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RESUMO 

 

BAPTISTA, Anderson José Lisboa. Memória de uma escola de trabalhadores que fizeram 

história: Estudo sobre o CADTS - Centro de Apoio e Desenvolvimento Técnico Social 

(1984-2008) Orientador: Dr. Osmar Fávero. Niterói, Rio de Janeiro, Universidade Federal 

Fluminense, 2018. Tese (Doutorado em Educação), 289 páginas. Linha de Pesquisa: 

Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação. 

 

Entre os anos de 1984 e 2008 funcionou no município de São João de Meriti, na Baixada 

Fluminense, o Centro de Apoio e Desenvolvimento Técnico Social (CADTS).  Trata-se de 

uma escola com origem no interior de uma fábrica no Rio de Janeiro, na qual trabalhadores 

assumiram a responsabilidade e o protagonismo de suas próprias formações. A pesquisa teve 

como objetivo principal refletir sobre as relações entre educação, trabalho, política, sentidos e 

possibilidades para sujeitos jovens e adultos do tempo presente, tomando como campo de 

análise a educação popular através da experiência do CADTS. As perguntas que nortearam a 

construção do trabalho foram: Que elementos podemos extrair da relação entre a proposta de 

uma formação crítica e emancipatória oriunda da educação popular e de uma crítica sobre o 

papel do trabalho na sociedade contemporânea? Quais os princípios e elementos que 

fundamentam as propostas de formação de uma escola de trabalhadores? Qual a efetividade 

prática na experiência de sujeitos que por lá passaram? Sendo uma pesquisa qualitativa, dados 

foram produzidos a partir de análise de documentos de fontes primárias e secundárias e 

entrevistas com monitores, alunos e membros da equipe de trabalho da escola. Por ser ainda 

pouco conhecida, foi dedicada uma parte da pesquisa ao resgate histórico da experiência, a 

qual ocorreu em paralelo aos rumos da educação profissional do país, sempre se adequando 

aos desafios sociais e conjunturais que se apresentavam, mas sem perder sua identidade e 

compromisso com outro modelo de sociedade. Além do resgate histórico foi realizada uma 

análise da experiência em si, considerando memórias de sujeitos que passaram pela escola e 

relatos obtidos nos documentos. Com uma lógica de gestão democrática, pautada na 

horizontalidade e solidariedade das relações, o CADTS construiu uma experiência de 

educação cuja efetividade está na integralidade da relação educação, trabalho e política.  

 

Palavras-chave: CADTS; escola de trabalhadores; educação popular; EJA. 

  



ABSTRACT 

BAPTISTA, Anderson José Lisboa. Memory of a school of workers who did history: 

Study on the CADTS - Center for Support and Social Technical Development (1984-

2008) Advisor: PhD Professor Osmar Fávero. Niterói, Rio de Janeiro, Fluminense Federal 

University, 2018. Thesis (Doctorate in Education), 289 pages. Research Line: Diversity, 

Social Inequalities and Education 

 

Between 1984 and 2008, the Center for Support and Social Technical Development (CADTS) 

worked in the municipality of São João de Meriti, in the region of Baixada Fluminense. It is a 

school that originated inside a factory in Rio de Janeiro, in which workers assumed the 

responsibility and protagonism of their own formations. The main objective of the research 

was to reflect on the relationship between education, work, politics, senses and possibilities 

for youth and adult of the present time, taking as a field of analysis popular education through 

CADTS experience. The questions that guided the construction of the work were: What 

elements can we draw from the relation between the proposal of a critical and emancipatory 

formation coming from popular education and from a critique about the role of work in 

contemporary society? What are the principles and elements that underpin the proposals for 

the formation of a workers' school? What is the practical effectiveness in the experience of 

subjects who have been there? Being a qualitative research, data were produced from analysis 

of primary and secondary source documents and interviews with monitors, students, and 

school staff members. As it is still little known, part of the research was devoted to the 

historical rescue of the experience, which occurred in parallel with the directions of 

professional education in the country, always adapting to the social and conjunctural 

challenges that faced, but without losing their identity and commitment with another model of 

society. In addition to the historical rescue, an analysis of the experience was carried out, 

considering the memories of subjects who passed through the school and reports obtained in 

the documents. With a logic of democratic management, based on the horizontality and 

solidarity of relationships, CADTS has built an education experience whose effectiveness is 

in the integrality of the relation education, work and politics. 

 

Keywords: CADTS; school of workers; popular education; Youth and Adult Education. 
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1.  INTRODUÇÃO: TEMA, PROBLEMA E MÉTODO  

 

Inicio as reflexões propostas nesse trabalho recorrendo ao uso de duas figuras. Não 

em perspectiva iconográfica, mas como imagens que de certa forma falam à imaginação, 

mobilizam memórias, sentimentos, despertam esperança e utopia. A primeira, mobilizo a 

partir de um poema de Vinícius de Moraes: “O operário em construção”. Não tenho o objetivo 

de analisar tecnicamente a obra, cuja riqueza literária dispensa comentários. De qualquer 

forma, peço licença ao poeta para escrever em prosa algumas partes de seus versos. 

A imagem é de um operário que em algum momento de sua vida se percebe enquanto 

construtor. Percebe boa parte do “mundo” ao seu redor naquele instante como “objeto” de sua 

construção: mesa, prato, garrafa, facão, vidro, janela. Diante de tal constatação, é tomado por 

grande percepção de si mesmo, dos outros, das coisas. Percebe em suas mãos instrumentos de 

seu fazer, beleza ainda não observada. Em sua grande descoberta aprende a dizer não, e assim 

procede em relação a tudo que o nega enquanto gente, enquanto construtor em construção.  

Já a segunda figura é a de um camponês que teve seu diálogo com um educador 

narrado por Paulo Freire, na clássica Pedagogia do Oprimido.  O acontecimento ocorreu no 

Chile, em um dos “círculos de cultura”. Imagino esse camponês como um homem de mãos 

calejadas e pele enrugada, castigada pelo sol. Certo dia resolve compartilhar uma descoberta 

filosófica: “não há mundo sem homem”. Sua afirmação é provocada pelo educador ao 

perguntar-lhe se todos os seres humanos morressem e restasse apenas a natureza e os animais, 

não seria isso ainda mundo? Enfaticamente o camponês responde que faltaria quem dissesse: 

“Isso é mundo”.  

Assim como não fiz análise literária do poema, não trago essa história para propor 

uma discussão sobre o conceito de consciência em Paulo Freire, contexto no qual foi narrada. 

Entretanto, destaco que o mundo é mundo a partir dos sentidos que os homens lhe dão, a 

partir de sua intervenção nas condições de existência; caso contrário, como diria Arendt 

(2014), seria um amontoado de coisas.  Por isso, chamo a atenção à sábia e filosófica 

constatação daquele trabalhador rural: o ser humano é quem constrói sentidos. Sendo assim, o 

camponês enquanto humano tem importante papel na relação com o mundo e com a realidade. 

Sua descoberta é um passo significativo para que assuma o seu protagonismo na história. 

Afinal, se os sentidos são construções, a história é possibilidade, pode ser transformada, 

ressignificada. A realidade não é estática, pode ser transformada. Contudo, como o próprio 



16 

 

 

 

 

Freire (2014a) alerta, uma constatação só se torna transformadora à medida que se converte 

em práxis. 

 As duas imagens narradas convergem para um ponto comum em relação ao estudo 

realizado: a percepção e atuação de trabalhadores enquanto protagonistas, construtores, 

agentes capazes de intervir na realidade, propor mudanças, dizer não quando necessário, 

reconhecer a potencialidade de seus valores que são insistentemente “apagados” em um 

sistema que tenta programá-los apenas para fazer a máquina girar. 

Analiso nessa tese uma escola de trabalhadores que funcionou no município de São 

João de Meriti, na Baixada Fluminense, entre os anos de 1984 e 2008: Centro de Apoio e 

Desenvolvimento Técnico Social (CADTS). Trata-se de experiência com origem no interior 

de uma fábrica no Rio de Janeiro, na qual trabalhadores assumiram a responsabilidade e o 

protagonismo de suas próprias formações, se perceberam enquanto construtores, proponentes 

de realidades diferentes daquelas que lhes impunham sem consultá-los, sem ouvi-los. E assim 

como o operário do poema, resolveram dizer não ao sistema e a uma série de “ofertas” as 

quais descobriram que não precisavam aceitar. Propuseram uma nova práxis educativa cuja 

perspectiva estava além de preparar para o simples exercício de uma atividade profissional, 

envolvia o conjunto mais amplo de suas vidas enquanto humanos trabalhadores. Conforme 

veremos a seguir, não se tratou de uma experiência isolada, integrou uma “rede” com 

propostas semelhantes chamada de Conselho de Escolas de Trabalhadores (CET). 

Aproveitando ainda o tema da construção, apresento a seguir o processo de 

constituição dos problemas da pesquisa, cuja natureza investigativa não parte de escolhas e 

propostas imparciais ou desinteressadas, mas de inquietações que dialogam com a minha 

trajetória de vida.   

Minha vivência como estudante trabalhador começou aos 14 anos de idade. Naquele 

período conciliava o trabalho como office boy com os estudos no ensino médio noturno; 

primeiro em um colégio estadual, depois em uma escola particular de baixíssima qualidade 

que paguei com muita dificuldade, deslumbrado com a perspectiva de obter uma formação 

técnica, aprender uma profissão.  Formei-me como Técnico em Processamento de Dados, mas 

nunca atuei na área. Saí do ensino médio com um diploma na mão e sem a menor condição de 

exercer a tal profissão.  
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Alguns anos depois, já aos 26 anos de idade, ingressei no curso de licenciatura em 

História e não por acaso me percebi altamente envolvido com temas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Embora não tivesse estudado nessa modalidade de ensino, penso que a 

identificação surgiu a partir da relação entre educação e trabalho nela envolvidas e se tornou 

parte essencial de minha trajetória acadêmica, o “lugar” de onde falo enquanto pesquisador, 

de onde surgiu a problematização norteadora desse trabalho, a partir de indagações que se 

delinearam na investigação que realizei no Mestrado, cursado entre os anos de 2012 e 2014. 

Na ocasião estudei o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), cuja proposta era 

associar a EJA à Educação Profissional, em cursos de ensino médio oferecidos por escolas 

técnicas da Rede Federal, tendo sua previsão de atuação e atendimento ampliadas 

posteriormente ao ensino fundamental, Redes Municipais, Estaduais, Sistema S e o Colégio 

Pedro II (CPII).  

A pesquisa realizada teve como recorte e objeto de análise, o Proeja no Colégio 

Pedro II (CPII), localizado no Rio de Janeiro.  Criado no século XIX, destaca-se na história da 

educação no Brasil como primeiro colégio laico, humanitário e propedêutico do país. Teve em 

seus quadros docentes e discentes figuras bastante conhecidas no cenário nacional e acumulou 

historicamente o status de escola de excelência. O objetivo daquela pesquisa foi refletir, a 

partir da perspectiva dos sujeitos, sobre o Programa na instituição, investigando 

principalmente o resultado do encontro de realidades tão distintas: o CPII e a EJA.  

Não parti da premissa de que instituições de excelência fossem um não-lugar para 

EJA. Mas, historicamente, por conta dos seus rígidos processos de seleção, consolidaram-se 

em modelos como o CPII com um estereótipo de alunos padrões distintos, em muitos 

aspectos, daqueles que costumam compor os quadros da EJA, que se constituiu ao longo dos 

anos no país como modalidade de ensino marginalizada e que nunca esteve na lista de 

prioridades das políticas educacionais.  

