfabeta 

e que nunca foi a uma escola, pode resolver aquele problema do chapéu?  

 
Assim, o pequeno Thomas leva a Simón Rodriguez a pensar a 
escola como nunca tinha feito antes. Não se trata de questionar 
apenas o funcionamento da escola, sua organização, mas acima de 
tudo, seu papel social, político, seu sentido. Não se pode continuar 
aceitando uma escola que fecha suas portas a crianças como o 
pequeno Thomas (ibidem, p. 33). 
 

 O relato anterior nos orienta para entender a concepção de Educação 

Popular de Simón Rodríguez. A partir daquela experiência, não só questiona que as 

escolas fiquem fechadas para as crianças pobres como Thomas, como também 

questiona o modo em que a escola ensina o que ensina. Questionamento que lhe  

trouxe mais de um problema nas suas experiências futuras, sendo inclusive 

perseguido pela burguesia da época na Bolívia, quando tenta implementar uma 

escola para todos: “Uma escola aberta para aqueles que nunca entraram na escola” 

(ibidem, p. 52).  

Para Simón Rodriguez, a educação foi um tema muito importante nas suas 

reflexões. Ele, sendo um homem irreverente e de pensamento divergente para a sua 

época, foi chamado por muitos como louco e, por conta da sua personalidade, foi 

ovacionado por muitos, mas também amplamente criticado. Isto pode ser verificado 

no prólogo do livro Simón Rodriguez. Inventamos o erramos (2008), em que Dardo 

Cúneo faz uma recopilação de descrições da época sobre ele: 

 
Los que dejaron testimonio de su trato nos lo devuelven como 
personaje de fábula, fábula molesta, irritante, inconveniente. El 
Mariscal Sucre (en carta a Bolívar, desde Chuquisaca, 1826): «tiene 
la cabeza de un fraile aturdido», «una cabeza alborotada con ideas 
extravagantes». El General O’Leary, secretario y cronista de Bolívar 
(en sus Memorias): «hombre de variados y extensos conocimientos, 
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pero de carácter excéntrico; no solamente instruido, sino sabio». El 
chileno José Victorino Lastarria (en sus Recuerdos literarios, 1885): 
«la extravagancia de sus formas y de sus hábitos le daba una 
originalidad que le alejaba de las adhesiones»; «vestía como vestían 
los artesanos». (Prologo) 
 

Encontramo-nos assim com um educador que não estrutura seu 

pensamento nas formalidades da época, motivo pelo qual se poderia explicar sua 

inovação na área educativa e também na crítica social que ele constantemente faz e 

que incomoda seus colegas burgueses.  

Sai de sua pátria muito jovem e não volta mais a ela. Depois de sua estadia 

na Jamaica, continua viajando: Estados Unidos, Europa, Colômbia, Equador, Peru, 

Bolívia e Chile. Sua intenção tem muita relação com sua vontade de ter 

conhecimento prático sobre o povo. Isso implica aprender do povo, da cultura, das 

tradições, da filosofia, das organizações sociais da política de cada lugar. As viagens 

de Rodriguez são muito significativas. Ele viaja com a intenção de revolucionar as 

instituições de ensino:  

 
(...) para que elas atendam aos que se encontram descartados pelas 
escolas existentes e para que nelas aprendam a pensar não só em 
como transformar sua condição na sociedade, mas, acima de tudo, 
em como transformar a própria sociedade que cria essa condição.  
Em suas palavras, como fazer uma República de verdade. (KOHAN, 
2013, p. 62) 

 
 Esse contato com a cultura popular, que ele procurava em cada lugar que 

visitava, o inspirou a participar, nas suas intervenções como educador, da criação de 

escolas ou em cargos governamentais em distintos países (Colômbia, Peru, Bolívia 

e Chile), enriquecendo suas práticas pedagógicas com aqueles saberes recolhidos 

do contexto. Em uma carta que escreve ao general Francisco de Paula Otero, da 

cidade de Lima no Perú, fala sobre as perseguições que estava sofrendo por tentar 

dar educação aos mais pobres: 

 
Un abogado llamado Calvo desbarató mi establecimiento en 
Chuquisaca, diciendo que yo agotaba el tesoro para mantener putas 
y ladrones, en lugar de ocuparme del lustre de la gente decente. Las 
putas y los ladrones eran los hijos de los dueños del país. Esto es, 
los cholitos y cholitas que ruedan en las calles y que ahora serían 
más decentes que los hijos e hijas del señor Calvo. (RODRIGUEZ, 
2008, Prologo)  
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O conceito de educação que ele defendia frente aos discursos hegemônicos 

da burguesia da época tinha como foco principal criar uma educação para as 

Américas, desde as Américas. Ele falava da necessidade de criar algo próprio à 

nossa realidade, superando a imitação da Europa e dos Estados Unidos. Ele queria 

consolidar a Independência, período histórico que faz dele um defensor da 

República, responsabilizando os governos por esta importante tarefa. Para ele, a 

educação tinha como objetivo educar a todos os cidadãos da nova República sem 

importar sua condição econômica: 

 
Asuma el GOBIERNO las funciones 
De padre COMUN en la educación 
JENERALICE la instrucción 
Y el arte social progresará, como progresan todas las 
Artes que se cultivan con esmero. 
(ibidem, p. 60)12 

  

Sustenta a ideia de que todas as pessoas desta nova República tinham a 

capacidad de aprender e que teria que ser responsabilidade social dela (da 

República) oferecer para todos as possibilidades de receber instrução. Por isso, para 

nós, detalhar a sua trajetória de vida em pequenos relatos sobre suas vivências é 

muito relevante, pois incidem no seu modo de pensar a educação e, portanto, 

resulta importante para poder entender os principais aspectos que caracterizam a 

Educação Popular de Rodríguez.  

 Simón fala de uma educação experimental em que as pessoas aprendam 

sobre todos os conhecimentos disponíveis da humanidade. Para ele a educação não 

só tinha que acontecer nas escolas, por isso ele “funda não apenas escolas, mas 

também serralherias e fábricas de sabão e de velas, e desenvolve uma série de 

atividades práticas relacionadas com o mundo do trabalho industrial” (KOHAN, 2013, 

p. 49). São escolas de ofícios, de produção, de formação para a vida e para o 

trabalho. As escolas são abertas aos excluídos, sem condições, sem requisitos, para 

quem nunca foi à escola, são escolas para meninas e meninos de qualquer classe 

social. O objetivo é formar os cidadãos que a República necessita com os próprios 

despossuídos, os indígenas, pobres e escravos dessas terras. Fazer escola é 

“restituir o que é próprio aos despossuídos: a terra, a cultura, a linguagem, o 

pensamento, a vida” (ibidem, p. 55), não é manter o status quo da sociedade.  

                                                 
12

 Respeitou-se nesta e todas as citações que fazem referência aos escritos de Simón Rodriguez a originalidade de seu estilo 

na escrita.  
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 Em nossa leitura, o aprendizado deixado por Rodríguez para nossa proposta 

de refletir sobre novas concepções à respeito da educação, a partir do aporte da 

Educação Popular tem a ver com a educação em prol de uma prática pedagógica 

que não discrimina, não deixa ninguém fora dela, com o objetivo de potenciar todos 

os conhecimentos e habilidades possíveis para fazer de nossa condição humana 

uma ferramenta de mudança social, considerando principalmente as dívidas que a 

sociedade tem com os marginalizados.  

  

3.2  PAULO FREIRE, O TRANSFORMADOR DE MUNDOS  

 
Se a educação sozinha não transforma a sociedade,  
sem ela tampouco a sociedade muda . 
(FREIRE, 2014c, p. 77) 

 

Complementando a visão de Educação Popular de Simón Rodríguez, 

faremos uma revisão sobre o pensamento de Paulo Freire. Ele nasceu no Brasil e é 

considerado um dos mais importantes pensadores da Educação Popular na América 

Latina. Sua vasta obra bibliográfica oferece um acúmulo de ideias que nos ajuda a 

aprofundar o estudo sobre seus pensamentos. O autor insere sua obra numa 

sociedade capitalista, em que coexistem opressores e oprimidos e reivindica a 

importância da conscientização sobre a luta de classes (FREIRE, 2014a). Assim, 

para ele, a educação tem como principal objetivo ser uma educação libertadora, no 

sentido de ser uma ferramenta para potenciar a consciência crítica dos homens, que 

lhes permita a “superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação 

de todos” (ibidem, p. 48). O que significaria transformar a situação concreta que gera 

a opressão para assim: “Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 

porque é capaz de amar” (2014 b, p. 42). Nesta perspectiva, o educador é também 

um agente político, que em sua prática educativa tem a tarefa de “desafiar ao 

educando, com quem se comunica, a quem comunica, a produzir sua compreensão 

do que vem sendo comunicado” (ibidem, p. 39). De tal modo o educador não entrega 

conteúdos ao educando, mas faz um trabalho de criação, no sentido de possibilitar 

os espaços para a produção e a construção desse conhecimento, compreendendo-

se, tanto ele como seus estudantes, como seres epistemologicamente curiosos.  
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Para ele a educação baseada num olhar libertador, progressista, tem que 

gerar consciência do mundo e consciência de si mesmo, porque ao ter consciência 

de mim e do mundo posso compreender que não só posso me adaptar ao mundo, 

mas também ser um ser com o mundo e com os outros, ser “capaz de intervir no 

mundo e não só de a ele se adaptar” (2014c, p. 44). Isso é chave no pensamento de 

Freire, nos seus escritos sempre falou sobre a possibilidade humana de transformar 

o mundo, de ser sujeito histórico (determinado por ela), mas também sujeito da 

historia (que tem capacidade de agir sobre ela). Para ele, o caminho de uma 

verdadeira pedagogia critica radical e libertadora é “trabalhar contra a força da 

ideologia fatalista dominante que estimula a imobilidade dos oprimidos e a sua 

acomodação da realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores” 

(ibidem, p. 48). Na sua perspectiva, não cabe neste tipo de educação, por exemplo, 

aquela fundada nas teorias tecnicistas, porque não é possível educar para a 

emancipação focado só no conteúdo, agindo norteado por uma suposta neutralidade 

ou por uma lógica produtivista do processo educativo que não considere como 

pilares fundamentais os educandos e os educadores. No entanto, não recusa a 

importância do conteúdo, pois este é importante, mas só se for pensado como direito 

à democratização dos aprendizados, que deve ser para todos por igual e ser 

analisado criticamente para entender a favor de quem o conteúdo atua na 

sociedade.  

O principal aprendizado que nos deixa Paulo Freire, é sobre a importância 

de olhar a relação da prática educativa conectada com a possibilidade de 

emancipação humana, no sentido de reconhecer a possibilidade de, por meio da 

consciência crítica, transformar a nossa realidade agindo sobre as expressões que 

na sociedade perpetuam a opressão.  

 

3.3 RUMO A UMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR  

 

 Resgatamos o pensamento de ambos os autores, porque pensamos 

necessário reconstruir uma aproximação própria sobre o que vamos entender por 

Educação Popular nesta pesquisa. Trabalhamos assim com autores de nossa 

América Latina, porque são eles que podem ajudar a repensar a nossa educação 

ligada a nosso contexto histórico-social. 
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Desde o primeiro autor, Simón Rodríguez, agradecendo a sua originalidade 

e coragem para pensar a educação da sua época, que trouxe para a nossa definição 

a ideia de uma Educação Popular: pensada para todos os cidadãos sem condição 

social, mas tendo especial dedicação por aqueles que têm sido negados em seus 

direitos de ser pessoa. Uma educação que permita ao ser humano cultivar-se por 

meio dos conhecimentos que a humanidade tem criado em seu caminho por este 

mundo. Uma educação pensada no benefício de todos e não só do pequeno grupo 

dominante que ostenta ter o maior poder na sociedade. Também dele resgatamos a 

virtuosidade de agir em favor de uma educação social, mesmo tendo as limitações 

das determinações sociais contra ele, o que motiva os educadores a exercer a sua 

autonomia e trabalhar, independente do que a burocracia lhes permite, a partir dos 

fundamentos da teoria da pedagogia crítica progressista.  

Nossa concepção de educação popular também se nutre dos aportes de 

nosso segundo autor, Paulo Freire. Desde ele, queremos resgatar a importância de 

conceber a educação a partir de um olhar filosófico pedagógico, procurando a 

humanização do ser, a superação de condições de dominação para achar novos 

modos de conceber a nossa relação humana, uma relação em que ninguém fique 

sobre ninguém. Uma educação com objetivo emancipador que potencie a autonomia 

e a capacidade de compreender e agir em seu mundo. Nessa perspectiva, cada 

pessoa tem a oportunidade de se desenvolver integralmente, tanto para sua 

inserção no mundo laboral como para seu desenvolvimento pessoal, mas tendo 

como base principal exercer a possibilidade de mudar e transformar o mundo, 

mesmo sendo uma tarefa que, na aparência, se apresenta como impossível.   

Então, desde todo o anterior é que vai ser guiado o nosso entendimento do 

que é Educação Popular. Algumas perguntas que nascem agora são: Como pensar 

a educação fora dos muros das escolas? É possível encontrar em todas essas 

experiências educativas os mesmos lineamentos emancipadores? Indícios de qual 

teoria da educação podemos conceber nelas? Quanto das orientações teóricas 

críticas transformadoras podemos encontrar hoje nas práticas educativas não 

escolarizadas? Que elementos temos e quais faltariam para responder a estas 

questões?  
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CAPITULO 4. ESPAÇOS EDUCATIVOS COMO POSSÍVEIS LUGARES DE 

EMANCIPAÇÃO E RESISTÊNCIA 

 

No es posible representarse una democracia realizada sino como 
una sociedad de emancipados (ADORNO, 1998, p. 95).   

 
  Chegando ao final desta primeira parte do escrito que intitulamos: Aquilo 

chamado educação, e que vem dando forma, ao menos desde o teórico, a nosso 

interesse principal que é tentar encontrar elementos que podem se tornar valiosos 

aportes para se repensar nosso modo de fazer educação, queremos fechar este 

capitulo analisando duas categorias chave que serão utilizadas para tentar 

compreender as experiências educativas em nosso campo de pesquisa: 

emancipação e resistência. 

O primeiro já foi abordado na primeira seção deste capítulo e agora vai ser 

retomado; nesse sentido, o conceito de emancipação para o qual vamos trabalhar 

vai se nutrir de Adorno (1998), que propõe que os sistemas educativos deveriam 

estar orientados para trabalhar pela potenciação de um raciocínio crítico sobre a 

realidade social e conduzi-la individualmente até a emancipação. Emancipação, 

então, seria a capacidade do ser humano autônomo de dispor do próprio 

entendimento para decidir sobre si mesmo, reconhecendo as lógicas de dominação 

que estruturam a sociedade e podendo agir criticamente sobre elas em prol de sua 

transformação. Ele faz um chamado a potencializar a autonomia da pessoa como 

capacidade de autogovernar-se para forjar seus próprios caminhos e conseguir a 

emancipação. A formação deve permitir à pessoa assumir os constantes câmbios 

que o mundo apresenta, e também permitir-lhe agir para a transformação social.    

 
Si ignorase el objetivo de la adaptación y no preparase a las 
personas para orientarse cabalmente en el mundo, la educación 
sería impotente e ideológica. 
Pero si se queda ahí, si se limita a producir "well adjusted people" 
(gente bien adaptada), haciendo así efectivamente posible el 
prevalecimiento del estado de cosas existente, y además en sus 
peores aspectos, la educación resulta igualmente problemática y 
cuestionable. En esta medida cabe decir que el concepto de 
educación para la consciencia y la racionalidad apunta a un combate 
en dos frentes. Tal vez la adaptación a lo existente sea indomeñable; 
pero, en cualquier caso, no deberíamos ceder a ella. (p. 96). 
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Então, para ele, a educação pensada para a emancipação, tem que 

potenciar, por meio de experiências formativas, altos níveis de reflexão e 

consciência.  Desse modo, estaríamos ampliando a possibilidade de gerar 

espaços de formação emancipatória, apontando para uma noção de sociedade 

democrática de sujeitos emancipados. Trata-se de uma educação que permita 

flexibilidade frente às constantes e fortes mudanças da sociedade, mas que seja de 

igual importância para o momento de sobrelevá-los sem perder sua própria 

individualidade: “una educación para resistir y para dominar las transformaciones” 

(ibidem, p. 103).  