O seu público é composto por jovens e adultos, geralmente de camadas populares da 

sociedade, que, por motivos distintos, não teve acesso ou não conseguiu concluir a formação 

escolar no tempo demarcado como ideal. São pessoas que, em muitos casos, conciliam as 

rotinas de trabalho e estudo, na tentativa de retomar o tempo que ficou para trás. É uma 
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clientela que não costuma ser considerada como potencial quando o assunto é o 

desenvolvimento estratégico da nação.  

Um dos principais aspectos que devem ser levados em consideração é que a 

educação, antes de quaisquer interesses, deve ser pensada como direito social e subjetivo. É o 

que diz a nossa atual Carta Constitucional:  direito deve ser assegurado a todos pelo Estado e 

pela família. Um dos princípios fundamentais para sua efetivação está na garantia de 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (artigo 206, inciso I).  

Diversos programas voltados para a educação de jovens e adultos foram criados ao longo da 

história. Porém, muitos deles voltados para alfabetização, ignoravam ou negavam que a EJA é 

um direito.  

A prerrogativa da EJA enquanto direito foi fundamental na realização da pesquisa do 

Mestrado, pois o Proeja, de certa forma, garantiu o direito de muitos jovens fora dos “padrões 

etários” socialmente convencionados como ideais, com trajetórias escolares marcadas, em 

muitos casos, por repetições e abandonos; a estudar em instituições cujos critérios de 

admissão costumam ser rigorosos, o que tornaria, em outros momentos, muito difícil o acesso 

deste público. Todavia, a experiência do Proeja no CPII não se constituiu como direito 

plenamente realizado, longe disso. Uma das constatações daquele estudo foi a de que os 

alunos não se sentiam plenamente acolhidos pela instituição como um todo e requeriam os 

mesmos direitos a que faziam jus os estudantes dos turnos diurnos: atendimento médico na 

unidade escolar, funcionamento da biblioteca no horário das aulas – conquistado depois de 

reivindicações. Queriam desfrutar do “prestígio social” conferido aos estudantes de uma 

escola de excelência. 

Se, por um lado, a experiência teve destaques positivos como a rede de relações 

criada entre alunos, professores e funcionários, por outro não respondeu à demanda de alguns 

dos sujeitos que não sabiam expressar bem o que faltava. Daí surgiram duas indagações 

fundamentais na construção da problemática dessa tese: Será que o modelo educacional 

construído em curso na nossa sociedade dá conta da realidade do jovem trabalhador? Até que 

ponto não seria o incômodo de alguns daqueles alunos um questionamento sobre a relevância 

e o propósito da educação por eles acessada naquele momento? 

Para dar conta de tais perguntas, precisava voltar à questão da educação como 

direito. O que está por trás desse direito na prática? Quais elementos teóricos/ 
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epistemológicos que estão por trás do tema da educação? Será que eles ainda fazem sentido 

para jovens do século XXI? Quais seriam estes sentidos? 

Esse exercício de construção da problemática de pesquisa levou-me de antemão a 

uma hipótese preliminar, a partir da qual pude formular a questão principal: o que a sociedade 

contemporânea espera de fato da educação é que ela garanta de uma forma ou de outra a 

colocação do sujeito no mundo do trabalho.  Isso se aplica não apenas aos cursos técnicos ou 

profissionalizantes. Até mesmo os cursos propedêuticos, na verdade, têm como objetivo final 

a garantia de uma profissionalização, diferindo-se apenas pelos os graus hierárquicos da 

natureza dessa profissionalização. Assim, a lógica de formação tende a propor a posição a ser 

ocupada pelo indivíduo no mundo do trabalho. Aqueles cursos cuja formação profissional é 

mais direta, ou seja, cursos técnicos ou profissionalizantes na educação básica, como o Proeja, 

tendem a ter como meta ocupações mais subalternas. Os cursos propedêuticos adiam em parte 

o foco do objetivo profissional para a graduação. Mas, no fim das contas, por mais que se 

tente negar, o foco final da educação será o trabalho, seja de forma direta ou indireta. 

Entretanto, o jovem já não vê na escola a garantia de uma boa colocação no mercado 

de trabalho. E mais do que isso, será que a vida não pode ser mais do que a garantia do acesso 

e da manutenção do trabalho? Não seriam estes elementos que nos ajudariam a pensar a atual 

crise da juventude com a educação e principalmente com o ensino médio? 

Considerando todos esses aspectos, esta pesquisa tem como objetivo principal refletir 

sobre as relações entre educação, trabalho, política, sentidos e possibilidades para sujeitos 

jovens e adultos do tempo presente, tomando como campo de análise a educação popular 

através da experiência do CADTS.  

A problemática a ser respondida é a seguinte: Que elementos podemos extrair da 

relação entre a proposta de uma formação crítica e emancipatória oriunda da educação 

popular e de uma crítica sobre o papel do trabalho na sociedade contemporânea? Quais os 

princípios e elementos que fundamentam as propostas de formação de uma escola de 

trabalhadores? Qual a efetividade prática na experiência de sujeitos que por lá passaram?  

A hipótese principal nesta investigação é de que nenhuma forma de trabalho, nem 

mesmo no sentido ontológico, esgota os elementos da formação emancipatória, pois o 

trabalho está diretamente relacionado ao reino das necessidades que, no caso da sociedade 
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capitalista, atinge grau altíssimo de exploração, com a lógica da mercadoria transformando o 

viver em uma corrida em prol da subsistência.   

Os trabalhadores construíram vivências de educação próprias, cujo processo histórico 

se desenvolveu em paralelo, porém não alienado do que acontecia no país, mas como 

alternativa e resistência dos trabalhadores ao lugar social e a forma de educação que tentavam 

lhes impor. Demostro nessa pesquisa que o sucesso de experiências emancipatórias de escolas 

de trabalhadores, como a do CADTS, não está apenas na centralidade do trabalho, que 

dificilmente consegue romper com os sentidos do mundo capitalista contemporâneo, mas 

também na formação política, não no sentido partidário do termo, mas em aplicação mais 

ampla, enquanto participação do “ser” individual e coletivo no espaço público. Embora o 

trabalho seja fundamental na experiência estudada, o sentido de política o é tanto quanto, de 

modo que há dificuldades de separar um tema do outro. A efetividade da forma de educação e 

formação analisada está na integralidade da relação educação, trabalho e política.  

A tese está divida em sete capítulos. Nessa introdução, apresento os percursos 

iniciais da pesquisa, destaco referenciais que nortearam a forma de abordagem escolhida e 

apresento os procedimentos metodológicos adotados.     

No segundo capítulo, abordo aspectos da história da educação profissional no Brasil. 

Mostro o desenvolvimento da concepção de formação profissional implementada, as 

primeiras manifestações de escolas de trabalhadores no início do século XX, a implantação de 

algumas políticas relativas ao tema e algumas concepções cristalizadas em períodos históricos 

distintos. No final do capítulo, aponto a experiência do CET como movimento paralelo e 

alternativo ao que estava ocorrendo sob a égide do Estado e dos interesses empresariais.  

Apresento no terceiro capítulo a história do CADTS. Considerando ser uma 

experiência pouco conhecida, faço uma primeira abordagem mais descritiva. Parto de fontes 

primárias para informar a criação e o desenvolvimento da escola de trabalhadores em distintos 

momentos de sua história, sempre diante do desafio de responder demandas de cada tempo 

específico, priorizando o interesse dos trabalhadores, inventando-se e reinventando-se, sem 

abrir mão de princípios fundamentais que a nortearam desde suas origens.  

Uma vez apontado o desenvolvimento histórico do CADTS, apresento, no capítulo 4, 

encontros que viabilizaram a experiência. Abordo os contextos histórico, político e cultural 

que proporcionaram o encontro de sujeitos (coletivos e individuais) que possibilitaram não 
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apenas a criação da escola em si, mas características, marcas em seu “DNA institucional”. 

Entre esses encontros estão a realidade geográfica, histórica e social da Baixada Fluminense; 

a educação popular; as Igrejas católica e protestantes; agências internacionais de 

financiamento etc.  

Depois de abordar a história e o contexto nos quais a escola se desenvolveu, discuto 

no capítulo 5 a efetividade da formação do CADTS, a partir de memórias criadas por sujeitos 

sobre a escola. Começo o capítulo destacando características de funcionamento interno da 

escola, o perfil geral do público que por ela passou para, em seguida, a partir do conceito de 

memória, registrar representações sobre a escola obtidas, principalmente, das conversas 

estabelecidas durante as entrevistas. 

Demonstro no capítulo 6 o pano de fundo prático e conceitual sobre o qual foi 

possibilitada a criação de memórias e representações narradas no capítulo anterior. Dialogo, 

no primeiro momento, com concepções teóricas que iluminam o olhar para experiência 

analisada e que permitem uma abordagem mais ampla. Em seguida, estabeleço uma análise da 

escola em torno de suas práticas e concepções a partir das categorias educação, política e 

trabalho. 

Encerro com as considerações finais, nas quais procuro evidenciar os principais 

achados da pesquisa. 

 

1.1 Aspectos teóricos-metodológicos  

 

Apresento nas próximas linhas o referencial teórico que serviu de aporte para 

construção metodológica da pesquisa. Não se trata de apresentação de referências que 

fundamentaram todas as discussões estabelecidas ao longo da pesquisa, serão reveladas à 

medida que as demandas forem surgindo no desenvolvimento do trabalho. Por isso, embora 

alguns dos conceitos e autores que serão apresentados a seguir apareçam como norteadores de 

reflexões e proposições específicas, isso não acontece com todos. Entretanto, estão presentes 

nas entrelinhas e contribuíram de alguma maneira para a forma de abordagem apresentada.   

Considero que a voz dos sujeitos é fator fundamental para dar conta da problemática 

da pesquisa, que é pensar a relação entre a proposta de uma formação crítica e emancipatória 

oriunda da educação popular e de uma crítica sobre o papel do trabalho na sociedade 



22 

 

 

 

 

contemporânea. Assim como de identificar princípios e elementos que fundamentam as 

propostas de formação de uma escola de trabalhadores e entender a efetividade prática de tal 

formação na experiência de sujeitos que por ela passaram.  A voz dos sujeitos será 

considerada tanto na pesquisa documental1, quanto nas entrevistas. 

Essa abordagem requer alguns esclarecimentos epistemológicos, uma vez que a 

relação entre indivíduos e estruturas costuma ser tema de intensos debates no campo das 

Ciências Humanas. Destaco que não é objetivo produzir meta-teoria a partir de um caso 

específico. Por isso, privilegio na metodologia distintos instrumentos que se complementam.  

A especificidade do trabalho apresentado é desafiadora, uma vez que olharemos para 

possíveis marcas de uma formação que se deu há alguns anos. Mas, esse olhar parte de 

demandas do tempo presente. Pensar o sujeito (seja como indivíduo, ou no âmbito coletivo) 

como interlocutor para realização de análise social é um exercício que deve levar em 

consideração especificidades do momento histórico atual. Talvez um dos grandes erros de 

muitas políticas públicas está no fato de não considerarem as vozes dos sujeitos.  

Em tempo, observo que o uso dos termos sujeito e indivíduo aqui adotados não é 

ocasional. Trabalho-os enquanto categorias sociológicas, considerando que “o sujeito 

narrativo torna-se autor do seu relato, não um indivíduo racional e abstrato, mas um ser de 

linguagem que, através das determinações de sua biografia, constrói um sentido subjetivo para 

sua vida”. Ou seja, indivíduos-sujeitos, cuja dinâmica da vida contemporânea os exige cada 

vez mais a “contar sobre si mesmos” a se colocarem diante das demandas da vida.  