 Lembremos que, para a teoria crítica transformadora, a escola é um espaço 

de contradição social, no qual o indivíduo e a sociedade mantêm uma relação 

dialética. De tal modo, o individuo é entendido como “un actor social, (que) tanto 

crea como es creado por el universo social del que es parte” (MCLAREN, 1984, p 

205). De modo tal, a escola [ou os espaços educativos] não só é assumida “como un 

lugar de adoctrinamiento o socialización o como un sitio de instrucción, sino también 

como un terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante y su 

autotransformación” (MCLAREN, 1984, p 205).  

Desde esta teoria crítica transformadora da educação, Henry Giroux, outro 

dos referentes desta teoria, apresenta aportes importantes para pensar a 

resistência, tendo como foco a luta pela justiça social. Da mesma forma que Adorno, 

Giroux propõe a emancipação como objetivo das experiências formativas, mas 

acrescenta a importância da resistência durante o processo: “pienso que la 

resistencia debe situarse en una perspectiva que tome a la noción de emancipación 

como un interés-guía” (GIROUX, 1983, p. 34).  

 
(…) el concepto de resistencia debe tener una función reveladora 
que contenga una crítica de la dominación y provea oportunidades 
teóricas para la auto-reflexión (self-reflection) y lucha en el interés de 
la emancipación propia y social (ibidem, p. 35).  

 

O autor define resistência relacionada a expressões de luta contra a 

dominação e submissão tanto individual como social, o que anteriormente Adorno 

denominava de autonomia, fazendo o contraponto com a ideia de minoria de idade 

de Kant.  
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De tal modo, os indícios de emancipação e resistência serão procurados nos 

espaços educativos pesquisados para avaliar a possibilidade que estes espaços têm 

como promotores destes e refletir se os objetivos que aquelas experiências 

educativas se propõem e se os conhecimentos que as pessoas adquirem naqueles 

espaços contribuem ou não para sua autodeterminação como ser social crítico e 

transformador da sua realidade. 

 Supondo que as experiências escolhidas para o campo da pesquisa não 

sejam reflexo puro desta educação libertadora e emancipadora que estamos 

procurando, e reconhecendo as determinações sociais que tentam garantir e 

reproduzir as estruturas que os interesses dos setores hegemônicos dominantes 

precisam para manter sua posição de poder é necessário reconhecer a priori que 

existe uma larga tradição de formas de pensar a educação ao serviço da 

emancipação e da transformação da sociedade, que buscam promover espaços de 

justiça e liberdade. Portanto, lugares desde os quais se podem apreender modos de 

implementação de práticas pedagógicas que nutram nossa concepção de educação, 

tanto para seu desenvolvimento democrático, quanto para potencializar caminhos de 

emancipação.  

 

O encontro da escola pública com a educação popular produz 
processos reflexivos e atuações que podem gerar práticas que 
ampliem a face democrática da escola e aprofundem seus vínculos 
com os históricos movimentos de emancipação humana (ESTEBAN, 
2007, p. 17). 

 

Neste sentido, um diálogo entre os campos da educação não escolarizada e 

a educação escolarizada poderia ser muito atrativo e de grande aprendizagem para 

repensar os nossos modos de fazer educação. 
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PARTE 2- MERGULHANDO EM DOIS ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 

CAPITULO 5. METODOLOGIA E CAMPO DA PESQUISA 

 

5.1 DESCRIÇÃO DE UM PROCESSO 

  

Nesta seção tentaremos dar conta da metodologia que sustenta o trabalho 

desta pesquisa. Descreveremos o desenho metodológico que se decidiu, 

especificando: o tipo de investigação, a unidade de estudo, os atores e sujeitos 

relevantes e sua agrupação em segmentos, os instrumentos utilizados para a coleta 

de informação, categorias e procedimentos para analisar a informação.  

A pesquisa problematiza sobre a aparente falta de visibilidade das práticas 

que emergem nos espaços educativos não escolares em setores populares frente às 

concepções educativas hegemônicas dominantes.  

O objetivo geral é: visibilizar práticas educativas não escolarizadas 

desenvolvidas em contextos populares em Santiago (Chile) e no Rio de Janeiro 

(Brasil), destacando as suas possíveis contribuições para uma educação fundada 

em horizontes de resistência e emancipação. E como objetivos específicos, temos: 

1) Analisar os alcances e limitações das experiências educativas na Escuela de 

Circo Macramé e no Espaço Cultural da Grota a partir de uma concepção de 

Educação Popular 2) Caracterizar as dimensões pedagógico-didáticas que 

compõem o trabalho das experiências educativas na Escuela de Circo Macramé e 

no Espaço Cultural da Grota 3) Identificar e interpretar indícios de emancipação e 

resistência em trajetórias de vida dos participantes das experiências educativas do 

Circo Macramé e do Espaço Cultural a Grota. 

O delineamento teórico metodológico utilizado para aprofundar a análise 

deste problema foi de caráter qualitativo, por oferecer a possibilidade de aprofundar 

a compreensão e interpretação da realidade social. Acreditamos que esta opção 

permitirá interpretar aspectos das experiências educativas pesquisadas que não 

poderiam ser quantificadas apenas por meio de dados objetivos (TRIVIÑOS, 2008), 

entendendo que a aproximação à realidade pode ser também a partir dos sentidos, 

percepções e experiências das pessoas que interatuam num contexto social 

delimitado.  
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Por meio de um estudo exploratório, tentamos aprofundar nossas análises 

sobre o objeto de estudo, compreendendo que este é realizado normalmente 

quando o objetivo é examinar um tema ou problema sobre o qual não existe tanta 

informação disponível na literatura (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 115). 

Neste caso, nos referimos à análise de experiências educativas não escolarizadas 

em contextos populares no Chile e no Brasil.  

Esta pesquisa qualitativa foi feita por meio de estudos multicasos, como já 

adiantamos, em duas poblaciones/comunidades no Chile e no Brasil. Os casos 

foram selecionados pensando nas seguintes características: a) Trabalho educativo 

não escolarizado; b) inserção do projeto em setores populares; c) projetos que 

tenham ao menos dois anos de funcionamento, para encontrar jovens e crianças 

que estejam participando no projeto de forma regular por, no mínimo, um ano; d) 

trabalho com crianças e adolescentes; e) projetos que não sejam implementados por 

segmentos governamentais - com o objetivo de analisar experiências que não 

tenham uma direção em seus objetivos e modos de agir estabelecidos por 

segmentos estatais-. Este trabalho não pretende fazer uma análise comparativa 

entre ambos os casos; a intenção é nutrir-se dos saberes que as duas experiências 

educativas podem fornecer.  

As unidades de análise selecionadas foram duas: no Chile, a Escuela de 

Circo Macramé e, no Brasil, o Espaço Cultural da Grota. Ambos os projetos são 

experiências educativas que desenvolvem seu trabalho em contextos populares, 

atendendo entre seus participantes principalmente crianças e jovens. Os atores 

relevantes para obter dados que sejam importantes para analisar na pesquisa são: 

os professores dos projetos, por serem fundamentais nas práticas pedagógicas e 

por sua vinculação direta com os jovens e as crianças; os coordenadores, pois eles 

podem aportar na compreensão da historicidade, objetivos e funcionamento do 

projeto; os participantes, porque podem representar uma voz não institucionalizada 

do projeto e as práticas que nele existem e por querer tentar achar em suas vidas 

indícios de resistência e emancipação.  

O trabalho de campo foi iniciado por meio de observações participativas do 

desenvolvimento das situações educativas nos contextos já assinalados. 

Selecionamos esta metodologia porque contribui no processo de delimitação do 

fenômeno de estudo que será feito ao longo da pesquisa. Este tipo de metodologia 
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permite adquirir dados e informação mais detalhada e rica sobre as experiências a 

serem pesquisadas, sob o contexto social em que as experiências de educação não 

escolarizada criam seus processos e suas pedagogias (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006). 

 
Na observação participante, o observador torna-se parte da situação 
a observar. O pesquisador parte das observações do comportamento 
verbal e não verbal dos participantes, de seu meio ambiente, das 
anotações que ele mesmo fez quando no campo, de áudio e vídeo 
tapes disponíveis, entre outros (MOREIRA 2004, apud FERREIRA 
2012). 
 
 

 Para cada experiência, a coleta de dados foi feita tanto a partir de fontes 

primárias como também de fontes secundárias. Dentre as fontes primárias utilizadas 

temos: observação e anotações de campo de tipo descritivas e reflexivas e 

entrevistas semiestruturadas. Dentre as fontes secundárias temos: documentos 

feitos pelas instituições, publicações realizadas pela mídia, como entrevistas escritas 

e gravações audiovisuais, monografias, informações disponíveis em sites e redes 

sociais. 

Iniciamos um trabalho de observação participante livre em cada uma das 

duas experiências educativas. Nesta etapa, as questões orientadoras da pesquisa 

resultaram de muita utilidade para guiar a observação, estas perguntas foram: quais 

seriam os aportes possíveis a partir da educação não escolarizada em contextos 

populares para conceber novos horizontes para a educação? Quais poderiam ser os 

horizontes subjacentes das práticas educativas não escolarizadas em contextos 

populares?  

No primeiro momento, só estavam definidas como categorias apriorísticas 

aquelas relacionadas com a prática pedagógica que, por minha experiência em 

espaços escolares e não escolares, já eram vislumbradas, ainda antes de conhecer 

as experiências do campo de pesquisa, porém, estas mesmas categorias poderiam 

ser reorientadas caso fosse necessário. Isso se vincula a uma das características da 

metodologia qualitativa, que reconhece que “é impossível que um cientista, um 

buscador ou fazedor de verdades, inicie seu trabalho despojado de ideias gerais 

básicas” (TRIVIÑOS, 2008, p 123). Somos seres interessados em conhecer um 

mundo cultural, mas esse processo de conhecimento implica “duas realidades 

culturais: a que se deseja conhecer e a que é própria do investigador” (Ibidem, 121). 



58 

 

Uma vez dentro do processo de observação, foram aparecendo, tanto nas leituras 

para o marco teórico como das análises feitas das anotações de campo, novas 

categorias que se abriam frente a nossos olhos como importantes para este caminho 

de busca por uma aproximação com esta realidade que estávamos pesquisando, 

nascem assim àquelas categorias relacionadas com a emancipação e a resistência 

nos espaços educativos.  

O tempo das observações de campo foram, devido às nossas possibilidades 

espaço-temporais, diferentes em cada lugar. No Chile, o processo de observação, 

dentro do processo de pesquisa, foi menor que o tempo de observação no projeto do 

Brasil, país no qual resido nos últimos dois anos. Mas é importante assinalar que, 

mesmo não tendo prazo idêntico durante a duração do curso de Mestrado, nossa 

aproximação com o projeto do Chile já tinha sido feita antes, mantendo proximidade 

com o projeto por cerca de dois anos. Em ambas as experiências se sortearam 

livremente jornadas e dias das semanas entre várias aulas para a observação 

destas. Mas, na experiência de integração no projeto educativo brasileiro se preciso 

de um tempo maior no inicio para lograr entender e perceber os detalhes 

importantes para o estudo, pois as barreiras da linguagem e as costumes foram-se 

superando na medida em que o tempo do trabalho de campo avançava.  

Com relação às entrevistas semiestruturadas, estas tinham como categorias 

apriorísticas para as perguntas àquelas relacionadas com as práticas pedagógicas, 

mas também aquelas emergentes que nascem durante o processo mesmo das 

leituras e da observação do campo. As categorias que finalmente foram orientadoras 

das entrevistas são: Educação Popular, práxis pedagógica e de emancipação e 

resistência. A intenção foi aprofundar a análise acerca dos sentidos que as pessoas 

que compõem estes espaços educativos dão [ou concedem] a estas. Finalmente, 

entrevistamos 15 pessoas: 4 coordenadores, 7 participantes e 4 professores. Estas 

pessoas foram selecionadas sem especificação de gênero ou idade, tendo apenas 

como critérios o pertencimento aos segmentos já definidos (participantes-

professores-coordenadores) e que, no caso dos participantes, fossem pessoas com 

mais de um ano participando ativamente do projeto. Iniciamos as entrevistas com 

perguntas que possibilitassem uma resposta fácil dos entrevistados, relacionadas às 

suas experiências pessoais para tentar facilitar um clima de confiança e segurança 

para as próximas perguntas, feitas com o objetivo de aprofundar nas categorias já 



59 

 

definidas. As entrevistas foram feitas na linguagem correspondente para cada país, 

tendo a precaução de fazer uma tradução que facilitara a compreensão das 

preguntas sem mudar o sentido delas. Decidiu-se apresentar as entrevistas sem 

utilizar o nome dos entrevistados, principalmente para manter em resguardo 

opiniões ou detalhes de vida dos entrevistados13. 

Junto às entrevistas e às nossas anotações de campo, fomos analisando 

outras fontes de dados que resultaram importantes para aprofundar o conhecimento 

das histórias e dinâmicas das experiências educativas selecionadas. Por exemplo, 

foi muito enriquecedor conhecer detalhes dos relatos de vidas ao assistir vídeos 

disponíveis na internet que a mídia fez sobre alguns dos integrantes do espaço 

Cultural da Grota, porque nos permitiu conhecer aspectos de sua vida que não são 

possíveis de acessar na pesquisa de campo (conhecer detalhes de sua infância, 

família, pensamentos sobre seus processos como músicos, entre outros), como 

também achar informação relevante para nossa pesquisa sobre os projetos que as 

pessoas não mencionaram por diferentes motivos, seja porque o entrevistado não 

falou ou porque o instrumento não deu conta de aqueles detalhes.  

Para analisar o conteúdo e apresenta-lo de maneira organizada e coerente, 

procuramos fazer um processamento da informação desde a triangulação 

hermenêutica, que, segundo é definido por Francisco Cisterna Cabrera (2005), é:  

 
(…) la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 
pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 
medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 
constituye el corpus de resultados de la investigación (p. 68)   

 
Assim, continuando com o descrito pelo autor, efetuamos um trabalho de 

interpretação da informação que implica previamente cinco etapas importantes: 1) 

seleção da informação; 2) triangulação da informação por segmentos; 3) 

triangulação da informação entre segmentos; 4) triangulação entre as diversas 

fontes de informação; 5) triangulação com o marco teórico. Sinalamos que para o 

analises utilizou-se principalmente os dados colhidos das entrevistas os que foram 

complementados, quando foi preciso, com dados colhidos nas outras fontes. O 

trabalho de análise e intepretação será apresentado numa próxima seção, mas 

                                                 
13 

Pode ver o perfil dos entrevistados no anexo 1.  
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antes queremos contextualizar e apresentar as experiências educativas não 

escolarizadas em contextos populares que foram selecionadas para a pesquisa.  
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5.2  EXPERIÊNCIAS QUE FALAM 

 
5.2.1 Espaço Cultural da Grota14

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Espaço Cultural da Grota encontra-se na comunidade da Grota do 

Surucucu, no complexo da Cachoeira, no bairro de São Francisco (Niterói, RJ; 

Brasil). Segundo a informação obtida em seu site, a comunidade conta com 134 

domicílios e 16 mil moradores, carecendo – como em muitos outros morros – de 

serviços básicos como esgoto, transporte, hospitais e lugares de recreação e 

encontro social.   

O projeto começou nos anos 1980, quando a mãe de Marcio (atual diretor), 

Otávia Paes Selles, professora aposentada, tentava dar reforço escolar, além de 

outras atividades como horta, às crianças do lugar. Em 1995, ela solicitou ao seu 

filho músico que ensinasse flauta doce a um grupo de meninos, ao sentir que as 

atividades que ela fazia com as crianças não conseguiam melhorar as condições de 

vida delas15. Hoje, o filho dela continua o trabalho na Escola de Música da Grota 

junto a sua esposa Leonora, mas agora colaboram também muitos daqueles 

meninos – agora adultos – que conseguiram no espaço cultural a oportunidade de 

nutrir seus talentos musicais.  

O projeto consegue financiar o seu trabalho por diferentes médios; verbas 

obtidas de concursos, apoio de empresas, mas segundo o que um dos 

coordenadores nos falou, o principal apoio financeiro que eles têm é de doações de 

                                                 
14

Conferir: http://www.espacoculturaldagrota.org.br/new/  
15

 Informação obtida numa conversação informal com Marcio. 