Reconhecendo o caráter autoral de cada relato tomado nas entrevistas, ou colhido nos 

documentos uso a categoria “sujeitos”. (DUBAR, 2004, p. 67) 

Ainda debaixo das égides de um sistema capitalista extremamente desigual e 

excludente, vivenciamos um período de intensas mudanças na dinâmica social. O advento da 

internet e das novas tecnologias, a mudança de papel das chamadas instituições tradicionais, a 

diminuição de fronteiras culturais são apenas parte deste cenário que intensamente se 

descortina. Infelizmente, tais mudanças na organização social não apontam para 

transformações ou superação do capitalismo. Pelo contrário, como indica Senett (2014), trata-

se de uma consequência ou exacerbação da forma de acumulação flexível. Dialeticamente, 

como exposto no capítulo 6, o mesmo sistema que aponta para a necessidade dos indivíduos 

                                                 
1 Entre os documentos levantados até aqui, encontramos relatórios, cartas, avaliações etc., nos quais aparecem 

transcrições de falas de alunos, egressos, monitores e gestores. 
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se colocarem, falarem sobre si mesmos, se estrutura materialmente de modo a minar a 

possibilidade de muitos se expressarem, se reconhecerem e serem reconhecidos. 

 O fato é que as características peculiares desse tempo produzem sujeitos peculiares 

e, para pensarmos em políticas que tenham o compromisso de superar desigualdades, 

precisamos dar voz aos sujeitos que nele vivem. Caminhos de pesquisa no campo das 

Ciências Humanas e Sociais, não necessariamente novos, têm surgido ou ressurgido como 

parte deste contexto. Alguns deles tendem a adotar análises que partem dos sujeitos. Para 

Melucci (2005), esta forma de olhar investigativo acompanha novo processo social, no qual os 

indivíduos têm mais possibilidade de autonomia.  

Reconhecer tal fenômeno não significa legitimar o modelo de sociedade pautado na 

lógica do individualismo, da competição e do consumo. Porém, uma análise social que 

pretenda dialogar com o presente não pode ignorar o fato de que a organização atual dá aos 

indivíduos um lugar na dinâmica social, diferenciado se comparado a outros momentos 

históricos. 

O enfraquecimento das instituições na sociedade contemporânea permite que os 

sujeitos consigam construir sentidos para as suas ações, que não são mais necessariamente 

submetidos ou mediados por ordens outrora instituídas. As relações ganham destaque na 

produção de sentidos e, por este motivo, a ação decorrente de um processo construtivo e 

relacional tende a ganhar ênfase especial na pesquisa atual. 

Esse lugar diferenciado dos sujeitos na sociedade contemporânea produz na, 

concepção de Melucci (2005, p.35), um novo lugar ou um novo papel para o pesquisador.  

O estatuto de pesquisadores como tradutores de linguagens e de percepções 

da realidade não poderá, portanto, ser confirmado e, eventualmente, 

reforçado em um mundo no qual a experiência dos sujeitos será sempre mais 

mediada e (potencialmente) virtual. 

 

Na prática, os dualismos sujeito/objeto, fatos/representações e realidade/interpretação 

são problematizados. O fundamento epistemológico da ciência moderna baseado na separação 

entre sujeito e objeto; mente e realidade; é colocado em cheque. Dentro dessa concepção 

destacam-se “(...) a dimensão de auto-observação ou de reflexividade do observador” e o “(...) 

o papel que acontecimentos, contingências e processos assumem na vida social” (MELUCCI, 

2005, p. 320). 
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Ainda na perspectiva deste autor, o fato dos fenômenos sociais contemporâneos se 

relacionarem à maior possibilidade das sociedades e seus sujeitos intervirem sobre si mesmos 

favorece as dimensões da auto-observação e dos processos na prática da pesquisa. Por isso, a 

investigação social deve concentrar sua atividade onde “hoje se concentram necessidades e 

perguntas vitais para o funcionamento das sociedades complexas” (MELUCCI, 2005, p. 329). 

Em formações sociais nas quais o mundo se reproduz com certa estabilidade, a 

separação entre sujeito-objeto, assim como as apreensões de “verdades” tendem a ser mais 

cristalizadas. Em contexto oposto ao das estabilidades que eram garantidas pelas “certezas” 

comunicadas pelas instituições tradicionais, não cabe mais a pesquisa social o papel de 

traduzir ou espelhar a realidades.  

Weber foi o teórico que privilegiou em sua abordagem a ação social em detrimento 

das estruturas. Certamente é nele que está o fundamento de parte dessas concepções teóricas 

contemporâneas que destacam a importância das ações e movimentos dos sujeitos na pesquisa 

sociológica. Isso significa que reconhecer o protagonismo dos sujeitos no processo histórico 

não é privilégio apenas de concepções teóricas mais recentes, ou daquelas mais influenciadas 

pela hermenêutica ou pela fenomenologia. Podemos citar como exemplo dois autores de 

matizes teóricas distintas que reconheceram em suas abordagens o protagonismo dos sujeitos, 

ambos trabalhando com sujeitos coletivos.  

O primeiro é o marxista inglês Edward Palmer Thompson, que o faz sem romper 

com o materialismo histórico. A partir de uma abordagem histórica que em muitos casos 

destaca mecanismos ou movimentos de resistência desenvolvidos ao longo da história, 

observa na cultura popular elementos que nos desafia a olhar a história dos que vem debaixo. 

Tais movimentos de resistência veem nesses sujeitos coletivos formas de burlar processos de 

dominação. Ele nos chama a atenção para o fato de que o ser humano existe para além da 

esfera econômica. 

Como o capitalismo (ou seja, “o mercado”) recriou a natureza humana e as 

necessidades humanas, a economia política e seu antagonista revolucionário 

passaram a supor que esse homem econômico fosse eterno. Vivemos o fim 

de um século em que esta ideia precisa ser posta em dúvida. Nunca 

retornaremos a natureza humana pré-capitalista; mas lembrar como eram 

seus códigos, expectativas e necessidades alternativas pode renovar nossa 

percepção da gama de possibilidades implícitas no ser humano. 

(THOMPSON, 2011, p. 23)  
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Embora Thompson esteja respaldando uma abordagem histórica, deixa claro que há 

uma gama de possibilidades implícitas no ser humano. O que significa que por mais que o 

aspecto econômico seja fundamental para pensarmos o homem e a sociedade no mundo 

capitalista, existem outras esferas que compõem a vida humana. Considerá-las não significa 

negar ou reafirmar a lógica de dominação capitalista, mas pode ser caminho importante para 

sua superação.  

Certamente, como não podemos negar o passado, ou seja, o processo no qual a 

humanidade foi constituída até aqui, penso que uma abordagem que dirija o seu olhar para o 

sujeito jamais poderá desconsiderar o processo histórico. Reconhecer que embora a 

configuração atual seja uma exacerbação do modo de produção capitalista, sob a égide da 

acumulação flexível, não implica, necessariamente, negar que os indivíduos tenham uma 

margem de autonomia para agir. Este é um dos reflexos do processo dialético que move a 

história. 

O segundo autor que direcionou suas pesquisas para as práticas cotidianas dos 

sujeitos foi Michel de Certeau. Ele não segue a linha do materialismo histórico, como 

Thompson, mas também não desprende sua análise das relações sociais, que na concepção 

dele é o que fundamenta ações dos sujeitos. 

Há uma preocupação central trabalho de Certeau com as pessoas comuns. Todavia, 

faz questão de demarcar que este interesse não consiste em dar ao indivíduo um lugar de 

destaque em detrimento das relações sociais. Pelo contrário, para ele “(...) a relação (sempre 

social) determina os seus termos, e não o inverso (...), e cada individualidade é o lugar onde 

atua uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações 

relacionais”.   (CERTEAU, 2014, p. 37) 

Em Certeau fica claro que objetivo principal de suas pesquisas está nos sujeitos 

coletivos. No que se refere aos indivíduos, o que interessa são os “modos de operação”, ou 

seja, as formas de ação empreendidas pelos sujeitos na vida cotidiana. É o que ele chama de 

invenção, que seriam artes de fazer, comer, morar, cozinhar etc.   

Há nestas práticas uma espécie de subversão silenciosa em relação à ordem 

estabelecida. Silenciosa porque não rejeita ou modifica diretamente suas imposições, mas age 

astuciosamente. A preocupação principal desse autor é demonstrar que as camadas populares 

da sociedade possuem vida própria, produzem cultura. Não são meros consumidores de uma 
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cultura que lhes é imposta principalmente pela televisão. Muito pelo contrário, resistem como 

sujeitos ativos criadores, inventores em seus cotidianos. 

Dentro de uma relação de dominação, os dominados não se encontram apáticos às 

imposições. Um exemplo citado por Certeau (2014) refere-se aos indígenas no processo de 

colonização da América espanhola, quando usavam as práticas e representações que lhes eram 

impostas para fins distintos daqueles almejados pelos dominadores. Não se tratava de uma 

rejeição explícita, pois não podiam fugir do domínio dos colonizadores, mas modificavam a 

ordem “por dentro”, sem deixá-la diretamente.  

Sem negar o processo de dominação em curso, Certeau reconhece que os sujeitos não 

são apáticos diante das situações, mas que os seus “fazeres” cotidianos estão repletos de 

mecanismos e formas de subversão e resistências. Ele percebe que a cultura, como uma das 

esferas que compõe a humanidade e que se manifesta nas formas como o homem produz a sua 

existência e as suas práticas cotidianas, é um importante mecanismo de resistência aos 

distintos processos de dominação impostos a determinados grupos da sociedade. 

Dois conceitos ajudam entender a ação dos sujeitos no cotidiano na perspectiva de 

Certeau (2014): estratégia e táticas. 

Estratégia está relacionada aos mais fortes, enquanto que as táticas estão ligadas 

aqueles que têm menos poder. Desta forma, a estratégia tem em sua origem uma espécie de 

racionalização consciente e propositada cujo objetivo recai em um modo de criação de poder. 

Uma ação estratégica procura antes de tudo distinguir lugares de querer e de poder. 

 

A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo 

próprio a ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 

exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou concorrentes, os inimigos, 

o campo em torno da cidade, os objetivos de pesquisa etc). (CERTEAU, 

2014, p.93) 

 

O domínio do lugar tem, segundo Certeau (2014, p. 94), suas consequências. Uma 

delas seria o que ele chama de “poder do saber”, o qual se caracteriza na tradução de 

incertezas em espaços legíveis. É uma forma de saber que conquista para si um lugar próprio. 

Por outro lado, em uma espécie de oposição a esse esquema formalizado, está a tática 

ou a ação tática. Um dos fatores que a caracterizam é a “ausência de um próprio”. Não existe 

na tática uma visão privilegiada como no caso da estratégia; pelo contrário, ela se desenvolve 

no espaço dominado pelo adversário. Não há uma sistematização capaz de planejar o 
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momento adequado da ação. Ocorre no tempo da oportunidade que simplesmente surge, de 

forma não esperada, em muitos casos. Subverte o sistema de dentro dele, não age a partir de 

um lugar externo que possibilite uma totalização do inimigo por meio de uma visão 

privilegiada. Na realidade, a tática aproveita a oportunidade de ação, mas não acumula para si 

um estoque capaz de prever saídas concretas e definitivas do sistema. Ela se mantém ali, mas 

dá o seu significado próprio. Age nas brechas que vão se abrindo nas conjunturas particulares.  

É uma arte que entra em cena em momentos oportunos.  

Uma escola pensada por e para trabalhadores não seria um movimento de 

resistência? Não seria uma prática de subversão da ordem? Esses autores a partir de suas 

peculiaridades epistemológicas nos mostram a importância do exercício de olhar e diálogo 

com os sujeitos.  

Já de outro lugar de produção científica, Danilo Martuccelli nos desafia a pensarmos 

não só o cotidiano, mas os meios pelos quais os indivíduos tomam as rédeas da sua própria 

existência, constituindo processos de individuação. Ele propõe uma “sociologia da 

individuação”. 

Em sua perspectiva, a complexidade do mundo contemporâneo não comporta uma 

abordagem do indivíduo que se resuma às posições sociais. No mundo contemporâneo há uma 

problematização especial da relação com o mundo social. A vida social atinge um nível de 

complexidade que varia de acordo com a especificidade dos contextos, das situações e das 

diversas dimensões que se apresentam. Dessa forma, o indivíduo se vê diante de uma série de 

estados e experiências que não são de maneira alguma estáveis, tendo que lidar com tais 

circunstâncias de modo, pelo menos parcialmente, dissociado de consequências 

exclusivamente práticas. 

O diálogo com autores de matizes epistemológicas diferentes pode ser problemático 

se não reconhecermos as especificidades e os fundamentos de cada teoria. Porém, identificar 

possíveis conexões pode ser um exercício interessante no processo em que assumimos o 

desafio de pensar o tempo presente.  

Parto da concepção de que vivemos um momento histórico que aponta desafios e 

especificidades na organização social cujas nuances podem ser melhor lidas uma vez 

consideradas tais particularidades. Para isso, nos desafiamos a pensar a educação e o trabalho 

em diálogo com sujeitos, não fora do processo histórico que contribuiu para caracterização da 
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sociedade atual. Mas, sim considerando que a exacerbação do capitalismo a partir de um 

modelo de acumulação flexível, ao mesmo tempo que incentiva o individualismo, 

dialeticamente, permite aos sujeitos uma maior possibilidade de ação.  

Considerando o papel que os sujeitos assumem na sociedade contemporânea, nos 

desafiamos a pensar a efetividade de uma formação que em muitos aspectos destoa da forma 

tradicional. Isso porque, entre outros elementos, estamos falando de uma escola que não tem 

vínculo com a lógica de certificação; que tem uma participação direta dos alunos em decisões 

administrativas, como por exemplo, sobre a melhor forma de usar o dinheiro por eles 

arrecadado; participação também na conservação e manutenção do espaço físico, como na 

limpeza dos banheiros; além de uma proposta pedagógica que parte de fato da realidade dos 

sujeitos. 

 

1.2  Metodologia  

Adotei neste trabalho a proposta da pesquisa qualitativa, realizada a partir de aportes 

do método indutivo. Todavia, isto não significa que não recorri a dados quantitativos. Tais 

dados foram usados para respaldar e aprofundar a análise qualitativa, por entender que o 

quantitativo e o qualitativo se complementam em algumas pesquisas. Os   dados quantitativos 

proporcionam a compreensão de quadros mais amplos, nos quais o objeto estudado esteja 

inserido.  

 

Os métodos qualitativos têm por função compreender mais do que descrever 

sistematicamente ou de medir: não se deve pois procurar fazer com que eles 

digam mais do que podem sobre um campo que não é o seu. Por outro lado, 

os resultados devem ser regularmente cruzados e confrontados com o que é 

obtido por outros métodos, notadamente estatísticos  (KAUFMANN, apud 

ZAGO, 2003, p. 298) 

 

Já a escolha do método indutivo se enquadra na definição expressa por Guerra (2006, 

p. 22), caracterizando-o como aquele cuja intenção dos investigadores não parte de hipóteses 

pré-definidas, que apenas precisam ser reafirmadas, mas  “identifica as lógicas e 

racionalidades dos atores confrontando-as com o seu modelo de referência”.  Consequência 

direta deste princípio metodológico é a de que os objetos de análise, assim como as hipóteses, 

passam por um processo de construção contínuo que se dá nas diferentes etapas da pesquisa. 
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Obviamente parti de hipóteses preliminares, conforme as expostas anteriormente, porém não 

com o intuito de apenas confirmá-las.  

Apoiado em tais pressupostos metodológicos, os instrumentos adotados para 

realização da pesquisa podem ser divididos em três grupos: pesquisa bibliográfica e 

exploratória, pesquisa documental e entrevistas. O uso de tais instrumentos não é linear, mas 

recorri a eles diversas e distintas vezes ao longo do desenvolvimento do texto.   

 

 

1.2.1 Pesquisa bibliográfica e exploratória 

 

O objetivo desta abordagem foi realizar um aprofundamento teórico sobre o tema da 

pesquisa pelo diálogo com conceitos e categorias como educação, trabalho, educação popular, 

formação profissional etc.  Compõe-se também por um levantamento histórico sobre o tema 

da formação profissional no Brasil. 

 

1.2.2 Pesquisa documental 

 

Trabalho aqui com uma distinção entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. 

Concordando com Sá-Silva; Almeida e Gindani (2009) observo que a diferença entre ambas 

se evidencia a partir da natureza dos documentos. Enquanto a pesquisa bibliográfica trabalha 

com documentos de domínio científico, fontes secundárias, documentos que já receberam 

algum tipo de tratamento; a pesquisa documental trabalha com fontes primárias, documentos 

que ainda não receberam nenhum tratamento científico específico. Entre estes se enquadram 

relatórios, cartas, filmes etc. 

No caso do CET, há uma excelente produção teórica a seu respeito. Já em relação ao 

CADTS, não existe quase nenhum material publicado, por isso lidei quase que 

exclusivamente com fontes primárias. Os documentos a que tive acesso relatam o cotidiano 

do CADTS durante os anos do seu funcionamento. O trabalho com eles foi realizado em três 

etapas: análise exploratória e catalogação, digitalização e trato direto com os documentos. 

Na fase de catalogação, o objetivo foi criar uma espécie de mapa que permitisse uma 

visão panorâmica do que se tinha disponível e que funcionou como um grande sumário 
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possibilitando um deslocamento mais rápido e preciso sobre o disponível. Para isso todos os 

documentos foram numerados, classificados e ainda contam com breve sinopse e indicações 

das datas em que foram produzidos.  

A categorização dos documentos foi realizada de modo a atender a especificidade da 

pesquisa. Sendo assim, variou de acordo com a natureza e principalmente com a contribuição 

que traria a execução do trabalho. Exemplo: documentos categorizados como HC (História do 

CADTS) poderiam, em muitos casos, ser enquadrados como PC (Projeto CADTS), todavia 

por tecerem grande contribuição na apresentação da História, os categorizei naquele primeiro 

momento, como HC, pensando em facilitar o manuseio, o trato direto com eles no momento 

da escrita.   

No quadro abaixo, compartilho as categorias de cada documento conforme aparecem 

referenciados ao longo do texto, segundo designações que lhes atribuí.  

 

Quadro 1: Categorização dos documentos 

Sigla Tipo Características gerais 

CC Cartas São cartas trocadas entre o CADTS, pessoas ou instituições. Boa 

parte dessas trocas foi com agências de financiamento 

internacional. Há também correspondências com ex-alunos. 

HC História CADTS Essa designação é a única que prescinde a natureza propriamente 

dita de cada documento. Foram assim caracterizados 

documentos, cuja contribuição para abordagem da história do 

CADTS se evidenciou logo no primeiro contato. 

PC Projetos Trata-se de projetos da escola, geralmente com intuito de obter 

financiamento. Eles têm formatos semelhantes e geralmente 

apresentam também a história do CADTS, suas concepções, 

desafios a serem enfrentados e propostas. 

RR Relatórios de reuniões São relatórios de encontros da equipe do CADTS com outras 

escolas do CET, com alunos e ex-alunos. Esses documentos 

costumam ter transcritas as falas dos participantes. 

OD Outros Documentos  Documentos distintos não enquadrados em nenhuma das demais 

categorias como: Regimento interno, grade de cursos, relatórios 

gerais. 

 

No processo de catalogação, atribuí número a cada documento; não segui nenhum 

critério especial, apenas a ordem que foram encontrados nos arquivos. Todo esse material faz 

parte de um acervo preservado por Xico Lara e Beatriz Costa que gentilmente permitiram o 

meu acesso. Estão guardados em pastas, que foram também mapeadas no catálogo que criei, 
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com intuito de encontrá-los, caso precisasse retornar aos mesmos. No entanto, como 

digitalizei os documentos não precisei retornar a essas pastas. 

A digitalização teve como objetivo a preservação de tais documentos, além de ter 

facilitado em muito o arquivamento e o manuseio durante a realização da pesquisa. Embora 

tenha sido um trabalho mecânico, foi também gratificante pela companhia de Beatriz Costa 

com quem tive riquíssimas conversas e obtive preciosas informações ao longo de toda estada 

no campo de pesquisa. 

O catálogo dos documentos está disponibilizado em anexo a esse trabalho. O 

processo de catalogação ocorreu em paralelo a digitalização, pois cada documento escaneado 

foi salvo com o número e a categoria, além de imediatamente incluso em planilhas, com as 

seguintes identificações: número, tipo (categoria), localização (pasta onde foi encontrado), 

descrição (breve resumo com a natureza e características do documento), data, páginas 

(quantidade) e observações. Esta última é um descritivo da utilidade que vislumbrava para o 

documento no momento da escrita, dados que foram sendo alterados e acrescentados durante 

os processos de manipulação, trato e análise. 

Conforme sugerem Sá-Silva; Almeida e Gindani (2009), na etapa que denomino 

“trato com os documentos”, considerarei os seguintes os aspectos: contexto, autoria, 

autenticidade e confiabilidade do texto, conceitos-chave e lógica interna, e análise documental 

propriamente dita. 

Um documento não fala por si mesmo. Por este motivo, é fundamental que sua 

análise leve em consideração o contexto histórico em que foi feito e a quem foi destinado. O 

CADTS, por exemplo, teve início ainda durante o governo ditatorial e funcionou até o ano de 

2008. Esse período contou com mudanças importantes da estruturação produtiva do país e 

também na concepção e organização da educação profissional. De que forma os documentos 

expressam tais mudanças e concepções? O trato com eles não se furtou desse tipo de 

questionamento. Além, disso o contexto é importante também para entendermos a lógica 

interna e a natureza do documento.  

A interpretação de um documento não pode de forma alguma ignorar a autoria e as 

intenções que levaram a produzi-lo. No caso específico dos documentos do CADTS, o 

primeiro contato já despertou um alerta neste sentido: boa parte deles, que na realidade são 

fruto da rotina interna da escola, foi produzida por gestores, que de certa forma ajudaram a 
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definir a concepção do projeto. Tal fator certamente não inviabiliza a credibilidade, mas nos 

leva a olhar mais cautelosamente. 

Todos esses fatores precisam considerar a procedência dos documentos. É inviável 

fazer análise científica com fontes de procedência duvidosa. A análise é a etapa da 

interpretação, afinal conforme já pontuado, o documento não fala por si mesmo.  

 

1.2.3  Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas com gestores, monitores e ex-alunos do CADTS. O 

fato do projeto não estar mais em funcionamento dificultou a realização das entrevistas. Não 

foi fácil conseguir agenda-las, principalmente com os ex-alunos. Todavia, o contato com 

antigos gestores possibilitou o acesso a esses sujeitos.    

O objetivo das entrevistas foi conhecer a fundo suas trajetórias, experiências em 

relação ao tempo em que passaram no CADTS e as possíveis marcas oriundas da proposta de 

formação da escola. Isso tanto em relação aos ex-aprendizes, quanto aos ex-monitores.  

Considerando as trajetórias de vida dos entrevistados como fator fundamental para 

compreensão dos problemas de pesquisa, privilegiei uma abordagem que mobilizou a 

construção e uso de memórias. Foram realizadas sete entrevistas, sendo a primeira de caráter 

exploratório para conhecimento e entrada no campo de pesquisa, por isso não foi utilizada 

diretamente. As demais foram organizadas conforme roteiros semi-estruturados e gravadas. 

Os nomes atribuídos aos sujeitos com quem conversei são fictícios.  