Fotografia disponível no site do Espaço Cultural da Grota. 
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amigos e pessoas que por diferentes motivos conhecem o projeto. Mesmo assim, 

ambos coordenadores percebem que na maior parte do tempo o financiamento é 

insuficiente para garantir o orçamento que o projeto implica.  

Os objetivos que explicitam em seu site são “contribuir para o 

desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e jovens através da 

identificação e potencialização de talentos e vocações, construção de capacidades 

artísticas, ampliação da diversidade cultural, complementação e reforço educacional, 

formação para prática cidadã, garantia dos direitos essenciais, profissionalização e 

inserção no mercado de trabalho” 16. 

Ao longo de sua existência, o projeto tem conseguido ser reconhecido como 

uma orquestra importante em Niterói, apresentando seu trabalho em diversas 

cidades do Brasil e também em alguns países da América Latina, Europa e Estados 

Unidos. Além disso, no ano 2010, recebem o reconhecimento de patrimônio imaterial 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Em sua maioria, os jovens e crianças que frequentam o espaço moram no 

morro ou perto do lugar e estudam na rede de educação pública. Também 

participam do projeto pessoas adultas e idosos. Na atualidade, o Espaço Cultural da 

Grota tem sido referência para a criação de outros projetos musicais em outros 

bairros de Niterói, chegando ao atendimento de aproximadamente 200 pessoas em 

10 núcleos diferentes. Mas, na Grota mesmo, assistem cerca de 50 pessoas.   

Todos os professores que ministram as aulas de música hoje são jovens que 

foram formados no próprio projeto. Muitos deles desenvolveram suas vidas no 

caminho da música, outros fizeram estudos profissionais nesta ou em outras áreas. 

Leonora, coordenadora e professora, nos disse numa entrevista que para eles é um 

logro saber que “já quinze alunos são formados, e mais de 50 pessoas foram na 

universidade” 17.   

O Espaço Cultural oferece semanalmente aulas de iniciação musical, de 

aperfeiçoamento nos instrumentos e de teoria musical, assim como aulas de outras 

atividades que não tem relação direta com a música, como: capoeira, teatro, 

biblioteca, literatura, dança, desenho. Estas atividades são todas gratuitas, não 

obrigatórias e estão distribuídas de segunda a sábado em horário de contraturno 

escolar.  

                                                 
16

 Informação extraída do site  http://www.espacoculturaldagrota.org.br/new/ o dia 18 de janeiro do 2016.  
17

 Entrevista feita no processo da pesquisa adjunta nos anexos deste trabalho. 
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 5.2.2 Escuela de Circo Macramé18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola de Circo Macramé encontra-se no setor El Castillo, na Comuna da 

La Pintana (Santiago do Chile). Santiago é uma cidade com segregação geográfica 

segundo as classes sociais, sendo as periferias os lugares de moradia de quem não 

tem as possibilidades econômicas de escolher onde morar. Especificamente no El 

Castillo, há muitas famílias que chegaram a viver ali por conta das erradicações de 

moradias ilegais (campamentos) de diferentes bairros da cidade, tendo sido 

removidos de suas casas entre os anos de 1980 e 1990. Estas novas poblaciones 

criadas como solução habitacional para as classes populares, não somente estão 

afastadas do centro da cidade, mas, além disso, são lugares que não possuem 

espaços de recreação, não outorgam possibilidades de emprego ou serviços básicos 

como transporte, educação e a saúde. A população, segundo o Censo19 do ano 

2002, é de 37.134 pessoas.  

O projeto nasceu no ano 2011, como iniciativa de jovens voluntários que 

trabalhavam e viviam no local. No início, estes foram apoiados pela rede da 

Congregação Marista20; mas, no decorrer do projeto sua vinculação com organismos 

                                                 
18

 Conferir: <https://www.facebook.com/circomacrame?fref=ts>. 
19

 Mesmo que antigo, utilizam-se estes dados devido ao fato de ser o último Censo aprovado pelos organismos internacionais e 
identificado como efetivamente válido para obter dados sobre o país. Conferir: <http://datos.gob.cl/datasets/ver/4117>. 
20

 Segundo informação conferida no site, a congregação Marista foi fundada por San Marcelino Champagnat em 1817, na 
França e “corresponde a um instituto religioso laical con el nombre de Hermanitos de María. La Santa Sede lo aprobó en 1863 
como Instituto autónomo y de derecho pontificio. Respetando el nombre de origen, pasaron a llamarse Hermanos Maristas de 
la Enseñanza (F.M.S.: Fratres Maristae a Scholis)”. Informação disponível em: http://www.maristas.cl/maristas 

  

Fotografia disponível no facebook da Escuela de Circo Macramé. 
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que financiam seu trabalho tem sido diverso. No ano 2011, o projeto teve 

financiamento da ONG marista italiana Fratres Maristae a Scholis (FMSI). No ano 

2012, a Congregação Marista aportou, de forma direta, recursos. No ano 2013, o 

projeto foi aceito num edital recebendo verba pública para esse ano. Desde o ano 

2014 a Fundação San Carlos de Maipo é que financia o projeto e insere a Escuela 

de Circo Macramé como parte do Programa Comunitário Tregua. O maior apoio 

financeiro é obtido desta instituição, mas para cobrir todo u orçamento que o projeto 

precisa, eles realizam outras ações que involucram à comunidade como, por 

exemplo, venta de comidas.   

Dentre seus objetivos, procuram “contribuir à valorização positiva do talento 

infantil e fazer visível a organização juvenil para desarticular os estigmas que os 

vinculam ao perigo social” (TREGUA 2012, ibidem. PALMA 2015) Mas também é 

relevante o tema da violência e promover, utilizando as artes circenses como 

ferramenta, novas formas de resolução de conflitos.   

Na Escuela de Circo Macramé participam aproximadamente 40 pessoas, 

além de uma equipe de três facilitadores (professores) e um coordenador. Os 

participantes são pincipalmente crianças e jovens adolescentes. Todos eles são 

moradores da mesma población e estudam em escolas da área. Os professores são 

jovens que tem experiência nas artes circenses. Sua formação tem sido 

desenvolvida tanto em projetos sociais, aprendizados achados na rua, academias 

privadas do ensino ou encontros das artes circenses. Os três professores do projeto 

moram perto do El Castillo, mas em outros municípios.   

As aulas acontecem duas vezes por semana e tem apresentações na 

comunidade uma vez por mês. Hoje, se encontram utilizando o quintal do prédio da 

Escola Marista Marcelino Champanagt, no que há pouco tempo instalaram uma lona 

de circo recebida como doação. Além do ensino das artes circenses, buscaram 

apoiar os jovens no seu desenvolvimento psicológico e social, na família e na 

escola.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

A continuação, apresentaremos as análises e as interpretações que resultam 

dos dados obtidos principalmente através das entrevistas semiestruturadas e 

complementados com aqueles que foram obtidos a partir de outras fontes. A 

finalidade é indagar e aprofundar o estudo sobre os sentidos e práticas que os 

espaços educativos apresentam. A informação será entregue segundo as principais 

ideias que os dados foram nos oferecendo nas análises, tendo como principais 

referências: i) Educação Popular; ii) práxis pedagógica e; iii) emancipação e 

resistência.  

Num primeiro momento, falaremos sobre as possibilidades e limitações dos 

projetos estudados em relação aos aportes que Simón Rodriguez e Paulo Freire nos 

oferecem para uma aproximação a uma conceitualização de Educação Popular. 

Logo depois, relacionaremos a práxis pedagógica – que foi significada mediante as 

falas e nas práticas observadas –, com as principais teorias da educação 

caracterizadas por Demerval Saviani e Henry Giroux. No final, analisaremos como 

estes projetos educativos não escolares em contextos populares podem dar luzes 

sobre caminhos de emancipação e resistência, segundo os aportes teóricos de 

Theodor Adorno e Henry Giroux.  

As citações das entrevistas serão feitas sem identificação dos entrevistados, 

só sendo explicitado o segmento ao qual pertence a pessoa que fala e, sendo 

necessário, dados que ajudem o leitor a entender o contexto do argumento do 

entrevistado. 

 

6.1 EDUCAÇÃO POPULAR: LIMITES E POSSIBILIDADES DOS PROJETOS 

EDUCATIVOS ESTUDADOS A PARTIR DE UMA CONCEITUALIZAÇÃO DE 

EDUCAÇÃO POPULAR BASEADA EM SIMÓN RODRIGUEZ E PAULO FREIRE  

 

As análises desta seção centram-se nas possibilidades e limitações dos 

projetos educativos estudados em relação à conceituação de Educação Popular, dos 

americanos Simón Rodriguez e Paulo Freire. 

As principais ideias que se resgatam deles para esta conceituação estão 

focadas nos seguintes eixos: i) Educação para todos; ambos autores atuam na luta 

pela inclusão das camadas populares nos sistemas de ensino de suas épocas ii) 
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Saberes; para ambos autores a importância do que se ensina radica em entregar 

uma educação que lhe permita ao ser humano desenvolver-se por meio dos 

conhecimentos que a humanidade tem criado, não só para sua integração no mundo 

laboral mas também para seu próprio desenvolvimento integral iii) Ensino; eles 

destacam os espaços educativos como lugares de criação do conhecimento, de 

aprender a pensar e gerar consciência crítica para atuar como seres de 

transformação de sua condição na sociedade, assim como de transformação da 

sociedade mesma. Neste último momento, trabalharemos principalmente sobre a 

questão da criação dos conhecimentos com base no que Simón Rodriguez propõe 

quanto à necessidade de conhecer as linguagens do povo para poder conhecer e 

aprender deles.21 

Em relação ao primeiro ponto, podemos dizer que há várias aproximações, 

nas falas dos entrevistados de ambos os projetos, à questão da importância de gerar 

espaços educativos nos quais todos possam participar, sobretudo pensando nas 

crianças e nos jovens de camadas populares. Nesse sentido, são recorrentes as 

falas que outorgam importância ao fato de, por exemplo, “tirar as crianças das ruas” 

(coordenadora), de “cambiar el riesgo de la calle, por el riesgo controlado del circo” 

(coordenador).  

A ideia que fica por trás destas falas é a de criar “espacios de socialización 

alternativos, controlados, educativos, mediados, que puedan ser una alternativa a 

los espacios de socialización callejeros” (coordenador). Nesse sentido, há uma clara 

disputa com a rua como espaço de socialização mais imediato das crianças e jovens 

que moram nesses lugares da cidade (poblaciones-Santiago/favelas-Rio de Janeiro).  

A visão que os projetos apresentam com respeito à rua como um lugar de 

perigos, aparece também nas falas das crianças que participam dos projetos. Os 

seguintes dois exemplos podem expressar de que forma elas percebem esses 

perigos nos seus lugares de moradia: “No hay casi nada, porque el barrio en que 

estamos es peligroso, entonces no hacen muchos talleres”; “Porque aqui [o espaço 

educativo] me traz paz, tipo fora do projeto [na comunidade] acontecem muitas 

coisas ruins”. Então, o trabalho que os projetos fazem nestes lugares poderia ser 

interpretado como resposta ao desafio de pensar uma educação para todos e todas, 

mas com especial ênfase nas populações cronicamente marginalizadas, pois 

                                                 
21

 Nas análises da práxis pedagógica aprofundaremos sobre as outras dimensões sinalizadas do ensino.  
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considerarmos que as crianças e os jovens que são socializados na violência das 

ruas são precisamente aqueles segmentos que mais tem sofrido a negação de seus 

direitos. 

  A proposta de ser um espaço educativo aberto a todos e todas pôde ser 

notada nas estratégias pedagógicas utilizadas tanto no Circo como na Grota. Há, em 

ambos os projetos, depoimentos que nos falam da existência de um princípio de 

inclusão que, a diferença do caráter social antes mencionado, tem a ver com as 

capacidades/habilidades das crianças para se desenvolverem nas artes circenses 

ou musicais. No caso da Grota, existe uma metodologia que faz com que todas as 

crianças, sem exceção, participem de uma apresentação artística ao final do ano. 

Ou seja, ninguém fica fora, todos dentro, apenas diferenciados segundo o nível de 

avanço que, no caso da Grota, divide-se em orquestras A, B e C. Na entrevista com 

uma das coordenadoras isto fica claro: 

 
Coordenadora: Nós temos algumas músicas que todos os grupos 
têm que saber, porque a final de ano tem uma apresentação que 
todo mundo tem que saber tocar. 
Entrevistadora: Desde a orquestra A, B e C? 
Coordenadora: Isso, todo mundo, flauta, todo mundo toca....  

 
 Situação similar existe no Circo. O relato é exposto na fala mesma da 

menina: “…estoy aprendiendo, pero para lo que soy mejor (...) soy presentadora de 

los números artíscos”. Ela é a encarregada de apresentar todo o programa nos 

diferentes momentos do show. Ela ainda não desenvolveu as técnicas circenses, 

mas encontrou – e a equipe teve a flexibilidade para outorgar – uma função 

específica para desenvolver no interior do projeto. Isso está conectado à ideia de 

Freire, que releva a importância de os educadores questionarem sobre quem está 

sendo favorecido pelo aprendizado que se quer ensinar. Neste caso, as habilidades 

da menina se sobrepõem ao planejado e por isso se procura um modo de não 

afastá-la do grupo.   

Finalmente, cremos que há um depoimento que diz muito sobre os objetivos 

de incluir as camadas denegadas de nossa sociedade, no momento em que elas 

devem sair de seus locais de moradia e fazer as apresentações artísticas. Ao falar, 

no caso da Grota, desses momentos, é possível observar um movimento no qual as 

negações crônicas que tem afetado essas crianças e jovens são novamente 

anuladas ou, ao menos, problematizadas e reduzidas.  
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Quando eles aprendem música, e a gente faz apresentações em 
outros espaços, eles são recebidos pela gente nos teatros, na sala 
de concertos. Isso já muda a cabeça, [faz com que eles pensem]: “eu 
sou uma pessoa, eu sou um cidadão deste mundo, não sou excluído 
nesse mundo” (coordenadora). 

 

A mudança que podemos observar neste caso é muito importante, pois trata-

se de crianças e jovens que são recebidos como artistas, que tem uma atenção 

especial, pois são eles os encarregados de fazer uma apresentação, um show. 

Numa segunda linha da análise, tomaremos aquelas ideias que emergem no 

projeto em relação aos significados que adquirem os saberes nestes espaços 

educativos. Nesse sentido, tanto para Freire como para Rodriguez, manifesta-se a 

importância de que o ser humano se cultive por meio dos diferentes conhecimentos 

que a humanidade tem criado, para formar, assim, cidadãos que por meio de suas 

habilidades e talentos possam contribuir na transformação da sociedade. Ou seja, o 

desafio é provocar e permitir um desenvolvimento nas múltiplas áreas, valorando a 

diversidade de conhecimentos e os diferentes lugares onde aquela diversidade é 

aplicada seja na escola, na rua, no trabalho, na família.  

A partir daí, é possível identificar em ambos os projetos que o propósito com 

os aprendizados desenvolvidos em cada um deles não é limitado só às artes. Assim, 

os projetos analisados cumprem com o propósito de ampliar as possibilidades de 

desenvolvimento em diferentes áreas. Por exemplo, podemos entender o 

anteriormente exposto, nas seguintes falas sobre os objetivos dos projetos:  

 
Supongamos, las técnicas de circo en sí, yo no espero que salga 
ningún hermano de Los Fuentes Gasca [Circo do Chile] aquí, ni 
tampoco algún niño que vaya a trabajar algún día en el Solei [Circo 
du Soleil], lo que esperas es que a través de las técnicas de circo 
ellos desarrollen otras habilidades (professora).  
 
E aqui nós temos uma coisa legal que é que a criança que não quer 
fazer música, que não gosta, ela tem a possibilidade de outras 
opções, tem a opção de fazer cavaquinho, violão, fazer aulas de 
desenho, capoeira, tem aulas de leitura (coordenadora). 
 

Nas palavras dos participantes, jovens e crianças: “Aprendi a tocar muitos 

instrumentos e estou fazendo teatro”; “aprendí hartas cosas, harto de los músculos, 

cuando nos hablan de que nos podemos lesionar”; “aprendi a desenhar, também a 

escrita correta, porque também tem aula de português”; “eu entrei aqui sem saber ler 

nem escrever, já sabia escrever o nome, mas aqui eu aprendi de verdade”; “aprendi 
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várias coisas, fiz vários amigos... aprendi muitas músicas”; “me ayudó como en 

saber el tipo de persona que soy”; “A gente aprende música assim de todas as 

regiões, de outras culturas, da África, outros tipos de dança, a gente conhece os 

instrumentos, todos os instrumentos”. Todas estas falas evidenciam aprendizados 

além das técnicas musicais ou circenses. Ou seja, a música e o circo são a porta de 

entrada para que as crianças e jovens do projeto experimentem em suas vidas com 

outras expressões artísticas e possam reconhecer seus talentos nessas expressões.  

Finalmente, num terceiro ponto da análise, vamos problematizar sobre o 

ensino, referente a como é criado o conhecimento nestes espaços educativos e as 

possibilidades destas experiências na formação de consciência crítica para a 

transformação da sociedade, tanto a nível individual como social.  

Para a questão da criação dos conhecimentos, durante o processo de 

análise se evidencia um assunto importante, o qual pode se resumir na seguinte 

pergunta: de que modo os projetos se relacionam com a cultura popular? Mas, 

reconhecemos que a informação que temos para responder certeiramente a esta 

questão é limitada, pois, o foco da pesquisa não mergulha no contexto, mas nos 

projetos que nele se desenvolvem. 

Porém, temos sim a informação para desdobrar, a partir das entrevistas dos 

coordenadores, sobre qual é a relação que os projetos possuem com o entorno. 

Neste sentido, nossa interpretação é, na verdade, mais crítica desse 

relacionamento. Em primeiro lugar, é importante dar destaque à dificuldade que 

consideramos que existe para encontrar um equilíbrio entre, de um lado, dar início a 

um projeto e, de outro, tentar fazê-lo da forma mais próxima possível dos interesses 

dos que serão os participantes dele.   

 Agora, ultrapassando essa discussão, é em outros níveis que também é 

possível perceber aquela relação entre as orientações que vem de dentro do projeto 

e as que vêm de fora, da rua, da comunidade, das casas dos meninos e meninas, 

que vem, em definitivo, do povo mesmo. Neste sentido, há algumas falas que são 

muito fechadas quanto à possibilidade de pensar o desenvolvimento do processo 

pedagógico a partir das crianças e jovens e seus gostos. Na entrevista com um dos 

professores da Grota, perguntávamos, por exemplo, pelos repertórios das aulas, 

pelas músicas que iam ser tocadas.  
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Entrevistadora: Quanto as músicas que vocês fazem em cada aula, 
essas músicas vêm escolhidas por quem? 
Professor: Por mim mesma, a escolha do repertório sou eu quem 
faço. Tem algumas músicas que a gente junta com flautas, que na 
flauta já tocavam, aí a gente vem e pega para fazer juntos, mas a 
maioria das vezes sou eu quem escolho o repertório (professora) 

 

 Na mesma entrevista, a professora sinaliza que “[se há] uma novidade que 

está rolando, que eles pedem e eu acabo passando”. Na mesma linha, um professor 

comenta: “as crianças mesmas falam: ´e aí tia vamos cantar essa música que tenho 

ouvido com meu pai´... então eu falo claro não tem problema nenhum”. O que 

podemos sinalizar é que, mesmo que os professores incorporem e que as crianças 

solicitam, não é tão claro como é que se propicia uma criação coletiva – com as 

crianças e jovens como protagonistas centrais dessas escolhas – dos repertórios, 

pois a incorporação de músicas extras depende, no final das contas, da decisão dos 

professores.  

Também não se tem visto nas aulas uma metodologia que utilize os saberes 

prévios dos participantes/estudantes para a construção do conhecimento, por 

exemplo, citarei uma anotação do campo que foi percebida numa das aulas: 

 
- Professor faz uma sequência musical no pandeiro. Pede aos alunos 
que repitam a sequência. 
- Os alunos tocam a sequência musical com o pandeiro em grupo. 
- Os alunos tocam a sequência musical com o pandeiro 
individualmente. 
- Um menino pergunta: Por que não tem o som forte? 
- Professor tocando em seu pandeiro faz a técnica para que o som 
seja forte. 
Comentário da pesquisadora: Não tem se dado espaço para a 
criação e construção do conhecimento dum jeito coletivo.  

  

Neste caso, percebe-se que um dos limites do projeto da Grota, pelo menos 

no que pudemos observar, é que não há uma preocupação obtusa de se incorporar 

as expressões pessoais e culturais do pessoal com quem eles trabalham.  

No caso do Circo, e a partir das falas dos coordenadores (que apresentam 

diferenças em relação às falas dos professores do projeto) podemos identificar uma 

situação similar, só que provocada por outras práticas. Neste caso, a limitante tem 

mais a ver com uma ênfase tecnocrática que predomina no desenvolvimento do 

processo pedagógico. Por exemplo, na fala de um dos coordenadores em que 

explicava metodologias de avaliação, apresentava o seguinte: 

 



71 

 

Contamos con 3 formas y una matriz que evalúa 10 habilidades: 
autocuidado, buen trato, respeto, solidaridad, comunicación, 
participación,  tolerancia, grupalidad, empatía, responsabilidad 
(coordenador). 
 
Tenemos una planificación anual, que es nuestra carta de 
navegación; si bien se puede flexibilizar según la contingencia, nos 
permite ir armando un proceso de trabajo más sistemático. En este 
momento estamos tratando de evaluar indicadores de logro de las 
técnicas de circo, para poder comenzar a escoger pre-monitores 
desde los mismos participantes para que enseñen a otros 
(coordenador). 
 

 Como ensinar? Como desenvolver metodologias que sejam apropriadas 

para as crianças e jovens e que possam ser erguidas [ou levantadas] a partir dos 

costumes e práticas dos próprios participantes? A partir da conceituação de 

Educação Popular que nos guia, poderíamos tentar levar essa exigência até os 

métodos de ensino, que devem considerar essa cultura popular, que tanto chamava 

a atenção de Rodríguez. Nesse sentido, é possível identificar nas falas anteriores 

uma limitação no lineamento pedagógico do projeto do Circo, pois são eles 

(professores e coordenadores) os que definem as habilidades a serem 

desenvolvidas (as dez colocadas no primeiro parágrafo supracitado, por exemplo).  

O que vai ser compreendido em cada uma dessas habilidades é também 

uma área de disputa na qual predomina o que o pessoal do projeto considera ser 

mais importante. Ou seja, ainda que essas habilidades possam ser boas para as 

crianças e jovens, o fato delas serem propostas ou impostas pelo projeto demonstra 

que se trata de um processo que tem essa limitação, de agir de cima para baixo. Ao 

observar a segunda citação, nos encontramos com coordenadores que falam da 

construção de indicadores de logro, a partir dos quais se devem qualificar as 

crianças e jovens e projetar qual deles pode ser incorporado como um pré-monitor, 

ou seja, uma espécie de professor auxiliar. 

A partir daí, poderíamos pensar que estão incorporando as crianças e 

jovens, fazendo com que elas sejam parte mais ativa do projeto. Não obstante, isso 

seria uma leitura apressada, pois continua a ser o pessoal do projeto que determina 

os critérios de qualificação, o perfil, com base em condutas e costumes que são 

pensados por eles, sem a concorrência – nesse lugar, onde são feitas as decisões e 

escolhas – dos participantes. Nesse sentido, a problemática que queremos sinalizar 

é que os perfis dos que serão considerados os bem-sucedidos, quais de todas as 
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crianças e jovens merecem uma sorte de reconhecimento, não são feitos 

considerando os costumes locais, nos quais provavelmente as crianças têm outros 

meios e referências de socialização. 

A partir deste ponto, é que podemos levantar uma segunda análise crítica: 

como são assumidos os contextos das crianças e jovens nas falas dos 

coordenadores e professores do projeto? Aqui identificamos uma séria limitação que 

diz respeito à percepção negativa que ambos os projetos têm do entorno onde são 

desenvolvidos. 

É importante sinalizar que os contextos nos quais estão inseridos ambos os 

projetos são lugares da cidade que contém profusos e complexos fenômenos 

sociais, como a criminalidade (tráfico, corrupção policial, dentre outros), a 

desintegração familiar, a extrema pobreza, a violência, entre outros. Isso aí ninguém 

nega, e esses projetos chegam a esses territórios da cidade porque, como vimos na 

seção anterior, tem esse objetivo, essa missão de abrir possibilidades onde elas não 

existem. E, inclusive, são lugares que o Estado não entra - a não ser como força 

policial. 

Agora bem, se os projetos estão fisicamente inseridos nos territórios, a 

pergunta é: De que modo estão inseridos na cultura local? É obvio que ao falar de 

cultura não estamos fazendo referência a um conceito restringido às expressões 

artísticas, senão que estamos falando dos costumes locais e seus códigos.  

Na fala majoritária dos encarregados dos projetos, eles mencionam algumas 

características do entorno: violência, marginalidade e, como já vimos, os perigos da 

rua. Vejamos mais de perto algumas falas, tanto da Grota como do Circo.  

 
Ele [uma criança] se misturava, com a marginalidade, então eu estou 
muito feliz de ele estar aqui, porque já não vejo mais ele com aquela 
galera (professor). 
 
Entonces, es cotidiano el tema de la violencia, de la falta de 
espacios, las lógicas que los chicos tienen de relacionarse, el uso de 
la fuerza, de ciertos códigos, de a poco tratar de romper con esos 
códigos del contexto (coordenador). 
 

 Na primeira parte da análise, foi possível identificar o modo como a rua é 

apresentada como um lugar de perigo, um lugar do qual a criança/jovem tem que ser 

tirado, salvo. Se considerarmos que, inegavelmente, as ruas, no sentido dos 

espaços públicos desses territórios, são locais nos quais a socialização das crianças 
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efetivamente é muito ameaçada, os projetos analisados sem dúvida oferecem um 

espaço alternativo de socialização para as crianças. Mas, a pergunta que fica é:  

como é que isso impacta na relação das crianças com seu próprio espaço cotidiano? 

 A repetitiva sinalização, por parte de ambos os projetos, do contexto partindo 

de uma visão que dá ênfase apenas às características negativas, constitui um 

aspecto bem limitador, a partir da exigência que Simon Rodriguez dá para os 

projetos educativos, de se envolver o máximo possível com as culturas populares. 

Existe, em nossa análise, uma recusa ao contexto. 

Quem é aquela galera (sinalizada no primeiro parágrafo)? São 

desconhecidos? O mais provável é que sejam coleguinhas das crianças do projeto, 

são primos, amigos de infância, vizinhos, pessoas com quem eles têm configurado 

seus modos de vida, seus costumes. Nesse sentido, a negação do espaço nativo da 

criança é também uma negação da criança mesma.  

Ou seja, de um lado, no início desta análise, vimos como é que uma das 

questões dos autores, Rodríguez e Freire, é abrir espaços educativos para todos, 

sobretudo para quem sempre tem sido negado. Também vimos como os projetos 

oferecem essa possibilidade. No entanto, o oferecimento é só no nível individual, da 

criança, do jovem, ficando o entorno ainda na negação. Neste sentido, um dos 

aspectos mais problemáticos em nossa análise tem a ver com que se a aceitação é 

o principal veículo de relacionamento dos projetos com as crianças, a negação é o 

principal veículo de relacionamento dos projetos com seus entornos. Como é que 

ficam os participantes dos projetos nesta situação de ambiguidade marcada pela 

negação e a aceitação simultânea?  

 Esta ambiguidade é evidenciada também na relação dos projetos com as 

famílias das crianças e jovens. Nas diferentes apresentações e em algumas 

atividades, os projetos consideram a participação das famílias. Mas, o que poderia 

ser outra limitação, diz respeito à visão que os projetos têm das famílias, semelhante 

à visão que estes têm sobre o entorno. 

 
En la mayoría de los casos la familia te apoya porque saben que se 
van a deshacer del niño todo un día, tienen toda una tarde para estar 
liberado de los chiquillos [rapaces], por ese lado nos dicen sí, llévelo 
no más y que vuelva a la hora (professora). 

 
 

A gente tem aluno aqui, hoje, por exemplo, tem aluno que sai da 
escola e vem pra cá o dia inteiro. Porque eles gostam de estar aqui 



74 

 

com a gente, alguns pegam a flautinha o violino, e vem estudar... Ele 
não quer ir para a casa, porque sabe que na casa vai ficar sozinho 
assim, não tem companhia, entendeu? (professora). 

 

 A análise que fazemos não é se aquilo que as entrevistadas falam é verdade 

ou não. Em nossa experiência de campo, em ambos os territórios – e em 

experiências anteriores como educadora e pesquisadora nesses lugares – essa 

situação descrita é totalmente ligada à realidade. Mas: por que acontece isso? O 

que explica que aconteça desse modo? Neste sentido, acreditamos que é 

importante a fala destas professoras, é importante para os educadores conhecer o 

que acontece com as crianças em seus contextos familiares, mas o perigo é 

naturalizar essas situações, ao invés de interrogá-las. 

 De tal modo, podemos perceber que ambos os projetos operam desde a 

negação e a aceitação, simultaneamente. Trata-se de uma mesma ação, uma 

mesma intervenção (projeto educativo artístico) que poderia ao mesmo tempo em 

que oferece resposta a alguns problemas, participar na criação de outros.   

 Finalmente, e relacionado com o tópico anterior, identificamos o que 

poderíamos chamar de um intuito civilizador nas intenções e falas dos 

coordenadores e professores. Neste sentido, a situação é apreendida, por um lado, 

como a forte tentativa de ambos os projetos de ensinar não só as artes circenses às 

crianças, mas também – como vimos – que as crianças sejam treinadas na formação 

de outras aptidões, outras habilidades. Agora, aquilo que foi analisado como um dos 

alcances dos projetos, agora pode ser identificado como um de seus limites. 

Vejamos mais de perto. 

 No seguinte relato, é possível observar uma forte ênfase no trabalho por 

formar valores nas crianças e jovens dos projetos. No caso da Grota são mais 

diretos que no caso do Circo. Frente à pergunta referida ao futuro das crianças, 

encontramos as respostas: 

 
[Eu quero que seja] uma pessoa de bem. Que tudo o que a gente 
ensine para ele, que se ele seja um motorista de ônibus, o um 
pedreiro, a um padeiro, mas que seja uma pessoa íntegra.  
 
O projeto acho que tem isso, além da música, [tem] essa coisa de um 
bom convívio, de um bom relacionar, de se respeitar um ao outro, a 
disciplina. Você espera que seja uma pessoa de bem, independente 
de que profissão tenha. Quando você veja e fala “poxa esse aí já 
está a salvo”... é mais o menos assim que eu penso. 
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O conflito, neste caso, é a forma pela qual o projeto vai reconhecer e validar 

os modos de ser, os costumes das crianças e jovens, as quais tem sua gênese nas 

relações sociais dos locais (e a relação desses locais com o restante da cidade) 

onde eles moram. Se, como vimos, desde o projeto são acentuadas visões 

negativas dos entornos, como lugares onde habitam coisas ruins e perigosas, os 

processos educativos tem esse perigo de criar dicotomias morais, entre as coisas de 

bem (aquelas ensinadas no projeto) contra as coisas do mal (as que vêm de fora, da 

rua, do entorno): “A gente não visa só na aula de música em si, agente visa mudar o 

pensamento das crianças e diferenciá-las para elas poderem aprender a ter valores 

diferentes” (professora). 

 Neste tipo de fala, fica marcado aquilo que chamamos de intuito civilizador, 

porque pareceria ser que as crianças não têm nada bom para aportar ao seu próprio 

processo educativo. As falas indicam que as crianças devem mudar o pensamento, 

adquirir valores para fazer a diferença. E é aí, novamente, que emerge fortemente 

uma das principais questões desta análise: os projetos estão procurando diferenciar 

as crianças, mas... diferenciá-las de quem? 