 Zago  (2003, p. 296) fala em “entrevista compreensiva”. Segundo a autora, a mesma 

é desenvolvida quando “o pesquisador se engaja formalmente; o objetivo da investigação é a 

compreensão do social e, de acordo com este, o que interessa ao pesquisador é a riqueza do 

material que descobre”.  

A entrevista compreensiva se fundamenta no princípio de que o ser humano não é 

um mero portador de estruturas. Pelo contrário, trata-se de “produtores ativos do social, 

portanto depositários de um saber importante que deve ser assumido do interior, através dos 

sistemas de valores dos indivíduos (...)”. (KAUFMANN, 2013, p. 47)  

Por isso, concordando com Guerra (2006, p. 18), destaco a importância dos sujeitos e 

de suas trajetórias para o desenvolvimento deste trabalho.  
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Seja qual for o método a ensaiar, nas entrevistas compreensivas os sujeitos 

tomam estatutos de informadores privilegiados, uma postura muito diferente 

da dos entrevistados nos métodos de pesquisa mais cartesianos, que são 

reduzidos à posição de informadores objetivos. (...) Claro que se trata de 

atores situados em contextos de ação concretos, e a atenção à criação de 

significações pelos atores (sense making) – centro de interesse das 

problemáticas interpretativas – remete para uma dimensão social 

fundamental que corresponde à relação entre perspectivas dos atores e os 

contextos nos quais eles se encontram implicados. 

 

Considero nesta pesquisa o sujeito como elemento fundamental para pensar a 

problemática proposta. Compartilho abaixo, breve descrição do perfil de um cada dos 

entrevistados, assim como o desenvolvimento da experiência de campo durante nossas 

conversas. Critérios de escolha dos entrevistados foram pensados na fase inicial da pesquisa 

como: monitores mais antigos e de cursos diferentes, alunos e alunas cujas passagens no 

CADTS tivessem ocorrido em períodos distintos. Entretanto, não foi possível atendê-los em 

totalidade pela dificuldade de contato e agendamento com essas pessoas. 

O primeiro com quem tive a oportunidade de conversar foi o ex-monitor João. A 

nossa conversa ocorreu no prédio da Associação de Produtores Autônomos do Campo e da 

Cidade (APAC), sobre a qual falarei no capítulo 3. Por hora interessa observar que parte do 

prédio está alugado para uma fábrica, na qual trabalha Raimundo, o segundo com quem 

conversei, e nela ainda resta algum maquinário que pertenceu ao CADTS. Atualmente 

aposentado, João tem 60 anos, duas filhas e é casado. Possuía o ensino médio completo 

quando começou a trabalhar na escola. Sua trajetória escolar foi marcada por interrupções e, 

metalúrgico por profissão, foi sindicalista. O seu pai teve um histórico de envolvimento de 

resistência e prisões na época da ditadura do Estado Novo. Teve os primeiros contatos com o 

grupo que formou o CADTS ainda na década de 1970, mas começou a trabalhar efetivamente 

como monitor no ano de 1988; permaneceu até o fechamento da escola em 2008.   

No mesmo dia em que conversei com João, entrevistei Raimundo durante o seu 

horário de almoço. Ex-monitor e amigo de João desde os tempos de militância e greves nas 

fábricas, Raimundo tem 64 anos é casado e pai de três filhos. A necessidade de trabalhar fez 

com que parasse de estudar no oitavo ano do ensino fundamental para fazer um curso 

profissionalizante pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Envolvido 

com a militância sindical desde jovem, conta que demorou aceitar o convite de João para ser 
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monitor do CADTS por achar que não havia nascido para ensinar, mas trabalhou como 

monitor durante onze anos.  

Outro monitor entrevistado foi Edson, com 43 anos de idade, é casado e pai de uma 

filha. Atualmente cursa o 3º período da Graduação Tecnológica em Automação Industrial, 

pela Universidade Estácio de Sá. Conta que, por ser trabalhador, teve interrupções ao longo de 

sua trajetória escolar, também passou por cursos do SENAI, mas se formou Técnico em 

Eletrônica durante o ensino médio em uma escola sindical, condição em que chegou no 

CADTS no ano de 1999, a partir de um anúncio de jornal. Não foi aprovado no primeiro 

momento da seleção, mas chamado logo em seguida porque o candidato que entrou em seu 

lugar não se adaptou a proposta da escola. A sua experiência como aluno de escola sindical 

foi um dos “aperitivos” importantes usados para percebermos a sua percepção da vivência no 

CADTS. Segundo Patrícia, Edson deu importantes contribuições à escola. 

A última monitora com quem conversei foi Patrícia. Chegou ao CADTS em 1988, 

aos 20 anos de idade e na ocasião trabalhava como professora (normalista) na parte da manhã 

e como coordenadora e monitora no CADTS na parte da tarde, além de fazer faculdade de 

Contabilidade, no período noturno. Permaneceu na escola como funcionária até 1995, por 

conta de cortes financeiros que a escola sofreu, mas permaneceu na coordenação como 

voluntária até o seu fechamento. Diferente de todos os outros com quem conversei, teve uma 

trajetória escolar sem interrupções. Conheceu o projeto por meio de sua militância na Igreja, 

em Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Relata que o maior estranhamento sofrido foi o 

de ser uma jovem, em um ambiente ainda fabril, repleto de homens e com certa dose de 

machismo, questão que, segundo ela, foi se modificadando ao longo do tempo. Conforme sua 

própria colocação, foi a pessoa que teve sua concepção de educação menos afetada na 

experiência com o CADTS, pois já possuía pela boa formação como normalista e pela 

vivência nas CEBs, “uma visão bastante avançada de escola”. Todavia, reconhece na prática 

do CADTS diferencial na concretização dessa visão de escola:  

[...] Na escola é uma proposta inversa a do CADTS porque na escola tem 

muito a questão da meritocracia e do crescimento individual. Isso até tinha 

umas pessoas na sala com críticas ao CADTS. Já escutei a pergunta quando 

expliquei (sobre o CADTS): mas, é para formar peão? Na verdade, a 

principal preocupação é sobre a ascensão social que isso vai te 

proporcionar. E na escola desde pequenininha você descobre isso: “Olha 

lá, essa menina vai longe”. E no CADTS a gente nunca trabalhou isso, nem 

a meritocracia e nem a perspectiva de ascensão social. É um projeto de 

sociedade. É um projeto de crescimento para sociedade. Não é uma coisa 
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individual, o crescimento individual é um ganho seu, mas não um ganho no 

sentido monetário. É no sentido que você cresceu. Essa é a perspectiva, você 

cresceu como gente. (Patrícia, ex-monitora) 

 

Um dos alunos com quem conversei foi Carlos, aos 37 anos de idade é casado e não 

tem filhos. Começou a fazer faculdade de informática, mas a interrompeu. No período em que 

chegou ao CADTS,  acumulava uma tripla jornada: trabalhava como ajudante de pedreiro pela 

manhã, estudava no CADTS à tarde e cursava o ensino médio à noite. Fez o curso de 

eletrônica, não como primeira opção, mas pela oportunidade da vaga.  Afirma gostar da área, 

mas nunca a exerceu profissionalmente, embora conserte equipamentos de conhecidos, 

sempre que possível. Atualmente trabalha como professor de música em uma igreja 

presbiteriana e pretende fazer teologia. 

Roberto foi o outro ex-aluno entrevistado. Foi colega de Carlos desde a infância, 

inclusive cumpriram trajetórias semelhantes,  trabalhando pela manhã, estudando no CADTS 

à tarde e cursando o ensino médio noturno. Entretanto, Roberto tomou rumo profissional 

distinto, pois a partir da formação obtida no CADTS pôde trabalhar na área e posteriormente 

ingressar em uma empresa de manutenção de elevadores, cargo que inclusive requer algumas 

viagens, que dificultaram o agendamento da entrevista. 

Apresento no quadro abaixo um resumo do perfil de cada entrevistado. 

 

Quadro 2: Apresentação geral dos entrevistados 

 

Nome fictício 

 

Função no CADTS 

Escolaridade ao 

ingressar no CADTS 

João monitor Ensino médio completo 

Patrícia monitora/administradora Cursando graduação 

Carlos aluno Cursando o ensino médio 

Edson monitor Ensino médio completo 

Roberto aluno Cursando o ensino médio 

Raimundo monitor Ensino fundamental incompleto 

 

Assim como os documentos, ressalvadas as devidas particularidades, as entrevistas 

compõem ao longo desse trabalho, o conjunto de fontes essenciais na produção e 

interpretação dos dados.  
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2.  ELEMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

O historiador francês Marc Bloch (2001), ao refletir sobre o ofício do historiador, 

definiu a história como ciência do homem no tempo. É partindo desta concepção que 

proponho uma reflexão sobre a história da educação profissional no Brasil tomando como 

ponto de partida o final de século XIX e início XX. Não realizo um apanhado minucioso e 

sim uma abordagem panorâmica que permite compreender as concepções de educação ou 

formação profissional que se cristalizaram no país ao longo da nossa recente história.  

Refiro-me a “concepções históricas” no plural, justamente por entender que uma 

concepção, seja ela qual for, está relacionada com as demandas contextuais do tempo em que 

está inserida e costuma se dar em campos de disputa com outros pensamentos divergentes. 

Elas podem variar de acordo com realidades ou momentos históricos específicos. As 

concepções e propostas de formação profissional implementadas no Brasil pela via do poder 

oficial do Estado procuraram externar e responder anseios e demandas de setores específicos 

da sociedade.  

O recorte proposto para pensar esse tema, acompanha justamente o período de 

implementação, aceleração e consolidação da indústria no Brasil. O tipo de mentalidade 

formada nesse processo histórico é fundamental para compreendermos o modelo de educação 

que permeia o imaginário de muitas pessoas até os dias de hoje.  

E é sempre importante lembrar que tais momentos históricos acompanham 

diretamente fases e interesses do sistema capitalista. Entretanto, a história não é feita apenas 

pelas vias oficiais.  Por isso, em alguns momentos desse processo, grupos distintos de 

trabalhadores se propuseram a pensar suas próprias formações por vias distintas das oficiais, 

como veremos ao longo dessa pesquisa. 

 

2.1 Concepções de educação profissional no século XIX e no início da Primeira 

República 

 

Segundo Escott e Moraes (2012), não havia no Brasil colonial propostas sistemáticas 

de educação profissional. A primeira experiência neste sentido só ocorreu depois da chegada 
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da família real portuguesa no início do século XIX, porém ainda de maneira bem incipiente. 

Ela se deu com a fundação do Colégio das Fábricas por D. João VI, em 1809. 

Após a fundação desse colégio, surgiram outras instituições de caráter filantrópico e 

privado, com o objetivo de atender crianças pobres e órfãs. Essas instituições ofereciam 

instrução nas primeiras letras e a introdução no ofício de profissões como: “tipografia, a 

carpintaria, a sapataria, a tornearia, dentre outras” (ESCOTT; MORAES, 2012, p. 1494). 

Algumas questões precisam ser pensadas neste sentido para prosseguirmos para o 

período republicano, nosso interesse de fato para as análises propostas.  

O Brasil teve um longo regime de escravidão, que só foi abolido em 1888. E como 

aponta Cunha (2000), a vigência de tais relações foi um dos fatores que gerou grande 

resistência em parte da população em relação ao artesanato e a manufatura. Não exercer tais 

atividades era uma forma de destacar a sua identidade da de escravo.  

O Estado por sua vez, chegava ao ponto de coagir homens livres, de camadas 

populares e que não podiam se opor a tais imposições, a se transformarem em operários. O 

mesmo se aplicava aos órfãos e desvalidos que por imposição e encaminhamento de juízes e 

das santas casas de misericórdia, eram internados nos arsenais militares e na marinha, nos 

quais eram submetidos à formação de ofícios manufatureiros (CUNHA 2000). 

Devemos ter o cuidado de não cometer o anacronismo de pensar em direitos de 

crianças naquela época. Todavia, a condição de classe vinha à frente da condição humana. 

Não se tratava de quaisquer crianças que eram submetidas à aprendizagem de manufatura, 

pois estamos falando especificamente de crianças órfãs e pobres. 

A compulsoriedade do ensino profissional foi uma realidade bem comum durante o 

século XIX e tinha endereço de classe. Cunha (2000) aponta que para dar conta e até mesmo 

ampliar esta formação imposta, foram criadas, entre os anos de 1840 e 1865 dez casas de 

educandos artífices. Todavia, ainda não se tratava de uma ação efetiva do governo federal, o 

que só ocorreria alguns anos depois, no início do século XX; eram ações diretas de governos 

provinciais.  

Em 1875 foi criado no Rio de Janeiro o Asilo de Meninos Desvalidos, voltado para 

crianças entre seis e doze anos, recolhidas depois de encontradas em estado de pobreza e 

mendicância. A autoridade policial as encaminhava para o asilo e ali elas obtinham formação 

nas primeiras letras, além de aprenderem os ofícios “de tipografia, encadernação, alfaiataria, 
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carpintaria, marcenaria, tornearia, entalhe, funilaria, ferraria, serralheria, courearia ou 

sapataria” (CUNHA, 2000, p. 4). 

Se por um lado o atendimento por parte do poder público nessas escolas de formação 

profissional era compulsório na maioria dos casos, o mesmo não acontecia com iniciativas 

privadas que atendiam trabalhadores livres que viam com bons olhos a possibilidade receber 

as formações oferecidas. Muitas dessas iniciativas contavam com subsídio do Estado. 

O fato é que conviviam distintas concepções sobre a formação profissional oferecida 

na época, isso por parte da clientela a ela destinada. Por outro lado, havia um esforço do poder 

público e de setores privados em convencer a sociedade sobre a importância de tal formação. 

Segundo Cunha (2000, p. 4), algumas ações eram destinadas aos trabalhadores livres com 

objetivo de convencê-los da importância e necessidade do ensino profissional. Tinham na 

prática os objetivos de  

a) imprimir neles a motivação para o trabalho; b) evitar o desenvolvimento 

de ideias contrárias a ordem política, que estava sendo contestada na Europa; 

c) propiciar a instalação de fábricas que se beneficiariam da existência de 

oferta de força de trabalho qualificada, motivada e ordeira; e d) favorecer os 

próprios trabalhadores, que passariam a receber salários mais elevados. 

 

 A destinação de formação profissional às classes populares não era uma medida 

meramente filantrópica. Visava atender aos interesses das classes dominantes que 

vislumbravam mudanças na organização socioeconômica do país. Mas, para isso era preciso 

ressignificar o trabalho manual que ainda era associado à escravidão por parte da população. 

Havia assim, a necessidade de todo um exercício de convencimento de que tais ofícios seriam 

bons para os trabalhadores. Porém, ficava claro naquele momento se tratar de um modelo 

educacional voltado para os pobres. Então, ressignificar significava convencer o pobre de que 

aquele tipo de formação lhe era importante. 

Os princípios republicanos, que povoaram imaginários e alimentaram oposições 

políticas em boa parte do século XIX, conquistaram hegemonia, principalmente com a 

ascensão de tal regime ao poder. No início do século XX, no bojo da 1ª república, recém 

implementada, anunciava-se aos quatro cantos o desejo de construir um país “moderno”, o 

que naquele contexto, entre outras aspirações, estava a de deixar de ser agrário, 

agroexportador, para ser um país urbano, industrial.  
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2.2  Educação profissional nos primórdios do século XX 

 

Nos primeiros anos do século XX a preocupação com a formação operária se 

intensificou. Um importante acontecimento relacionado a isso foi a criação de 19 escolas de 

artes e ofícios, em diferentes estados da federação pelo presidente Nilo Peçanha, no ano de 

1909. Para Kuenzer (2007 apud, Escott e Moraes, 2012), foi somente a partir desse momento 

que o Estado brasileiro assumiu a educação profissional de fato.  

Kunzer (2009, p. 13, 14), aponta que a criação dessas escolas significou a formação 

de uma rede federal de educação profissional.  O objetivo era atender às demandas industriais 

dos estados, a partir do ensino de ofícios. Havia um discurso assistencialista que tentava 

legitimar a ação do governo federal. Afinal o Estado estava dando formação aos mais pobres, 

além de despertar neles “hábitos de trabalho”.  

Segundo Cunha (2000), a criação dessas escolas desencadeou a formação de um 

sistema escolar próprio, pois eram regulamentadas por legislação específica, o que a as 

distinguia de outras instituições mantidas por pessoas privadas. Elas possuíam prédios 

próprios, além de currículos, metodologias e didática específicas.   

A proposta de formação profissional também estava atrelada a uma ideia de “limpeza 

das ruas”,  presente nos anos inicias do século XX. Ela propagava uma espécie de função de 

segurança social, uma vez que tirava das ruas pessoas mais pobres, que na interpretação e no 

discurso de precursores da proposta, tinham potencial para criminalidade. 

 O trabalho industrial,  assumidamente destinado aos mais pobres, era propagado 

como um meio capaz de garantir a “ordem social”, mas para isso era necessário um tipo de 

formação que amoldasse a população para o mesmo. Por isso, o uso do termo “criar hábito” 

de trabalho em um povo que ainda tinha resistência ao trabalho manual, era comum em 

discursos de governantes. 

As funções intelectuais, não materiais, ou seja, não manuais, ficariam destinadas aos 

filhos das elites. Esses fatores davam à educação profissional um ar de maior urgência no 

início do período republicano. Na verdade, a educação como um todo tinha a função de criar 

consenso e adaptar a sociedade ao novo regime que se implantava. Porém, a educação 

profissional ganhava uma atenção especial pelo fato de ser responsável direta pelo tema do 

trabalho, o que era bastante oportuno em um país que estava se industrializando. 
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Os imigrantes foram atores sociais importantes nesse contexto de industrialização, no 

início da Primeira República. Segundo Cunha (2000), o Brasil foi um dos maiores receptores 

de estrangeiros, ao lado de países como Estados Unidos, Argentina e Canadá. Entre os anos 

de 1887 e 1930 foram recebidos aqui cerca de 3,8 milhões de imigrantes. A maior parte deles 

abrigada em São Paulo. Isso tanto por conta de políticas e incentivos governamentais, quanto 

pela maior oferta de trabalho que aquele estado oferecia na cultura do café.  

Os estrangeiros contribuíram diretamente para a industrialização, atuando como 

empresários, técnicos especializados e como operários, em grande parte dos casos.  Em 1893, 

70% dos trabalhadores nas fábricas de São Paulo eram imigrantes, enquanto que no Rio de 

Janeiro este número chegava a aproximadamente 40%. Esses números destacam a 

importância do imigrante na construção e constituição da classe operária brasileira nesse 

primeiro momento (IDEM).  

Contudo, a proposta de educação profissional durante a Primeira República não se 

restringiu apenas às iniciativas do Estado e do poder dominante. Houve inciativas e escolas de 

trabalhadores no período. Destaco que tais propostas não são as mesmas que constituem o 

objeto de análise dessa pesquisa, conforme veremos a frente,. mas apontam para uma 

motivação parecida, que é a de resistências e disputas contrárias a um modelo formatador 

imposto pelo poder dominante instituído.  

Para Ghiraldelli (1986, p. 31), foi desenvolvida junto com o nascente proletariado 

brasileiro uma “predisposição para militância política”. O que, na verdade, contava com a 

influência de imigrantes que trouxeram muitas dessas ideias da Europa. As correntes de 

pensamento desse movimento foram: socialista, anarco-sindicalista, anarquista e comunista. 

Consequentemente, as iniciativas de escolas de trabalhadores que surgiram durante a Primeira 

República estavam diretamente filiadas a uma dessas concepções.  

  Os grupos socialistas costumavam enfatizar em seus programas propostas de 

“ensino laico, obrigatório e técnico-profissional”. Conseguiram fundar escolas para crianças e 

adultos e tais experiências se desenvolveram em distintos estados brasileiros. Tais escolas 

tinham como características básicas “a possibilidade de construção de uma nova tendência 

pedagógica, ligada à união do saber elaborado, o saber científico, aos conhecimentos 

embutidos na prática do trabalhador”. Eram mantidas por entidades operárias, mas não se 
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opunham à ajuda do Estado e chegavam, inclusive, a disputar recursos com entidades 

religiosas e filantrópicas (GHIRALDELLI,1986, p. 32,33).  

Diferindo-se dos socialistas, os anarquistas e anarco-sindicalistas eram contrários à 

proposta de ensino público e gratuito. Afinal, se opunham a qualquer influência do Estado ou 

da Igreja na educação.  Assim, as chamadas correntes libertárias de educação introduziram no 

Brasil, durante a Primeira República, concepções pedagógicas próprias, influenciadas 

principalmente pela Educação Racionalista de Francisco Ferrer.  

Ghiraldelli (1986, p. 33), aponta três iniciativas concretas dos operários libertários 

em torno da educação: “a fundação da Universidade Popular no Rio de Janeiro, a criação de 

inúmeros Centros de Estudos Sociais e a propagação de dezenas de Escolas Modernas para o 

Ensino Racionalista”. 

A Universidade Popular ofereceu cursos aos trabalhadores, em áreas científicas e 

filosóficas, elaborados na forma de palestras autônomas. Não conseguiu durar mais que cinco 

meses. Já as Escolas Modernas, foram voltadas para educação dos filhos dos operários. 

Tentavam desenvolver a pedagogia do anarco-sindicalista Roger Ferrer, que fundou a 

primeira Escola Moderna em Barcelona.  E os Centros de Estudos Sociais foram “pequenas 

associações onde, através do ensino mútuo, os membros educavam-se segundo as teorias 

libertárias”. (FELIX, 2012, p. 8) 

Os comunistas brasileiros do início do século passado tiveram uma atuação diferente 

dos socialistas e anarquistas em relação às escolas de trabalhadores. Eles optaram por uma 

educação via partido e com uma ênfase grande na questão do desporto. Tiveram uma 

contribuição importante na defesa do salário do magistério. (GHIRALDELLI,1986) 

De modo geral, essas propostas de educação oriundas da classe operária a partir de 

sindicatos e organizações de trabalhadores se contrapunham às formas oficiais do início do 

século, que viam na educação profissional uma possibilidade de formar e enquadrar os 

operários e garantir uma espécie de paz social. A influência de correntes de pensamento 

progressistas, que em muitos casos, chegaram ao país, juntamente com imigrantes, forjaram, 

em parte da classe operárias que nascia, uma inconformidade com as condições de trabalho e 

consequentemente com a proposta de educação profissional oferecida e sugerida pelas vias 

oficiais.  
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Cabe ainda ressaltar que nem todas essas experiências de educação e escolas de 

trabalhadores, na Primeira República vieram de iniciativas propriamente de operários. O caso 

do Centro de Estudos Sociais é um exemplo, pois, conforme destaca Ghiraldelli (1986), 

começou com a ação de jornalistas progressistas que simpatizavam com a causa operária. 

 

2.3  A ação do Estado na construção da educação profissional brasileira  

 

Esse período inicial de construção da educação profissional do Brasil contou com a 

iniciativa do Estado em organizar um “exército” de trabalhadores que tornasse viável o 

processo de industrialização do país e ao mesmo tempo respondia ao anseio de garantir a 

ordem social e acima de tudo consolidar os princípios do regime republicano. A criação das 

escolas de artífices ocorreu em um contexto de articulação e greves de operários em 1909. 