No caso do projeto do Circo, falam de habilidades que eles querem formar 

nas crianças; lembrando um dos depoimentos supracitados, essas (10) habilidades 

são: “autocuidado, buen trato, respeto, solidaridad, comunicación, participación, 

tolerancia, grupalidad, empatía, responsabilidade...”. A individuação da 

intervenção novamente dá conta de uma das limitações que identificamos no 

projeto, ao fazer a análise com base na exigência de Simón Rodriguez de conhecer 

o povo, validá-lo, misturar-se com ele. As crianças não moram sozinhas, moram em 

décadas de histórias de vida, configurações familiares, migrações, criação – muitas 

vezes de maneira violenta – de práticas de sobrevivência. Se as crianças são 

violentas, se se desenvolvem com costumes que estão muito afastados de, por 

exemplo, essas 10 habilidades do projeto do Circo, é porque tem uma história, 

passada e presente, que as configura.  

A fissura analítica na compreensão da criança/jovem e seu contexto é uma 

grande limitante que podemos perceber. Desde os lineamentos sinalizados da 

conceitualização de Educação Popular proposta, até a importância dos projetos se 

misturarem com esses espaços negados foi  o maior limite com que nos deparamos. 
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6.2 PRÁXIS PEDAGÓGICA: ALCANCES DOS PROJETOS EDUCATIVOS 

ESTUDADOS COM AS TEORIAS EDUCATIVAS  

 A seguinte análise será feita com base nas três teorias educativas (não 

críticas, criticas estruturalistas, criticas transformadoras) descritas na seção 2.2.3 do 

Capítulo 2. De onde pensar a educação? Mesmo que estas teorias não tenham sido 

pensadas sobre as experiências educativas que não estão subscritas aos sistemas 

educativos de ensino, acreditamos que podem ser de muita relevância para nos 

aproximarmos da compreensão dos significados dos objetivos da educação e as 

práticas pedagógicas que acontecem nestas experiências educativas.  

De maneira geral, uma primeira análise que podemos fazer é que estes 

espaços não atuam a partir das teorias críticas estruturalistas, pois em todo 

momento acreditam na educação como espaço de transformação. A limitação que 

se apresenta é que nestes espaços não existe um posicionamento claro sobre a 

vinculação da educação e os condicionamentos das estruturas sociais, pois, por 

vezes, podemos nos aproximar deles partindo da teoria crítica transformadora e, 

outras vezes, partindo das teorias não críticas, que estão totalmente presentes.  

Por exemplo, por um lado, evidencia-se um interesse para que o projeto seja 

um espaço de reflexão sobre o contexto social para poder atuar na transformação 

daquela realidade: “(...) la violencia, se abordan en algunos aspectos de los espacios 

que se generan (...) que también los chicos puedan ir reflexionando al respecto de 

cómo les afecta, de cómo viven, de cómo lo ven” (professor), permitindo-nos 

relacionar o trabalho com os princípios que guiam a teoria crítica transformadora.  

Mas, a questão que observamos é que a proposta para mudar a 

problemática da violência fica restrita ao âmbito pessoal-individual: “(…) la idea, es 

tratar de trabajar en el circo, la resolución de problemas, de conflictos, que ellos 

vean otras opciones de solucionar sus cosas antes de la violencia, eso es como el 

pilar, el objetivo principal” (professor). Nega-se, assim, a possibilidade de atuar como 

agente de mudança estrutural da sociedade. 

Outro exemplo evidencia-se na experiência educativa da Grota. Na fala 

seguinte se faz uma leitura do contexto social determinado pelas estruturas sociais, 

relacionando a falta de oportunidades com a marginalização das pessoas pela 

sociedade:  

(...) a gente justamente tem por objetivo ampliar o universo das 
crianças (...) que elas possam ter sonhos e ter uma formação melhor 
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(...) que possam desenvolver-se como pessoas na vida, como 
cidadãos na sociedade, que não sejam excluídos, que não sejam 
marginalizados como seria se não fosse alguma coisa que dera essa 
chance para eles” (coordenadora). 

 
Mas, ao falar das conquistas do projeto, se enfatizam as possibilidades que 

este outorga às pessoas para se adaptar e viver melhor nesta mesma sociedade 

que marginaliza: “acabou a música demonstrando ser um meio muito bom para levar 

a pessoa para outros espaços, outras perspectivas de vida, outras ideias de futuro”.  

Neste sentido é que poderíamos interpretar que estes projetos apresentam 

espaços de leitura crítica das determinações sociais e o conflito de interesses, o que 

poderia dar luzes de uma aproximação com as teorias critico-transformadoras. No 

entanto, a proposta que apresentam frente a isto fica restrita à promoção de uma 

boa integração/adaptação das pessoas neste mundo injusto e que marginaliza, para 

outorgar melhores condições em seus futuros. Neste último sentido é que a fala fica 

mais próxima aos eixos da teoria não crítica, no sentido de que se acredita que é 

possível promover a adaptação/integração de todos à sociedade, independente das 

estruturas.  

 Nos seguintes parágrafos, observaremos tópicos que se mostraram 

relevantes na análise dos dados, como: objetivos, processo de ensino-

aprendizagem, metodologias, didáticas, diversidade na aula, entre outros. Ao longo 

deste processo analítico pode se evidenciar que as experiências educativas 

estudadas se vinculam principalmente com a linha da Pedagogia Nova. 

Um primeiro tema que evidencia o anterior aparece ao analisar os objetivos 

dos projetos, através das falas dos coordenadores e professores. Em ambas as 

experiências educativas, a finalidade principal não é o ensino da música ou das 

artes circenses, mas o fato de serem utilizados como ferramentas para desenvolver 

habilidades, chamadas por eles de habilidades para a vida, habilidades blandas ou 

habilidades emocionais. A seguinte fala é representativa do que os outros 

professores e coordenadores expressaram sobre isto: “Los espacios de educación 

no formal apuntan a otros objetivos siempre, a objetivos que no son cuantificables, a 

objetivos más personales, trabajas más con la psiquis del niño, con su forma de ver 

la vida” (professor). 

Isso possui relação com a Pedagogia Nova que se orienta com base em 

uma concepção educativa que enfatiza os sentimentos das pessoas, por cima dos 
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aspectos intelectuais ou de conteúdo, no sentido de preparar para a vida, com 

habilidades que eles pensam que serão importantes neste caminho: “Acho que não 

é só a música em si, é também uma preparação para a vida” (professora). Assim, os 

processos de ensino-aprendizagem são pensados com a intenção de levar o 

participante a desenvolver aquelas habilidades ligadas ao emocional: 

 
Na verdade, esse outro objetivo é uma consequência de tudo. 
Quando eles aprendem música e a gente faz apresentações em 
outros espaços e eles são recebidos pela gente nos teatros, na sala 
de concertos, isso já muda a cabeça; eu sou uma pessoa, eu sou um 
cidadão deste mundo, não sou excluído nesse mundo. 
(Coordenadora). 
 

Outro tema importante, para a nossa análise, está relacionado aos 

significados que outorgam ao processo de ensino-aprendizagem. Podemos 

interpretar que para as pessoas de ambos os projetos, aquilo que faz com que os 

participantes aprendam é que tenham interesse. É por isso que os requisitos de 

ingresso só têm relação com a idade (porque nos dois lugares se trabalha com a 

corporeidade e o desenvolvimento psicomotor), sendo irrelevante questionar quem 

pode ou não aprender. Inclusive um dos professores responde do seguinte modo: 

“Os requisitos são... acho que não tem, acho que é só querer, não tem muito. Tem 

que querer”.  

Neste sentido, voltamos a vincular estas experiências com a Pedagogia 

Nova, porque neste olhar pedagógico não é o processo nem o conteúdo que é 

relevante. O importante é o interesse das pessoas que aprendem. Ninguém fica fora, 

porque todos podem aprender: “a gente tem aceitado alunos com deficiência, e até 

adaptar esse aluno é mais difícil para a gente porque é uma coisa nova, mas a 

turma anda, a turma [de música] avança” (professora). Esta ideia se reforça com as 

falas dos mesmos participantes, que reafirmam que, mesmo não sendo fácil 

aprender o que estes espaços ensinam, eles ficam motivados e por isso aprendem: 

“No, igual es complicado y algunas cosas son fáciles. Pero, me motivo a hacerlo y 

trato de aprenderlo” (participante). Outro participante diz o seguinte em resposta à 

pergunta: é fácil aprender o que o espaço ensina?  

 
Não, eu tive que motivar-me bastante para poder aprender. (...) eu 
aprendi a tocar muitos instrumentos, violino, contrabaixo, aprendi a 
tocar instrumentos de percussão, por exemplo, pandeiro, agogô, 

tantan, zabumba, surdo e também aprendi a tocar piano.  
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Além disso, percebemos que outro fator que motiva a participação nos 

projetos é que os participantes acreditam que ainda podem aprender muito naqueles 

espaços, tanto pela possibilidade de desenvolver habilidades diferenciadas, como 

pela opção de continuar aprendendo as coisas que são do seu interesse (não estão 

obrigados a aprender algo que não quiserem). As seguintes falas evidenciam o 

sentido do anterior: “Ahora me voy a meter a aéreo; trapecio, tela, lira. Me gustaría 

aprender Maestro Chino” (participante); “Eu acho [que posso continuar aprendendo 

muito], porque eu sei algumas coisas, mas o pouco que eu sei já consigo ajudar aos 

outros, mas eu também quero aprender mais do que já sei” (participante); “a criança 

que não quer fazer música, que não gosta, ela tem a possibilidade de outras opções, 

tem a opção de fazer cavaquinho, violão, fazer aulas de desenho, capoeira, tem 

aulas de leitura” (professora). “Para quem já está na flauta o pessoal fala eu quero 

aprender a tocar, violão, cavaquinho, a pessoa já passou pela flauta então não tem 

problema não” (coordenadora). 

Na metodologia utilizada, as aulas são organizadas no início do ano, mas 

este planejamento fica aberto às possíveis mudanças, segundo as necessidades da 

turma: 

 
É o mesmo método, é a mesma metodologia, mas é claro que cada 
um tem o seu jeito. Tem coisas que eu acho fundamental que a 
criança aprenda e tem outros professores que vão achar que não; 
mas a gente tem uma cartilha e cada um sabe que tem que atuar 
nessa cartilha aí e cada um tem caminhos diferentes para chegar a 
um mesmo objetivo (professora). 
 

Ambas as experiências falam que realizam um planejamento anual e que 

cada professor vai adaptando-o a seu modo. Claramente, este modo de trabalho não 

condiz com aquele lineamento pedagógico tecnicista, pois não se valora o 

planejamento sem vinculação direta às pessoas que participam do processo e suas 

características próprias: “No diría que existe una rutina de elaboración tan rigurosa, 

pero sí ha habido espacios para planificar, para proyectar el año, para ir mejorando 

ciertas cosas que no están funcionando” (professor). 

O professor é um agente importante, e acredita-se em suas decisões para 

modificar os processos e metodologias. Mesmo assim, manifestam informalidade 

neste aspecto de seu trabalho: “yo no diría que hay un nivel de planificación tan 
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estructurado, tan rígido, ni tampoco hay tanto seguimiento de lo que hay que 

mejorar” (professor). Isto é observado por eles, principalmente quando se trata dos 

modos de avaliar a conquista dos objetivos, em geral, eles fazem avaliação por meio 

da observação, mas não evidenciam o uso de métodos e ferramentas para avaliar: 

“A gente não faz prova, a gente nunca faz prova, mas no dia a dia a gente vai 

reparando, quem toca melhor, quem ainda acha que tem que ficar na turma” 

(professor) ; “a gente vê que a criança está tocando bem então passa, não tem 

muita formalidade não”; “A gente tem muitas falas nessa parte da avaliação” 

(coordenadora); “Hasta ahora estamos pensando la forma de evaluación” 

(professor).  

Quanto à didática que eles utilizam para realizar suas aulas, estas são 

caracterizadas por:  

- Serem lúdicas:  

 
Nosotros planificamos las clases, primero con juego, empezamos 
con la articulación, y después juegos derivados hacia el circo, juegos 
como la voltereta, la pinta clava, que desarrollan también las 
habilidades circenses, porque creemos que el juego es una de las 
estrategias más bacanes para aprender y también una de las 
mejores estrategias. (professor). 
 

- Respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem: 

 
Eu costumo deixar uns 20 minutos para aqueles que estão tendo 
mais dificuldade (...) eu sempre procuro dar mais atenção, porque 
tem uns que pegam mais rápido, tem alunos que aprendem mais 
rápido, e tem outros que demoram um pouquinho (professor). 

 
La diferencia está en cómo yo le voy a pasar el ejercicio. Pueden 
estar en el mismo ejercicio, pero enfocados en distintas áreas. Un 
niño más chico no tiene mucha conciencia del espacio que lo rodea, 
entonces vamos a hacer más ejercicios de investigación, de conocer 
el aparato, de relacionarme mejor con mi cuerpo, de cómo voy a 
hacer mejor las cosas. Los más grandes vas a pedirles otras cosas, a 
que desarrolle, no sé, elongación, postura, fuerza (professora).        

 
 

Os participantes destacam e valorizam que os professores ensinam 

exemplificando (corporalmente) como fazer um exercício: “A gente vai dando os 

caminhos (...) eu não aprendi de uma maneira muito formal, sentar tocar o violão, 

voltar à partitura, não foi assim, foi bem, bem relaxado” (professor); “Acá nos 
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muestran cómo se hace, si queremos dar una voltereta para atrás, primero los tíos lo 

hacen y nosotros podemos aprender” (participante). 

 As metodologias também reafirmam a vinculação destes projetos com as 

orientações filosóficas da Pedagogia Nova, no sentido que o processo educativo gira 

em torno das pessoas que compõem o espaço educativo, levando à prática os 

sentidos que orientam os seus objetivos no cotidiano, no qual o valor da pessoa 

supera o conteúdo a ser ensinado e os processos só tem sentido se ligados às 

características e necessidades pessoais dos participantes.  

Além, identificamos algumas situações educativas que aproximam estas 

experiências a pedagogias orientadas pelos delineamentos de uma Pedagogia 

Crítica Transformadora. 

Através desses lineamentos, são promovidos espaços de reflexão e 

conscientização para ajudar às pessoas a compreender o mundo e agir em prol de 

sua transformação, gerando “as condições ideológicas e materiais necessárias para 

a educação dos cidadãos na dinâmica da alfabetização crítica e coragem cívica (...) 

como cidadãos ativos em uma sociedade democrática” (GIROUX, 1997, p. 28). As 

experiências educativas pesquisadas foram analisadas sobre estas orientações.  

 Na primeira delas, é descrita uma situação em que os participantes têm a 

possibilidade de aprender a desenvolver apreciações e juízos sobre um tema e 

expor suas ideias aos outros, além de formar sua capacidade de aceitar o diálogo e 

a argumentação como modo de criação coletiva:  

 
A parte de desarrollar la identidad de ellos, como grupo se desarrolla 
siempre un trabajo grupal que tienen que respetar a sus compañeros, 
que en los momentos de creación, cuando estamos todos pensando 
y todos empiezan a opinar, donde todos se incorporan en la creación 
de un espectáculo (professor). 

 
 

 Em outra, encontramos depoimentos nos quais é possível apreciar que o 

trabalho do processo educativo é feito significando as crianças e jovens como 

sujeitos de direitos:  

(…) los niños, niñas y adolescentes, son sujetos de derechos, con 
voz, veto y voto, frente al tipo de actividades que se les ofrecen, 
tratando de gestar un espacio, donde todos puedan opinar y decidir 
haciendo responsables de esa decisión.(…) la forma es incentivar 
que ellos tienen derechos, como un poder que les significa poder 
tomar decisiones responsablemente, frente a lo que quieren o no, es 
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así que se respeta que alguno no quiera participar, ni opinar, no 
forzando sino construyendo con ellos. (coordenador). 
 

A seguinte experiência educativa apresenta um trabalho de reflexão e 

ampliação da consciência sobre si mesmos e seu lugar no mundo, que tem como 

intenção quebrar preconceitos que podem limitá-los por sua condição social e racial:  

 
Estão fazendo um trabalho com as crianças sobre preconceito; por 
exemplo, aqui tem aluno que sequer olha no espelho, que se acham 
feios, então para a educação deles é muito importante, quebrar 
essas paredes de ser mal visto por alguém ou por morar na favela, 
ou por estudar num colégio público. Parar essas barreiras, a gente 
aqui vive isso o tempo todo das barreiras, às vezes tem tiroteio e a 
gente está aqui dando aulas, sabe... (professora) 

 
 

A última experiência vincula-se à possibilidade que os jovens têm de 

transformar sua realidade, participando de processos de organização comunitária 

que os obriga a olhar criticamente seu entorno para propor melhorias nele:  

 
Nosotros hemos tratado muchas veces de que ellos se organicen, 
con la comunidad, porque con el colegio no, es difícil agarrarlos por 
ese lado, pero con el ámbito de trabajar con la comunidad, de 
organizarse como pobladores, que se muevan para tirar proyectos 
entre ellos. El año pasado estuvieron tirando proyectos, los más 
grandes (professor). 