Segundo Cunha (2000, p. 94), essas escolas respondiam anseios das elites em conter a 

“inoculação de ideias exóticas”, advindas da influência de trabalhadores imigrantes. Então, a 

formalização do ensino profissional ocorreu, entre outros motivos, com objetivo de garantir 

uma formação de trabalhadores que não ameaçassem os interesses das elites. 

Provavelmente, não se esperava que a classe operária conseguisse se organizar de 

maneira tão rápida e a partir de então criar e expor demandas próprias para a forma de 

educação a ela destinada. Desde então, percebe-se uma intensificação da atuação do Estado 

com intuito de legitimar o modelo de educação profissional voltado primariamente às suas 

demandas em detrimento das demandas dos trabalhadores.  

O ano de 1930 foi marcado pelo golpe de estado que reorganizou as forças 

produtivas do país e colocou o governo de Getúlio Vargas no poder. Nesse mesmo ano foi 

criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. A partir de então, as Escolas de Aprendizes 

Artífices, outrora ligadas ao Ministério da Agricultura, passaram à recém-criada Inspetoria do 

Ensino Profissional Técnico, posteriormente transformada na Superintendência do Ensino 

Profissional. 

O presidente Getúlio Vargas se valeria, posteriormente, da proposta de educação 

profissional dos trabalhadores como instrumento de pressão para que o setor industrial 

aderisse sua proposta de institucionalização da aprendizagem através da criação do Serviço 
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Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), conforme veremos mais à frente. (CUNHA, 

1983) 

A chegada de Vargas ao poder teve como plano de fundo um contexto no qual a nova 

burguesia industrial se fortalecia, enquanto que oligarquias cafeeiras que outrora estiveram no 

poder, ainda sentiam os impactos da crise da agricultura da década de 1920 e do crach da 

bolsa de Nova York, em 1929. Esse cenário provocou um posicionamento mais efetivo dos 

grupos dirigentes em torno do tema da educação. Uma série de reformas foi implementada 

nesse sentido.  

No campo da educação profissional merece destaque a chamada Reforma Capanema, 

- em alusão ao nome do então ministro da educação Gustavo Capanema, que ocorreu durante 

o Estado Novo. Ela definiu uma série de leis específicas para formação em diferentes ramos 

da economia e do ensino médio, as chamadas Leis Orgânicas da Educação Nacional.  

 

Assim, pois, durante os três últimos anos do Estado Novo, foram postos em 

execução os seguintes decretos-lei: 

a) Decreto-lei 4.073, de 30 de janeiro de 1942: - Lei Orgânica do Ensino 

Industrial; 

b) Decreto-lei 4.048 de 22 de janeiro de 1942: Cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial; 

c) Decreto-lei 4.244, de 9 de abril de 1942: - Lei Orgânica do Ensino 

Secundário; 

d) Decreto-lei 6.141, de 28 de dezembro de 1943: - Lei Orgânica do Ensino 

Comercial (ROMANELLI, 1995, p. 154). 

 

As Leis Orgânicas reorganizaram o sistema educacional do país. Nem todas elas 

foram publicadas durante o Estado Novo, como é o caso das seguintes:  

a) Decreto-lei 8.529 de 2 de janeiro de 1946: - Lei Orgânica do Ensino 

Primário; 

b) Decreto-lei 8.530 de 2 de janeiro de 1946: - Lei Orgânica do Ensino 

Normal; 

c) Decretos-lei 8.621 e 8.622 de 10 de janeiro de 1946: - Criam  o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial; 

d) Decreto-lei 9.613, de 20 de agosto de 1946: Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola (Idem). 

  

O ensino secundário passou a ser composto por dois ciclos: o primeiro era o ginasial, 

que equivale hoje ao segundo seguimento do nosso ensino fundamental, e o segundo ciclo, 

equivalente ao nosso ensino médio atual, era dividido nos cursos científico ou no clássico. A 

diferença entre esses cursos é que no clássico havia uma ênfase nas ciências humanas, com 
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maior estudo de filosofia e letras antigas. O científico, por sua vez, tinha uma formação 

marcada por maior ênfase no estudo de ciências. (BRASIL, 1942) 

O ensino profissional foi organizado nas três áreas da economia: industrial, agrícola e 

comercial. De maneira geral, era dividido nos ciclos fundamental e técnico. O primeiro com 

duração de quatro anos e o segundo entre 3 e 4 anos. Existia uma especificidade no caso do 

curso industrial básico de 4 anos, uma vez que havia no mesmo ciclo o curso de mestria de 

dois anos. 

Não havia flexibilidade de troca entre esses cursos, de modo que se um aluno 

resolvesse mudar de curso deveria recomeçar o outro do início. O acesso ao ensino superior, 

no caso do ensino profissional, só era permitido no curso correspondente.  

Uma das marcas da chamada reforma Capanema foi a dualidade do ensino. Com 

isso, a educação foi se consolidando como um marcador de diferenças. Aos membros da 

classe trabalhadora eram destinados cursos técnicos, enquanto que aos filhos das elites uma 

formação propedêutica, que lhes dava acesso à educação superior e lhes preparava para 

ocuparem cargos dirigentes na sociedade. Trabalhadores tinham na educação profissional uma 

possibilidade mínima de ascensão social e havia uma tentativa de fazer da educação 

profissional o degrau máximo a que poderiam pleitear.  

A Lei Orgânica do Setor Industrial (Decreto nº. 4.073/42) foi um acontecimento 

marcante no contexto da educação profissional. Significou a divisão da responsabilidade da 

formação profissional com a burguesia. A partir dela os empresários ganharam a 

responsabilidade de formar os trabalhadores que comporiam seus quadros profissionais.  

Entretanto, Cunha (1983) aponta um fato curioso. Essa medida que beneficiaria o 

setor empresarial, que uma vez responsável pela formação profissional dos trabalhadores 

poderia lega-lhes seus princípios e afastá-los de uma formação mais crítica, que mais cedo ou 

mais tarde se voltaria contra eles mesmos, não viu tal ação com bons olhos no primeiro 

momento, e resistiu o quanto pôde. Isso porque não estavam dispostos a fazer nenhum 

investimento financeiro, por mais insignificante que fosse essa quantia no bojo da arrecadação 

do setor.  

O golpe do Estado Novo, em 1937, deu a Vargas poderes quase que irrestritos e foi 

sob esse plano de fundo que as reformas foram implantadas.  
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O contexto em torno da Segunda Guerra Mundial, comprometia as indústrias de 

grandes potências com o fornecimento de armas e artefatos específicos. Isso se configurou 

como uma oportunidade para fortalecer a indústria nacional e consolidar o modelo de 

substituição das importações. Esta mentalidade industrialista despertava o país, ou pelo menos 

o governo, para importância da formação de mão de obra. E mais do que isso, o maior 

investimento em educação era também uma empreitada governamental que objetivava, além 

da paz social, a tentativa de criar na população uma forma de consenso em torno de suas 

medidas. A criação de disciplinas como Educação Militar e Educação Moral e Cívica são 

exemplos desse esforço. Caberia a esta disciplina, segundo o parágrafo 3º, no Artigo 24 da 

Lei Orgânica do Ensino Secundário, decreto nº 4.024/42 (Brasil, 1942), formar “(...) a 

consciência patriótica de modo especial pela fiel execução do serviço cívico próprio da 

Juventude Brasileira, na conformidade de suas prescrições”. 

A Constituição de 1937 impôs às indústrias e sindicatos o dever de criar escolas de 

aprendizes que, em princípio, atenderia os filhos de operários ou de associados, no caso dos 

sindicatos. A partir de então, Cunha (1983) destaca um grande jogo de forças entre o governo 

e as indústrias que resistiram ao tema o quanto puderam.  

Cunha (1983, p.454) afirma que participantes do movimento o relataram em 

entrevista que, 

[...] o presidente da República, em 1941, teria induzido os industriais a 

assumirem o custo (e o controle) do sistema de aprendizagem [industrial], 

caso contrário a direção deste seria entregue aos sindicatos operários. De um 

modo ou de outro, o fato é que os industriais passaram da resistência passiva 

para a cooperação pronta. 

 

Em decorrência, no dia 22 de janeiro de 1942 foi publicado o Decreto que criou o 

SENAI e em apenas oito dias depois, o Decreto que criou a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial. A partir de então, as empresas passaram a contribuir com o um percentual sobre o 

valor montante de suas folhas de pagamento, que ficou conhecida como contribuição geral. 

Empresas de grande porte, com mais de 500 funcionários, além da contribuição geral, foram 

acrescidas de 20% do percentual recolhido pelas demais, valor este chamado de contribuição 

adicional.  

A Lei Orgânica do Ensino Industrial extinguiu a possibilidade de formação 

profissional no ciclo primário. A partir de então, a formação profissional se daria apenas no 

secundário. Ela englobou diferentes níveis que iam da aprendizagem, voltada para jovens 
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trabalhadores com idade entre 14 e 18 anos aos cursos técnicos, cuja demanda de profissionais 

crescia no país com a expansão da indústria. Porém, não é demais lembrar que o ingresso de 

um técnico em um curso de graduação era desestimulado. Havia a necessidade de vinculação 

entre o curso estudado no técnico e o pretendido no superior. “Por exemplo, o técnico 

industrial que tivesse feito o curso de eletrotécnica só poderia se candidatar a um curso de 

engenheiro eletricista” (CUNHA, 1983, p.462). 

Houve nesse período uma mudança de característica e até mesmo de concepção 

sobre a educação profissional, em relação ao público a que era destinada. A situação de 

miséria deixou de ser o principal critério para admissão daqueles que aprenderiam um ofício. 

Enquanto que em tempos anteriores, menores e órfãos eram recolhidos compulsoriamente, 

agora o acesso a muitos desses cursos contava, inclusive, com seleções através de provas.  

Além de mudanças impressas no seio da sociedade, as exigências impostas pelo 

capitalismo foram com o tempo requerendo maior especialização dos trabalhadores. Isso não 

significou que a educação profissional tenha deixado de ser voltada para classes menos 

abastadas, o que mudou foi apenas o nível de exigência em relação à seleção que agora 

requeria uma aptidão específica. Contudo, a pobreza não deixou de ser fator implícito a boa 

parte desse público. (CUNHA, 2000) 

O fato é que partir de então a educação profissional do país passou a ser oferecida em 

sua maior parte por entidades patronais. A Rede SENAI cresceu em ritmo exponencial e foi 

paradigmática para criação de outras instituições que formam o sistema s, que segundo 

Grabowski (2005, apud BRASIL, 2007, p. 12) é integrado pelo:  

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI – Serviço 

Social da Indústria, SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial, SESC – Serviço Social do Comércio, SENAT – Serviço 

Nacional de Aprendizagem dos Transportes, SEST – Serviço Social dos 

Transportes, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 

SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.  

 

A ascensão do sistema s significou uma proposta de educação que atendia 

diretamente interesses patronais e em muito se afastava das propostas de trabalhadores do 

início do século XX. O interesse e atuação da iniciativa privada na educação profissional 

cresceu de tal modo que dados do Censo escolar de 2015, disponíveis no site do MEC 

apontam que naquele ano 46% das matrículas da educação profissional estava nas redes 
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privadas, enquanto 33% na rede estadual, 17% na federal e 4% na municipal. A educação 

profissional que em um primeiro momento encontrou certa resistência de setores 

empresariais, com o tempo passou a ser elemento estratégico de suas ações.  

 

 2.4  A educação profissional na segunda metade do século XX 

 

O processo de redemocratização do país, com o fim da ditadura do Estado Novo, 

teve como marca, no campo da educação, o processo de implantação de nossa primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN). Ela foi marcada por uma forte disputa 

entre setores que defendiam uma educação privatista e aqueles que buscavam uma educação 

oferecida pelo Estado. Embora os interesses privatistas tenham entrado na LDBN, no plano 

formal houve o fim da dualidade, uma vez que na teoria os cursos técnicos passaram a 

possibilitar também o acesso ao ensino superior.  