 
 

Para finalizar esta seção, indicamos que as principais interpretações que 

podemos fazer segundo esta análise tratam principalmente sobre a vinculação que 

se aprecia entre os modos pedagógicos das experiências educativas estudadas e as 

orientações da Pedagogia Nova. Mas outra interpretação complementar é a mistura 

da presença de indícios vinculados às teorias não críticas, como: a idealização da 

educação como ente autônomo com poder de intervir na equalização social, fazer 

uma sociedade mais justa e evitar a marginalização. E outros indícios que os 

vinculam aos projetos com as teorias críticas transformadoras, por exemplo, nas 

suas intenções de promover espaços de reflexão sobre os contextos sociais nos 

quais as crianças e jovens encontram-se imersos.  
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6.3 CAMINHOS DE RESISTÊNCIA E EMANCIPAÇÃO VINCULADOS AOS 

PROJETOS EDUCATIVOS ESTUDADOS 

A análise que se apresenta foi feita a partir de nossa leitura dos 

pensamentos que Theodor Adorno e Henry Giroux nos oferecem para refletir sobre 

as categorias de resistência e emancipação. A resistência será entendida como 

lugar de oposição à dominação e à subjugação, tanto num nível individual como 

social. Por emancipação, entenderemos como indicador importante de autonomia 

que se expressa por meio do desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre o 

mundo e a vontade de atuar na transformação individual e social. 

Uma das possibilidades que abriu o processo da pesquisa foi olhar para os 

professores como pessoas que foram formadas em espaços educativos não 

escolares em contextos populares. O anterior, não tinha sido considerado pela 

pesquisa no início, mas os antecedentes que foram aparecendo nas suas histórias 

de vida nos falavam sobre a vinculação de seus modos de olhar e entender a vida, e 

também a forma como eles desenvolviam seus caminhos atuais, segundo estas 

experiências formativas. Em ambos os projetos, a maioria dos professores iniciou 

sua participação neste tipo de espaços educativos desde crianças ou sendo ainda 

muito jovens. Por esta razão, estimamos incluir as suas experiências, para tentar 

compreender como o fato de terem sido participantes de projetos educativos não 

escolares em contextos populares marca nas suas vidas caminhos de resistência e 

emancipação.   

 Iniciaremos as análises interpretando dados que nos falam sobre espaços 

de resistência vinculados aos projetos educativos estudados. A seguinte citação nos 

ajuda a entender um modo de agir contra a submissão individual, quando um dos 

jovens do projeto concebe o espaço como uma oportunidade para conseguir uma 

vida mais saudável: “estaba atascado en los carretes (fiestas), yo creo que no 

hubiera surgido, me enseñaron a madurar un poco, me ayudaron a salir del 

sedentarismo, a tener más actividad física”. Uma das jovens entrevistadas fala que 

no projeto viu uma possibilidade diferente para configurar sua autoafirmação desde 

seu espaço de mulher-menina: “Sí, ha sido un gran logro (...) porque ninguna niña 

hace cosas a tan de altura como lo hago yo, entonces a mí me gusta el tema de 

andar subiendo, saltando y esas cosas”. 
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 O anterior está relacionado com aquilo que uma das coordenadoras relata 

sobre um trabalho que tem sido desenvolvido no espaço educativo com a ajuda de 

uma psicóloga:  

Eu penso assim, que muitos dos meninos que ficaram com a gente, 
foi a única porta de saída que eles encontraram na vida pra fazer 
alguma coisa diferente, da vida deles. Tem uma psicóloga da UFF, 
ela trabalha com a resiliência, e assim a minha história não tem que 
ser a história que foi destinada para mim, eu posso escrever a minha 
história (...) para eles o pai é pedreiro a mãe é empregada 
doméstica. Essa é a realidade da favela, com poucas variações. (…) 
aí com a música eles puderam reescrever a história deles, puderam 
não seguir, repetir o dos pais, e muitos ficaram, ficaram porque eu 
acredito que tem muitos caras que gostam daquilo mesmo, querem 
fazer aquilo mesmo, e outros porque foi a única coisa que apareceu 
na vida deles, bem se aparecer uma outra coisa, eles não seriam 
músicos (risos). 

  
 

Estas duas experiências encontram-se imersas em lugares onde não 

existem muitas opções para o desenvolvimento integral das capacidades e 

habilidades das pessoas. Muitos participantes falaram que não havia perto de suas 

casas outros espaços educativos ou culturais alternativos à escola. Então, segundo 

a fala da coordenadora, estes projetos potencializariam espaços de resistência ao 

apresentar uma opção diferente ao existente no contexto.  

Outro exemplo que podemos ver nesta fala, onde o qual o professor valoriza 

sua formação no circo como uma ferramenta que lhe possibilita conhecer outro 

modo de entender a vida, diferente, diz ele, do que a sociedade quer.  

 
El circo en sí te enseña a ser súper perseverante, te enseña a luchar 
por tu objetivo y es como otro camino, muy bacán,  que sale de toda 
esta sociedad y te integra a un mundo más corporal, sentirse bien 
con uno mismo y cuidar el cuerpo, es súper bacán (…) Ahora yo 
estudio en el Circo del Mundo, tengo que estar 3 años para sacar la 
carrera de circo y ahí entreno todo el día (…) incluso uno sale con un 
tipo certificado de Interprete circense mención en circo social 
(professor). 
 

 Na próxima citação, uma das professoras que mora na mesma comunidade 

e que foi formada pelo mesmo projeto onde atualmente da aulas, fala da importância 

do projeto como um espaço que abre possibilidades, o que é evidenciado pela 

motivação de muitos de seus colegas (amigos da sua infância) para seguir sua 

formação profissional ou como possibilidade de exercer seu direito à cidade.  
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Nessa coisa de perspectivas de vida. O projeto aqui abriu o horizonte 
de muitas pessoas. Tem pessoas que entraram aqui que hoje são: 
professores de educação física, pedagogos.... Tem gente que está 
trabalhando como assistentes sociais, que são várias formações 
acadêmicas e que não continuaram na música, mas a música deu 
essa oportunidade para eles de crescer, de saber os seus interesses 
(...). 
 
Acho que esse projeto nos traz isso, porque, por exemplo, as 
pessoas que não fazem projeto aqui, por exemplo, as pessoas são 
difíceis de sair da comunidade e tudo mais, no projeto as crianças 
conhecem estrangeiros, vem pessoas de fora que nunca ouviu falar, 
uma língua que nunca falam, então daqui tem um evento lá no Teatro 
Municipal do Rio, a gente leva as crianças, então assim, acho que 
isso ajuda as cabeças das crianças crescerem, de que não é só esse 
mundinho da comunidade que existe, que existe uma coisa muito 
maior e que todo mundo pode ser. É acessível para todo mundo, ir 
ao teatro, ir ao cinema, essas coisas, todas são acessíveis para 
qualquer pessoa, só que aqui dentro da comunidade a gente fica 
meio abitolado. 

 

Por último, apresentamos uma experiência que nasce da reflexão de um dos 

jovens e que o leva a transformar atuando ativamente em seu contexto: 

 
Estamos haciendo un proyecto en mi colegio, el proyecto es que el 
próximo año, entre nosotros, enseñarle a algunas personas del 
colegio tela, circo, todo eso y la directora ya a probó el proyecto ya. 
(…)yo tengo hartos amigos aquí y que igual hacen circo y yo ya los 
conocía, entonces un día les dije que podríamos hacer nuestro 
propio circo y decirles a las personas para motivarlos(…) Claro, yo 
seré el que enseña… es que yo ya les estoy enseñando a otros que 
van al circo Macramé(…) Es que la gente, la rutina que yo tenía 
antes, eso de fumar tomar y todo eso, la idea es hacer un deporte 
sano, que les haga bien a ellos. 

 

Este jovem, vinculando sua experiência no Circo com a possibilidade de 

afastar-se de rotinas não saudáveis, como fumar ou beber álcool, propõe uma 

alternativa que irá beneficiar os outros jovens de sua escola. 

Uma segunda parte desta análise foi feita sobre as aproximações que estes 

projetos apresentam frente à categoria de emancipação. Um primeiro indício do 

anterior se evidencia nas possibilidades que ambos os projetos pareceriam abrir nas 

expectativas que as crianças e jovens tem sobre o seu futuro. Isto nos fala sobre a 

capacidade deles de pensar por si mesmos e optar por aquelas alternativas de vida 

que lhes pareceriam ser as mais apropriadas, projetando seus futuros dentro dos 

caminhos nos quais se sentem motivados. Neste sentido, eles parecem não se 
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sentir limitados pelas estruturas sociais para conseguir seus objetivos de vida ou 

determinados a cumprir certo papel na sociedade. A maioria dos participantes 

entrevistados da Escola de Música da Grota expressa querer continuar seu caminho 

na área musical, o que sinaliza uma diferença com os participantes da Escuela de 

Circo Macramé, para quem existem outras opções. Vejamos:  

 
[Vou vir ao projeto] até eu ser um bom músico, poder ir fora do país e 
tocar por lá (...) Eu imagino ser músico, passar numa faculdade de 
música boa e se tornar num dos melhores músicos do Brasil, e quem 
sabe do mundo (...) sem a escola de música eu não seria o músico 
que eu sou hoje em dia e digo também que sem a escola de música 
e da gente do Espaço da Grota eu não estaria lá no alto (Menino de 
13 anos, 7 anos participando do projeto). 

  
[Falando da importância do projeto para sua vida] 
Significou tudo, porque eu gosto muito de música, eu não consigo 
viver sem ela; é como se eu ficasse sem comer, eu não consigo, 
estou as 24 horas em casa pensando na música (...) eu vou me 
formar em música, vou ser professora de música do projeto, em 
escolas (Jovem de 15 anos, 8 anos participando do projeto). 

 
Aún no estoy muy claro, me gustaría hacer muchas cosas, quiero 
estudiar en el colegio y también tomar unos cursos, por ejemplo, 
quiero aprender a bailar, quiero hacer masajes, aprender y tomar 
cursos de masajes, y me gustaría seguir en lo físico, tener mejor 
físico, estar más marcado y estudiar… en la U (universidad) o en un 
instituto (…) después quiero ser profe, seguir el legado [del proyecto 
del circo] (Jovem de 17 anos, 2 anos participando do projeto). 

 

A seguinte fala, de uma das professoras dos espaços educativos, é reflexo 

das análises anteriores. Ela critica o sistema que padroniza as possibilidades 

laborais segundo as necessidades do mercado.  

 
Que el niño tenga las herramientas más emocionales, no sé si decirlo 
así, pero que tenga más madurez emocional para poder tomar sus 
decisiones, que vea una gama de opciones y no solamente ésta que 
le muestran normalmente en el colegio, que son súper pocas. Que 
ellos vean que hay muchas otras alternativas para poder ganarse la 
vida y que no lleguen a estar frustrados porque no llegaron a la 
universidad o su única opción es ser obrero y nada más.  
 

 

 Na história de vida desta professora podemos notar como ela resiste a estas 

alternativas padronizadas que critica e decide autonomamente seus caminhos, neste 

caso, vinculados ao Circo: 
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El circo te hace tener otra forma de vivir , el hecho de hacer deportes 
te hace cuidar tu cuerpo y ver de otras formas la relación que tú 
tienes con él y con tu entorno también Igual tiene harto que ver (…) 
por ejemplo, yo decidí dedicarme a la pedagogía en arte por el circo,  
para poder meter el circo dentro del aula, ocupo harta expresión 
corporal en la sala cuando hago clases, trato de que cosas de circo 
se vean también reflejadas, porque sirven caleta para los chiquillos, 
la forma de tratar el cuerpo, para un adolecente cambia caleta 
cuando lo ve desde otra perspectiva, o sea, desde la perspectiva del 
circo. 

 

Outro indicador que se apresenta como caminho para a emancipação pode 

ser apreciado quando a pessoa, consciente de suas capacidades, pode tomar 

decisões que favorecem seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, na seguinte 

citação, o jovem que fala diz ter aprendido a utilizar as habilidades adquiridas no 

Circo para melhorar na escola:  

 
[la escuela] Era como que no me llamaba mucho la atención, pero 
después caché que si le pongo empeño como en el circo, puedo 
subir mis notas así brígido22, en el circo le pongo empeño y si hiciera 
lo mismo con las tareas igual podría subir mis notas. 

 

O processo educativo que ele vivencia no projeto o ajuda a ter maior 

consciência de si mesmo e de suas capacidades, potenciando seu desenvolvimento 

em outras áreas de sua vida. O mesmo acontece no seguinte exemplo: “Eso 

significó mucho porque me ayudo a saber el tipo de persona que soy, que me gusta 

la adrenalina y eso para mí es bacán porque me ayudó a controlar la ira, la energía 

que tenía, todo, me ayudó en la vida el circo” (participante). 

Continuando com a mesma linha de análise, nos seguintes depoimentos os 

professores significam o aprendizado da música e as artes circenses, 

respectivamente, como habilidades que serão importantes para todas as áreas da 

vida das pessoas: “yo tengo proyectos de vida y sé que igual el circo me ha 

enseñado a perseverar caleta23 y la tolerancia, que si me caigo me levanto, que si la 

pelota24 se cae tengo que seguir y se cae y se cae”;  

 
Se o cara pegou uma música difícil, a pessoa treina, treina, treina e 
consegue tocar música. Quando ela não está mais na música, está 
no trabalho, ela vai pensar nessa forma: poxa eu estou aqui, lá na 
música eu não conseguia tocar essa música eu estudei e consegui 

                                                 
22

 Gíria chilena que, nesta fala, quer dizer “muito”. 
23

 Gíria chilena que, nesta fala, quer dizer “muito”. 
24

 Bola de futebol. 
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tocar. Então isso serve na faculdade, no trabalho ou numa tarefa que 
a gente tem que fazer, frente à dificuldade, ensina disciplina. A coisa 
ali acaba servindo para outras áreas da vida. 

 

 Um dos relatos mais importantes que aparecem nas entrevistas foi de um 

dos professores, mas relacionado com seu início no projeto musical como 

participante. Este relato, que vai ser citado por extenso, podemos vinculá-lo com 

caminhos de emancipação, pois este jovem utiliza os aprendizados musicais, que 

consegue tanto no projeto como na rua, para criar seu próprio grupo musical, com 

seus próprios interesses (autonomia). 

 
Então, acho que o grupo vocal veio assim, ele veio bem junto com 
essa caminhada da minha chegada ao espaço, bem junto porque a 
gente ensaiava aqui, fazíamos os ensaios aqui e os professores 
daqui, vieram a nosso projeto e até eu preguntei e falei que queria 
aprender a cantar aos professores, assim cantar em harmonia no 
grupo vocal e eles falaram aí que a gente não sabe fazer, a gente 
não sabe ensinar. Ai eu comecei por mim mesmo (...) eu não tinha 
nenhuma noção assim de timbre, de barítono, de baixo, contralto, 
não tinha essa noção não (...) queria fazer um grupo de música (...) 
já cantava funk e tal, mas sempre me seduziu muito a música 
americana, a música negra americana. Eu tinha isso na cabeça, não 
sabia como fazer, mas já sabia que eu queria (...) A gente escolheu 
fazer um grupo diferente (...)Tudo o que a gente trabalhou foi o que o 
nosso alcance deu, aí surgiu a ideia de fazer um grupo vocal (...) na 
verdade eu vou ser sincero com você, eu queria alguma coisa que 
tivesse uma linguagem mais direita com o povo, cantando acho que 
se aproxima mais (...) no caso instrumental é legal, é bonito e tal, 
mas eu sempre percebi que não era muito acessível, eu pensava 
dessa forma (...)  eu sempre vi essa relação de uma coisa mais de 
fazer show e não apenas de fazer concertos, (...) essa coisa de sair, 
de tocar e fazer show, eu sempre quis uma coisa popular, uma coisa 
bem popular mesmo assim. 

 

Outra possibilidade de achar indícios sobre caminhos de emancipação tem 

sido refletida na leitura de duas experiências de professores. Ambos os relatos falam 

sobre professores que, ao ingressar na Escola de Música da Grota como 

participantes, não acharam na música orquestrada seu principal interesse. Então, 

com os conhecimentos que eles adquiriram na Grota, procuram aprender em outros 

lugares outros instrumentos e trazem, com o apoio dos colegas e coordenadores, 

esta nova possibilidade para ser ensinada no lugar. 

 
Eu sou o primeiro professor de instrumento popular mesmo, violão, 
cavaquinho foi o primeiro. Aí o Marcio foi e me pediu Vamos fazer? 
Você quer dar aula de cavaquinho? Mas eu fiquei muito ansioso 
porque ao princípio eu era muito autodidata, violão, cavaquinho, foi 
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depois que eu me aprofundei. Cavaquinho fui pegar aulas sozinho, 
me aprofundei. Logo assim que eu recebi a proposta de Marcio, 
pensei: ‘Tá, agora tenho que estudar’... serviu como estímulo para 
poder estudar um instrumento mesmo assim. 

 

O segundo relato foi obtido numa conversa durante o processo de 

observação participativa no trabalho de campo. Outro professor, na mesma situação 

que o professor anterior, utiliza seus conhecimentos musicais de orquestra para 

procurar outros interesses musicais. Agora ele abriu o ensino de percussão no 

espaço, tentando formar alguns jovens para ampliar esta área.  

Estas duas experiências falam de autonomia, levando esses professores a 

agir em prol de sua própria individualidade – procurando satisfazer seus interesses – 

mas também em prol da transformação de seu mundo, quando eles ensinam aos 

outros participantes do espaço, compartilhando seus saberes, ao mesmo tempo 

diversificando as opções de desenvolvimento que este lugar lhes oferece.  

 Nas seguintes falas de dois professores, se evidencia uma leitura crítica de 

seu mundo e capacidade de compreender novos modos que eles encontram para 

enfrentar a vida, ligados à sua participação nos projetos educativos:  

 
Na comunidade tem várias meninas adolescentes grávidas, mas as 
estudantes daqui quase não têm (...) se eu não me engano, tem duas 
meninas em todos estes anos que engravidaram aqui e a gente tem 
mais de 300 alunos (professora, 29 anos, começou no projeto aos 8 
anos). 
 
Yo creo que los talleres de circo y los espacios que uno encontraba 
(…) [me llevaron a optar] por este camino y no por otro camino como 
el estar carreteando25 con los amigos y estar ahí drogándome y la 
onda, yo creo que por eso elegí este espacio (professor, 19 anos, 
aos 7 anos se inicia em projetos educativos não escolarizados e aos 
13 começa a dar aulas).  

 

 Outro professor nos fala de sua experiência no movimento pela educação 

em sua etapa de estudante de ensino médio, evidenciando também uma leitura 

crítica de seu mundo e como é que ele se transforma num agente de mudança 

social: 

Desde chico siempre vi la jerarquía y tampoco me gustó eso, sentía 
que nunca tuve derecho a voz ni voto, porque sentía que los mayores 
tenían la razón y para ellos era su razón y yo tenía que seguirla. Pero 
como en tercero medio cuando empezaron las tomas y 
movilizaciones, ahí recién fue mi momento de voz y voto26 (…) Yo 

                                                 
25

 Carrete, gíria chilena que quer dizer fiesta. Carretear é ficar em festas. 
26

 Refere-se ao movimento que levantou massivos protestos dos estudantes chilenos no ano 2011. 
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con mi hermano en el colegio fuimos cabecillas27 y hacíamos las 
charlas reflexivas, llevábamos tambores, porque conocíamos de 
percusión, malabares y teníamos un grupo que hacia circo ahí. 
Entonces hacíamos tomas reflexivas y paro del día y cosas artísticas 
(…) ahí tuve la razón y el derecho de opinar y muchos adultos nos 
daban la razón y yo me sentía como validado en ese momento, fue 
como en tercero medio. 

 

 Para encerrar esta parte, podemos mencionar que os caminhos da 

resistência e emancipação podem aparecer em diferentes lugares, seja pela ação de 

um professor, seja pela de um participante, mesmo que não sejam explicitamente 

intencionados nos objetivos dos projetos. 

O que foi possível observar é que as ressignificações que os próprios 

participantes dos projetos fazem, conseguem introduzir em suas vidas alternativas 

de emancipação. Além disso, fica muito claro que as trajetórias de vida de cada um 

deles são fundamentais para compreender quais são as motivações e as habilidades 

que dispõem para enfrentar as dificuldades em suas vidas. Daí seria possível pensar 

que, mesmo que não seja um objetivo nem sequer imaginado pelos criadores e 

coordenadores dos projetos, os participantes deles podem fazer com que a 

emancipação e a resistência encontrem seu caminho.  

 

  

                                                 
27

 Lideranças  
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7. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

As conclusões que serão apresentadas têm como finalidade sintetizar o 

trabalho realizado, recapitular nossas perguntas orientadoras e enunciar novas 

aberturas problemáticas que surgem ao longo deste processo.   

Nossa pesquisa problematiza sobre a aparente falta de visibilidade das 

práticas que emergem nos espaços educativos não escolares em setores populares. 

Daí nasce nossa proposta de colaborar na divulgação de experiências educativas 

para revelar aqueles aspectos que, na nossa análise e intepretação, são vistos como 

aportes importantes para se repensar nosso modo de fazer educação, tinhamos 

como alvo aprofundar as reflexões sobre as possibilidades que estes outros espaços 

educativos podem oferecer para a construção de um projeto social educativo 

alternativo.  

Durante o processo, nos guiamos pelas seguintes perguntas que sintetizam 

o que expusemos anteriormente: 1) Quais são os aportes possíveis a partir da 

educação não escolarizada em contextos populares para conceber novos horizontes 

para a educação? 2) Quais poderiam ser os horizontes subjacentes das práticas 

educativas não escolarizadas em contextos populares? As análises e interpretações 

apresentadas no Capítulo 6 foram feitas com base nos dados recopilados no 

trabalho de campo, o qual foi organizado em três eixos analíticos: i) Educação 

Popular; ii) práxis pedagógica; iii) emancipação e resistência.   

É importante dizer que no processo de análise emergem novos desafios que 

não tinham sido visualizados dentro das categorias da pesquisa, mas que, uma vez 

analisados e interpretados, outorgam interessantes aportes para refletir sobre as 

nossas perguntas de pesquisa. Principalmente podemos falar de dois: o primeiro, o 

analise que fizemos sobre os sentidos que eles outorgam ao espaço da rua e, o 

segundo, os aportes que os professores dos espaços educativos nos entregaram 

por meio de suas trajetórias de vida sobre emancipação e resistência.  

De modo geral, podemos dizer que a pesquisa consegue evidenciar que 

estes espaços educativos não escolares em contextos populares são espaços a 

partir dos quais se podem obter aportes importantes para pensar nossos modos de 

fazer educação e, além disso, vinculam-se com caminhos de emancipação e 

resistência nas trajetórias de vida de seus participantes. Para isso, apresentaremos 
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nossas conclusões sobre os eixos ou categorias principais que nos permitem 

reconhecer quais seriam aqueles aportes e horizontes subjacentes que estas 

práticas motivam para assegurar o raciocínio anterior. Mas apresentaremos também 

aqueles aspectos que pensamos serem limitantes para que estas experiências 

educativas possam se aproximar, ainda mais, destes horizontes.  

 

7.1 EDUCAÇÃO POPULAR  

 

Com base em Simón Rodríguez e Paulo Freire, os projetos podem ser 

entendidos, tanto em suas possibilidades como em suas limitações, como espaços 

de Educação Popular considerando os seguintes aspectos:  

-Educação para todos: a) ambos os projetos são criados enfatizando a 

importância de gerar espaços educativos, pensando nas crianças e jovens das 

camadas populares, sendo justificados em seus discursos como um modo de abrir 

oportunidades de desenvolvimento onde estas não existem ou existem de maneira 

limitada; b) ambos os projetos acreditam que todos podem aprender. Neste sentido, 

por exemplo, não existem requisitos de ingresso ligados a capacidades cognitivas, 

nem se subestima as pessoas quanto às suas possibilidades de continuar 

aprendendo; c) evidencia-se um trabalho pedagógico que reafirma este sentido de 

educação para todos, quando nas apresentações ninguém fica de fora, podendo 

participar independentemente do nível de avanço que cada um tenha alcançado; d) 

os encontros artísticos que vivenciam, tanto como participantes ou como 

observadores, permitem-lhes participar dos outros espaços da cidade, espaços que 

a maioria dos jovens e crianças só conseguem conhecer pela vinculação com os 

projetos e, além disso, lhes permite ser reconhecidos e valorados por seus próprios 

talentos.     

Se os projetos educativos estudados conseguem outorgar esse tipo de 

experiência aos muitos meninos, meninas e jovens que nunca ou poucas vezes 

foram aplaudidos ou reconhecidos em seus talentos e habilidades, poderíamos falar 

de uma importante disputa, através das experiências educativas, com a negação à 

qual a maioria deles está acostumada pelas condições de opressão social nas quais 

eles vivem. Nesse sentido, e segundo o modo que os espaços educativos têm criado 

para desenvolver uma educação pensada para todos, é que se pode dizer que 
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aqueles projetos conseguem avanços significativos, evidenciando aportes 

importantes a serem considerados. Dentre eles, os seguintes: 

- Saberes: a) ambos os projetos oferecem o desenvolvimento de uma área 

artística à qual não tinham acesso as crianças e os jovens. b) Pode-se apreciar que 

ambos os projetos utilizam sua arte, a música e o circo, como uma porta de entrada 

para que as crianças e jovens experimentem em suas vidas outros aprendizados 

que tem relação com o desenvolvimento de habilidades que podem se revelar como 

importantes para sua vida. Neste sentido, o aprendizado não está centrado no 

conteúdo, mas nas habilidades.  

O anterior é importante quando observamos a crescente padronização das 

estruturas curriculares dos sistemas de ensino e percebemos que estas se 

encontram cada vez mais vinculadas às orientações tecnicistas que parecem ter 

como finalidade somente as necessidades do mercado laboral. No caso do Chile, 

por exemplo, temos testemunhado uma forte orientação da ênfase curricular em 

áreas como matemática, linguagem, inglês, em detrimento de outras áreas, como as 

artes e a filosofia.  

Esta situação limita a possibilidade de alguns talentos serem descobertos, 

principalmente daquelas pessoas que não possuem recursos econômicos para 

procurar outros espaços para seu desenvolvimento integral, além da escola. Isto é 

negativo, ao menos, em dois sentidos; 1) limita o aporte que alguns poderiam fazer 

ao pensar e agir com suas capacidades para o enriquecimento da nossa sociedade 

e, 2) hegemoniza os discursos sobre a realidade, ao não permitir o desenvolvimento 

democrático de todas as pessoas, e silencia os interesses e modos de olhar o 

mundo que os menos privilegiados tem.  

- Ensino: Neste ponto é quando a análise nesta pesquisa apresenta uma 

maior distância entre a ação de ambos os projetos e aquilo que nesta pesquisa se 

propõe como Educação Popular. Principalmente porque, mesmo evidenciando a 

incorporação das crianças e jovens para que eles sejam parte mais ativa do projeto, 

são os professores e coordenadores quem determinam as decisões do processo 

educativo. O problema desta situação é que este processo não considera todos os 

detalhes, por exemplo, dos costumes locais, pelos quais provavelmente as crianças 

têm outros meios e referências de socialização. Isso, somado a que, na análise, 

identificamos que o lugar da rua (o contexto) é apresentado nos depoimentos 
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predominantemente como o lugar do perigo, como um espaço cujos códigos e 

modos de agir não devem ser reproduzidos.  

Neste sentido, percebe-se uma visão limitada dos contextos, enfatizando os 

aspectos negativos destes, influenciando que os processos educativos sejam 

pensados afastados das características de cada lugar, o que limita as possibilidades 

que o próprio contexto pode entregar para o desenvolvimento do trabalho educativo. 

Nesses contextos, nessas ruas, existe muito de situações locais, historias, 

trajetórias, costumes populares que configuram as práticas sociais e que estão 

sendo pouco considerados adequadamente pelos projetos.  

Daí que uma grande limitante dos projetos é o fato de que na relação entre 

os participantes (crianças/jovens) e seus contextos, o trabalho fique mais centrado 

nos primeiros que nos segundos. Uma das questões que poderíamos levantar seria, 

por exemplo, a seguinte: Quais são as repercussões possíveis – na configuração 

emocional – que pode ter o contraste entre o que a criança experimenta num espaço 

(Grota, Circo) e sua casa, com sua família? Se os projetos dão um reforço às 

práticas e costumes sociais que eles consideram positivas, como resulta essa 

relação com os costumes e práticas que a criança traz consigo e que podem ser 

muito diferentes? Como vai se configurando a relação das crianças com seu espaço 

de socialização primária, que não é nem a Grota, nem o Circo, mas que é sua rua, 

sua família, seus amigos? 

Outra reflexão que emerge daquilo que se considera é um afastamento entre 

a criança e o seu contexto (família, rua) como alvo de intervenção do projeto. 

Perguntamos o seguinte: aquilo que pode ser muito positivo a nível individual, 

quando eles são reconhecidos em seus talentos pela sociedade ao, por exemplo, 

fazer uma apresentação.... Poderia, ao mesmo tempo, distanciá-los de seus amigos, 

colegas ou primos que estão fora desse reconhecimento? Se assumirmos que as 

amizades do local são parte integrante da vida das crianças, a negação desses 

amigos (por serem marginais, perigosos, etc.) não é também a negação da própria 

criança? Qual é a concepção de criança que o projeto tem? Só ela e sua 

individualidade? Como são considerados, pelos projetos, aqueles outros aspectos 

que constroem a integralidade da vida da criança? 

Em definitivo, com base na concepção de Educação Popular que nós 

sugerimos, o que queremos destacar é que a importância de levar em conta, antes 
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do que rejeitar, uma mistura com o contexto, mesmo sendo olhado apenas a partir 

de aspectos negativos, deveria ser totalmente considerado e refletido pelos projetos, 

porque a marginalidade, os pais ausentes, os códigos da rua, são também desse 

mundo onde habitam os mais negados dentro dos já negados. 

 

7.2 PRÁXIS PEDAGÓGICAS 

 

Segundo as principais teorias da educação caracterizadas por Demerval 

Saviani e Henry Giroux, podemos perceber, mediante as análises, que estes 

espaços em todo momento acreditam na educação como espaço de transformação. 

Mas a limitação que se apresenta é que não existe um posicionamento claro sobre o 

papel da educação frente aos condicionamentos das estruturas sociais. Neste 

sentido, e segundo algumas expressões dos significados que eles outorgam à 

educação e às práticas pedagógicas que foram analisadas, nossa interpretação foi 

que: mesmo quando eles assinalavam as limitantes que a estrutura da sociedade 

produzia nas vidas das pessoas pertencentes às camadas populares, pensamento 

que poderia ligar às teorias críticas, por outro lado, eles (os projetos educativos) 

acreditavam na educação como um caminho para integrar as pessoas a esta mesma 

sociedade (injusta e que as marginaliza), pensamento que se restringe às teorias 

denominadas não críticas por Saviani.  

Ou seja, mesmo reconhecendo as limitações das estruturas sociais, com 

todas suas injustiças, os projetos ainda insistem em que é possível integrar as 

pessoas nessa sociedade. Nesta situação podemos encontrar uma explicação, 

então, para as limitações descritas na seção anterior, porque ajuda a compreender 

porque ambos os projetos procuram, no desenvolvimento individual de todas as 

crianças e jovens, os caminhos para melhorar suas próprias (e individuais) vidas. 

Fica explicado, também, porque são utilizados alguns termos, como salvar, por 

exemplo, algumas crianças; e é porque predomina, na execução dos programas e 

seus objetivos, uma ideia de evolução individual na qualidade de vida, mesmo que 

sejam reconhecidas as injustiças das estruturas, elas não são atingidas; apenas se 

procuram modos para que os participantes dos projetos consigam sobreviver a elas. 

Dentro das possibilidades que os projetos educativos analisados podem 

oferecer para a construção de um projeto social educativo alternativo, podemos 
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observar que estas estão principalmente relacionadas com aqueles lineamentos da 

Pedagogia Nova, caracterizadas por Saviani como pertencentes às teorias não 

críticas. Não obstante, segundo nossas reflexões, estas poderiam ser um aporte 

metodológico também para aquelas experiências educativas que queiram se vincular 

a uma visão da educação como espaço transformador, pois ajuda a orientar os 

sentidos da tarefa educativa tendo como foco as pessoas.  

Dentre seus objetivos, os principais estão orientados a desenvolver, por 

meio dos conhecimentos (técnicas artísticas), habilidades que pudessem potenciar 

nas pessoas habilidades para a vida, habilidades blandas28, habilidades emocionais 

(como foram chamadas pelos projetos). Estas orientam-se com base numa 

concepção educativa que enfatiza as emoções das pessoas, por cima dos aspectos 

intelectuais ou de conteúdo, o que possui uma relação com as possibilidades de 

criação dos caminhos de resistência e emancipação (que veremos mais à frente). 

O interesse que as crianças e jovens apresentam pela sua aprendizagem é 

um aspecto que parece ser muito importante para as duas experiências educativas, 

ao pensar na forma como se aprende. Tanto nos professores como nos 

participantes, percebe-se que todos podem aprender e ninguém deve ficar de fora; 

mas, o que marca a diferença para eles é o sentir-se motivado pelo que estão 

aprendendo. Assim, o processo de ensino-aprendizagem tem como característica: 

uma aprendizagem que seja um desafio (que lhes permita perseverar), na qual 

possam se projetar (seguir aprendendo), que ofereça diferentes caminhos (interesse 

pessoal) e que não seja obrigatório (aprendem porque querem aprender).  

O planejamento é importante, mas pareceria não ser muito relevante para os 

professores dos espaços educativos. Eles dizem ter uma linha de trabalho, ideias de 

como avançar nos aprendizados, mas as práticas pedagógicas como organização 

dos tempos, definição de metas, avaliações. ficam muito definidas pelo cotidiano, 

pelo que eles podem ir fazendo segundo o que vão percebendo em cada aula. Neste 

sentido, eles dizem que o planejamento é flexível e aberto às possíveis mudanças 

segundo às necessidades da turma; não se valora o planejamento sem vinculação 

direta às pessoas que participam do processo e suas características próprias. Neste 

aspecto, o professor cumpre um papel de protagonista. 

                                                 
28

 Termo usado em castelhano que pode ser traduzida como: suaves, brandas, leves, moles. 
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Um dos aspectos que aparece como relevante para destacar tem sido que 

estes espaços não se condicionam segundo a quantidade de participantes, mesmo 

sendo dois ou três participantes em uma turma a aula tem a mesma prioridade que 

teria se fosse feita para mais pessoas. 

Dentro dos destaques que podemos fazer destes projetos, relacionado 

também com a minha experiência como docente, está a necessidade de 

desenvolver um trabalho educativo com as ferramentas, espaços e quantidade de 

participantes que permitam outorgar um processo educativo personalizado. Nestes 

espaços parece não ter importância a relação entre processo educativo e eficácia 

dos recursos econômicos, no sentido que mesmo não sendo economicamente 

rentável ter um professor para duas crianças, os projetos priorizam o processo de 

aprendizado dessas duas crianças.  Em quanto aos materiais para o ensino, ambos 

os projetos oferecem para os seus participantes aqueles que precisam para 

desenvolver as técnicas ou habilidades (instrumentos musicais ou aparelhos de 

circo). 

Dentro das reflexões anteriores apresentadas nestas conclusões, falava-se 

que estes projetos não tinham muito definida sua linha numa orientação crítica 

transformadora, mas, mesmo assim, destacam-se algumas experiências 

desenvolvidas que os conectam com pedagogias transformadoras, abrindo espaços 

de reflexão para compreender o seu entorno: quebrando preconceitos, participando 

de espaços de transformação de sua comunidade por meio da formulação de 

projetos para editais, entre outros.   

Nesta mistura de pensamentos sobre o papel, as limitações e as 

possibilidades da educação, é que nasce o questionamento sobre: Por que é que 

acontece esta mistura? Será que a falta de reflexão, visualização, sistematização, de 

este tipo de experiência educativa leva os projetos a não terem uma definição clara 

desse ponto?  

 

7.3 RESISTENCIA E EMANCIPAÇÃO 

 

Nas últimas análises, arrojamos luzes sobre os caminhos de emancipação e 

resistência que apareceram tanto nos depoimentos dos participantes dos projetos 

como nas falas sobre as trajetórias de vida dos próprios professores, pois todos 
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participaram de experiências formativas em espaços educativos não escolares em 

contextos populares. Estas falas evidenciaram que dentro destes projetos, mesmo 

sendo experiências educativas que não tem em seus discursos uma clara intenção 

de serem espaços de resistência e emancipação, estes podem ser visualizados em 

experiências ou caminhos de vida dos participantes que se vinculam ao trabalho 

educativo desenvolvido pelos projetos.   

Assim, podemos observar a presença de experiências desde os caminhos 

de resistência entendidas como uma posição contraria à dominação e à subjugação, 

tanto num nível individual como social. Temos, por exemplo, experiências que falam 

da vinculação entre o aprendizado adquirido nos espaços educativos com a decisão 

dos jovens de mudar rotinas de suas vidas por outras que lhes parecem mais 

apropriadas ou saudáveis, rotina de álcool e drogas são mudadas por esportes. 

Outras experiências relacionadas com caminhos de resistência são aquelas em que 

os jovens e crianças são convidados a refletir sobre sua condição racial nesta 

sociedade. 

Como caminhos de emancipação, podemos ver experiências como: pensar 

seu futuro a partir de seus interesses, não se limitando pelo que outros possam lhes 

dizer sobre suas possibilidades ou papéis que devem cumprir na sociedade. Outra 

representação de emancipação pode ser lida na habilidade de reconhecer em suas 

próprias capacidades aquelas que possam lhes ajudar em seu desenvolvimento 

pessoal e agir autonomamente nas suas decisões para este objetivo. Um último 

exemplo, dos muitos que aparecem nas análises, tem relação com a capacidade de 

aproveitar os aprendizados que foram adquiridos nos espaços educativos (música e 

circo) para procurar seus próprios caminhos e agir, a partir destes, para transformar 

sua realidade, tanto no plano individual quanto no social. 

 

7.4 PROJEÇÕES E LIMITES DA PESQUISA   

 

Sintetizando, dentro destas duas experiências encontramos aportes para 

pensar nossos modos de fazer educação que podem nos dar luzes sobre como 

orientar práticas pedagógicas que potencializem caminhos de emancipação; porém, 

o mais importante é que esta pesquisa abre possibilidades para continuar esta 

busca, seja aprofundando o estudo de outras experiências educativas ou 
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concebendo outros modos para que estas experiências falem e complementem os 

espaços hegemonizados pelos discursos oficiais sobre educação, como, por 

exemplo, nos sistemas de ensino.  

Dentro das limitações que consideramos que esta pesquisa teve, mas que 

poderiam ser pontos de partida importantes para próximos processos de 

investigação, podemos sinalizar, principalmente, dois: 1) a falta de aprofundamento 

no contexto em que estão imersas as experiências educativas estudadas, pois a 

nossa visão foi feita a partir das falas dos participantes dos projetos (professores, 

coordenadores e participantes) e a partir de outros dados achados nas fontes 

secundárias, mas não aprofundamos no olhar dos próprios moradores do lugar, o 

que poderia ser de muito aproveitamento para analisar o impacto das práticas 

pedagógicas em relação a sua vinculação com a cultura do local; 2) outra questão 

frente à qual viu-se limitada nossa pesquisa, se refere ao aprofundamento sobre: 

Quais são as principais diferenças, entre aqueles projetos educativos que dentro de 

seus discursos incluem as ideias de uma educação para a resistência e 

emancipação e aqueles que não tem esclarecidas estas orientações, tanto nos 

significados e práticas pedagógicas, quanto em seus impactos?  

Por último, resulta-nos importante explicitar que na aparente dificuldade de 

encontrar no cotidiano experiências educativas que procurem atuar numa linha 

libertadora e emancipadora pela transformação desta sociedade, dentro de um 

contexto onde a própria sobrevivência da espécie humana se acha ameaçada 

constantemente por expressões de barbárie – como guerras e desastres naturais 

provocados pelos humanos – e tendo presente as teorias da educação crítica 

transformadora, é que acreditamos no sentido emancipador e libertador que as 

pessoas podem encontrar para suas vidas e para a mudança social por meio da 

educação.  

E, mesmo reconhecendo que os espaços de emancipação e libertação 

humana não são exclusivos da educação, acreditamos que é importante ter 

consciência de que nesses lugares de formação existem possibilidades para a crítica 

e também para a ação transformadora. Em outras palavras, acreditamos ser 

possível uma educação que crie pessoas capazes de reconhecer e modificar 

aqueles aspectos da sociedade que geram sofrimento e opressão, situações que 
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limitam nossas possibilidades de nos sentirmos parte de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. 

Em face ao anterior, reafirma-se a importância de levantar reflexões sobre 

estas experiências educativas e os saberes que possuem, para motivar diálogos 

entre os distintos campos educativos que nos permitam avançar no caminho para 

criar uma educação com horizontes emancipadores. Essa é a incitação, olhar onde 

ainda restam elementos por desvendar, saberes por divulgar, experiências por 

conhecer. Porque confiamos que disputando o poder e a soberania popular sobre a 

educação e, principalmente, sobre a escola pública, ela poderia mudar e converter-

se numa escola para a transformação desta sociedade injusta. Lutando por 

encontrar os fundamentos que nos permitam defender uma educação popular como 

espaço de potenciação emancipatória.  

  



101 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
ADORNO, Theodor.  Educación para la emancipación. Madrid: Morata, 1998. 
 
ARROYO, Miguel. Outros sujeitos outras pedagogias. Belo Horizonte: Editora Vozes, 
2012. 
 
BRAZ, Luciene; TORRECILLA, Nara; HADDAD, Samara. A técnica de observação 
em estudos de administração. In: Encontro da ANPAD, XXXVI, 2012, Rio de janeiro. 
Disponível em; http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_EPQ482.pdf Acesso em: 11 
mar. 2014. 
 
CISTERNAS, Francisco. Categorización y triangulación como procesos de validación 
del conocimiento en investigación cualitativa. In: Theoria, vol. 14, núm. 1, 2005, pp. 
61-71 Universidad del Bío Bío Chillán, Chile. Disponível em: 
www.ubiobio.cl/theoria/v/v14/a6.pdf. Acesso em: 3 abr. 2015. 
 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). 
Cohesión Social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2007. Disponível em; 
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/2812. Acesso em: 10 mar. 2014. 

________. Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Naciones 
Unidas, 2010. Disponível em; http://www.cepal.org/es/publicaciones/1236-panorama-
social-de-america-latina-2010. Acesso em: 10 mar. 2014. 

COLECTIVO PAULO FREIRE. “Somos andando”. Prácticas, caminos y saberes para 
construir Educación Popular hoy. Chile: Quimantú, 2012.  
 
DUBET, FRANÇOIS. O que é uma escola justa? Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 
123, p. 539-555, set./dez. 2004. Disponível em; 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123/a02v34123.pdf. Acesso em; 3 mar. 2014. 

ESTEBAN, Maria Tereza. Educação popular: desafio à democratização da escola 
pública. Caderno Cedes, Campinas, vol. 27, n. 71, p.9-17, jan. /abr. 2007. Disponível 
em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 1 jul. 2014. 
 
FREIRE, Paulo. Ideales, Mitos y Utopías a finales del siglo XX. Entrevista con Ana P- 
de Quiroga. Buenos aires: Universidad de Buenos Aires UBA. 1993. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=UqpyKzxJI1Q. Acesso em; 5 jul. 2014. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 57ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014a. 
____________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 
49ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014b. 
 
____________. Pedagogia da indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. 
São Paulo: Paz e Terra, 2014c. 
GIROUX, Henry. Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología 

http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v14/a6.pdf
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/2812
http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123/a02v34123.pdf
http://www.cedes.unicamp.br/


102 

 

de la educación: Un análisis crítico. Disponível em: 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/17_07pole.pdf. Acesso em: 3 
jan. 2015.  
 
____________. Os professores como intelectuais:   rumo a uma pedagogia crítica da 
aprendizagem. Porto Alegre:  Artes Médicas, 1997. 
 
GOHN, Maria da Gloria. Educação não formal e o educador social: atuação no 
desenvolvimento de projetos saciáis. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
KLIKSBER, Bernardo.  Inequidad y crecimiento: nuevos hallazgos de investigación. 
In: De Igual a Igual: el desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales. 
Carpio, J., Novacovsky, I. Compiladores. Ed. Fondo de Cultura Económica de 
Argentina, S.A. Buenos Aires, 1998. 
 
KOHAN, Walter. O mestre inventor. Relatos de um viajante educador. Belo 
Horizonte: Auténtica Editora, 2013. 
 
LIBANEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar, 
Curitiba, n. 17, p. 153-176. 2001. Editora da UFPR. Disponível em: 
http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_17/libaneo.pdf. Acesso em: 10 fev. 
2015. 
 
MCLAREN, Peter. La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica 
en los fundamentos de la educación. Siglo XXI editores, 1984. Pp. 203-234 
Disponível 
em:http://uptparia.edu.ve/documentos/pedagog%C3%ADa%20cr%C3%ADtica.pdf.  
Acesso em: 20 ago. 2015. 
 
MEJIAS, Marco Raúl. Educaciones y pedagogías críticas del sur (cartografías de la 
educación popular). Chile: Quimantú, 2013. 
 
OSSENBACH, Gabriela. Estado y educación en América Latina a partir de su 
independencia (siglos XIX y XX). In: Revista Iberoamericana de educación Nº 1, 
1993.  Disponível em: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1019327. 
Acesso em: 05 maio 2015.  
 
PAIVA, Jacyara. Caminhos do educador social no Brasil. São Paulo: Paco Editorial, 
2015. 
 
PALMA, Cristóbal. Circo desde el margen: la experiencia de macramé en modelos 
metodológicos en la praxis del circo social 2015. Chile: Red chilena de circo social, 
2015. Disponível em: 
http://www.redcircosocial.cl/descargas/resumenes_3er_congreso_de_circo_social_c
hile.pdf. Acesso em: 3 mar. 2015. 
 
PRIETO, M. Mejorando la Calidad de la Educación: hacia una resignificación de la 
Escuela.Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso–PUCv., 2001. 
 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/17_07pole.pdf
http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_17/libaneo.pdf
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/99745
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/99745
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1019327
http://www.redcircosocial.cl/descargas/resumenes_3er_congreso_de_circo_social_chile.pdf
http://www.redcircosocial.cl/descargas/resumenes_3er_congreso_de_circo_social_chile.pdf


103 

 

RODRIGUEZ, Simón. Inventamos o erramos. In: Obras completas. Tomos I-II. 
Caracas: Presidencia de la Republica, 2001. 
 
SAMPIERI, Roberto; COLLADO, Carlos; LUCIO, Pilar. Metodología de la 
Investigación. México, D. F.: McGraw-Hill Interamenricana, 2006. 
 
SOUSA, Boaventura Santos. Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la 
Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. In: Publicación: 
Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos 
Aires). Agosto. 2006. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf. Acesso 
em: 5 jun. 2015. 
 
SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 42.ed. Campinas, SP: Autores 
associados, 2012. (Coleção polémicas de nosso tempo; 5) 
 
World Banc. World Development Indicators 2014. Washington, DC: World Bank, 
2014. Disponível em:  http://wdi.worldbank.org/table/2.9.  Acesso em: 26 jul. 2014. 

 
TRIVIÑOS, Augusto. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
UNESCO. Panorámica regional: América Latina y el Caribe. Informe de seguimiento 
de la EPT en el mundo. 2011. Disponível em:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191433s.pdf. Acesso em: 1 jul. 
2014. 
 
WEINBERG, Gregório. Modelos educativos em la história de América Latina. Buenos 
Aires; A-Z Editora, 1984. Disponível em: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/25634/P25634.xml Acesso em: 1 mar. 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/25634/P25634.xml
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/25634/P25634.xml