Em 1964, a nossa recente e frágil democracia foi vítima de mais um golpe. A partir 

de uma articulação entre militares e setores da sociedade civil, foi implementada no Brasil 

mais uma ditadura. Os sucessivos governos militares que se revezaram na direção do país, 

tiveram como uma de suas características a abertura cada vez maior para a influência da 

burguesia e do capital estrangeiro no país.  

No âmbito da educação, optou-se pelo chamado modelo tecnicista, no qual o 

estudante era formatado para apenas reproduzir o conhecimento que lhe era passado, sem 

nenhum incentivo para o pensamento crítico. O sistema de ensino do país foi reorganizado 

pela Lei nº 5.692 de 1971. Os antigos primário e ginásio foram fundidos no 1º grau, que 

durava 8 anos. Os cursos do grau médio (clássico e científico) se transformaram no 2º grau, 

com duração de três anos.  

Uma marca deste período na educação profissional foi o caráter obrigatório que ela 

assumiu nos cursos de 2ºgrau, a formação profissional tornou-se compulsória. Aponta-se, pelo 

menos, dois fatores que levaram os governos militares adotarem essa medida. O primeiro, foi 

uma resposta populista do governo à população, que demandava acesso à educação, e ao 

mesmo tempo, uma forma de conter a corrida ao nível superior. O segundo aspecto, está 

relacionado ao “(...) projeto de desenvolvimento do Brasil centrado em uma nova fase de 
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industrialização subalterna, o que ficou conhecido como o milagre brasileiro”, que gerou a 

necessidade de mão de obra técnica qualificada de nível médio (BRASIL, 2007, p.14). 

Contudo, na prática as escolas privadas continuavam a oferecer cursos efetivamente 

propedêuticos. E no âmbito do ensino público, principalmente no nível estadual, houve uma 

grande dificuldade para implementar cursos técnicos de modo que muitos estados sequer 

conseguiram implantá-los completamente. 

A implementação da educação profissional compulsória no 2º grau não foi 

equalizadora, uma vez que contribuiu com a diminuição, quando não com a extinção de 

disciplinas importantes. Não houve uma integração da formação profissional “aos 

conhecimentos das ciências, das letras e das artes, o que houve foi a redução dos últimos em 

favor dos primeiros, os quais assumiram um caráter instrumental e de baixa complexidade” 

(BRASIL, 2007, p.14). 

Em contrapartida, as escolas privadas burlavam parte dessa proposta, e continuavam 

a oferecer uma formação estritamente propedêutica. Há quem associe a queda do prestígio da 

escola pública em detrimento da privada a este período. O que provavelmente ocorreu, porém, 

cabe ressaltar que o processo de massificação da educação do Brasil, a partir da década de 

1980 intensificou esta queda de prestígio da escola pública2. 

Outra medida importante do governo ditatorial no âmbito da educação profissional 

foi a transformação das Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro 

em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) em 1978, pela Lei nº 6.545/78. 

Campello (2007), aponta que essa transformação implicou na ampliação da atuação de tais 

escolas, que além de continuarem desenvolvendo o ensino médio técnico, passaram também a 

operar na educação superior, com o curso de Engenharia Industrial, e também na pós-

graduação.  

Nos anos 1980, mais precisamente em sua segunda metade, buscou-se consolidar “o 

modelo CEFET” de formação profissional com a criação do Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), em 4 de junho de 1986. O intuito inicial era criar 

100 novas escolas técnicas, número posteriormente ampliado para 200. As novas escolas 

técnicas funcionariam como Unidades de Ensino Descentralizadas (UnED) e estariam 

vinculadas aos CEFETs e as ETFs. (SILVEIRA, 2011) 

                                                 
2 Peregrino (2010), mostra em sua tese de doutoramento a relação direta entre o processo de massificação em 

uma escola pública e a saída das camadas médias dessa mesma escola. 
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Diante de um contexto de ampla crise econômica e com altíssimos índices 

inflacionários, o PROTEC foi viabilizado a partir da obtenção de empréstimo junto ao Banco 

Mundial. Ramos (2014, p. 34) aponta que “o quadro resultante do PROTEC em 1993 

demonstrava a inauguração de 11 Unidades de Ensino Descentralizadas e 36 destas em 

construção”.  

No final da década de 1980 houve um movimento de algumas Escolas Técnicas 

Federais com objetivo de se tornarem CEFETs. Entre elas estavam as ETFs de Pelotas, 

Campos, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão e 

Bahia. Entretanto, só tiveram o pleito atendido as escolas do Maranhão e da Bahia, 

respectivamente nos anos de 1989 e 1993. “As demais foram transformadas em bloco, 

juntando-se a todas outras escolas técnicas federais do país, em 1994 pela Lei nº. 8.948, de 8 

de dezembro, que, por sua vez, também instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica”. (SILVEIRA, 2011, p. 10, 11) 

 

2.5  A educação profissional na nova LDBN e nos governos FHC 

 

Após a redemocratização do país, tivemos uma nova organização do sistema 

educacional com a LDBN de 1996. Assim como a primeira lei de diretrizes e bases da 

educação brasileira, a nossa Lei em vigor foi fruto de um processo de correlação de forças, 

entre as quais havia propostas distintas de educação e consequentemente de educação 

profissional.  

Tais disputas se travaram entre os que defendiam uma ampliação da escola pública e 

os que defendiam uma maior participação de empresas privadas na educação. Porém, como já 

tinha ocorrido nas disputas em torno do texto constitucional de 1988, a LDBN permitiu uma 

atuação livre do setor privado no campo da educação. A “vitória” do setor privado neste item 

se relaciona diretamente ao contexto de consolidação do neoliberalismo3 no Brasil, que 

segundo Shiroma (et.al. 2011), ocorreu na década de 1990.  

                                                 
3 Entre as características principais do neoliberalismo estão a do Estado Mínimo e consequentemente a sua 

progressiva isenção frente aos direitos sociais. Surgiu no pós-guerra, porém só teve espaço de desenvolvimento 

no mundo a partir da década de 1970, período de reestruturação econômica global, tendo Margareth Tatcher 

como sua principal articuladora no período.  
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Em relação à educação profissional, especificamente, o texto original da LDBN, em 

seu Artigo 39, a definiu como aquela que “integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida”. Porém, em 2008 este artigo ganhou nova redação com a Lei n.º 11.741/08: “A 

educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia”. Já o artigo 40 da LDBEN definiu as formas em que ela deverá ser 

desenvolvida: “A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas 

ou no ambiente de trabalho”. 

A LDBN reorganizou o sistema educativo do país dividindo-o em educação básica e 

educação superior. A educação básica dividida em ensino fundamental, atualmente com nove 

anos de duração e Ensino Médio com três anos de extensão. Uma crítica feita em relação ao 

tema da educação profissional nesse contexto é a de que a mesma “(...) não faz parte da 

estrutura da educação regular brasileira. É considerada como algo que vem em paralelo ou 

como um apêndice” (BRASIL, 2007, p.17).  

Desde o processo de redemocratização do país estava em voga um amplo debate em 

torno do tema da educação profissional. Setores ligados ao campo de trabalho e educação 

propunham um modelo de educação fundamentado nos conceitos do trabalho como princípio 

educativo e da politecnia.  

Não podemos falar em trabalho como princípio educativo, a partir de um viés 

progressista, conforme propunham pensadores desse campo, sem fazermos distinção entre o 

trabalho subsumido ao capital e o chamado trabalho ontológico, conceito que será 

aprofundado no capítulo 6. 

De acordo com concepções do materialismo histórico, o homem é o único ser capaz 

de produzir historicamente a sua existência. Isso se dá pela ação direta do homem sobre a 

natureza, transformando-a e adaptando-a às suas necessidades. A essa ação dá-se o nome de 

trabalho, no seu sentido ontológico, que se distingue do trabalho alienado do capitalismo, 

vinculado à mercadoria e à lógica do emprego, na qual o ser humano vende a sua força de 

trabalho para sobreviver e é explorado por aqueles que detém os meios de produção.   
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Sendo assim, de acordo com Ramos (2012, p. 120, 121), o trabalho como princípio 

educativo é uma concepção que “implica uma formação baseada no processo histórico e 

ontológico de produção da existência humana, em que a produção do conhecimento científico 

é uma dimensão”. O objetivo é uma forma de educação que dê ao sujeito a possibilidade de 

compreender os fundamentos históricos de determinado fenômeno, assim como as relações 

que o constituem. Assim, “um processo de produção, como uma realidade mais completa, 

pode ser estudado em múltiplas dimensões, tais como econômica, produtiva, social, política, 

cultural e técnica”. 

Politecnia, segundo Saviani  (2007, p. 161), significa a “especialização como 

domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna”. 

Uma formação profissional dentro desse princípio não se resumiria à simples especialização 

em uma área, mas um domínio técnico científico mais amplo.  

O modelo de educação profissional aprovado na LDBN em muito se distanciava 

dessas propostas.  Ele permitiu a concretização do intento do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) de separar de vez a educação profissional do ensino médio. O Decreto n.º 

2.208/1997, promulgado meses depois da LDBN consolidou essa separação. Com ele a 

formação profissional seria totalmente à parte do ensino médio. Ela se daria a partir da forma 

concomitante, na qual o aluno poderia fazer ao mesmo tempo um curso técnico e o ensino 

médio, na mesma instituição ou em outra instituição sem nenhum tipo de integração 

curricular. A outra possibilidade seria o chamado pós-médio, no qual o aluno fazia o curso 

técnico depois de formado no ensino médio.  

Esses direcionamentos afastavam a possibilidade de uma formação nos moldes da 

politecnia e atendia diretamente as aspirações do mercado que teria um técnico limitado a um 

domínio específico sem a possibilidade de uma formação mais completa que conjugasse o 

técnico, ao científico, econômico e cultural. Era uma resposta conservadora do governo e das 

elites que governavam o país, à proposta progressista que tinha como objetivo a emancipação 

da classe trabalhadora.   

Contudo, não se tratava apenas de uma reação das elites brasileiras. As chamadas 

reformas educacionais da década de 1990, não apenas no âmbito da educação profissional, se 

alinhavam diretamente ao direcionamento e o interesse de órgãos internacionais como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo 
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das Nações Unidas para Infância (UNICEF), o Banco Mundial etc. (SHIROMA; MORAES, 

2011) 

A proposta de formação profissional no Brasil sob a gerência do Estado, desde o 

início do século XX se voltava diretamente ao contexto do capitalismo. Contudo, a crescente 

influência do capital internacional, que já se evidenciava no pós-Guerra, intensificou-se 

fortemente, na década de 1990. Havia nesse momento uma pauta internacional para educação 

que se apresentava aos países mais pobres, principalmente, através dos organismos 

internacionais. Os governos e as elites brasileiras subscreviam tal projeto e por isso não 

ficamos imunes a essa interferência. 

O Decreto n.º 2.208/97, publicado pelo presidente FHC, além de separar o ensino 

médio da educação profissional, “também instituiu o nível tecnológico como o nível superior 

da educação”. Tal ação foi viabilizada pelo Decreto n.º 2.406/97 que “consolidou a 

transformação de todas as Escolas Técnicas Federais em CEFETs”. Essa seria uma outra fase 

ou a consolidação do processo de cefetização, iniciado em 1978. (FRIGOTTO, et.al., 2012, p. 

47)  

Segundo Frigotto (et.al., 2012, p. 48-49), havia conflitos no conjunto de instrumentos 

que regia o processo de cefetização. Em determinado momento a rede federal se viu diante de 

dois conjuntos de CEFETs: “os instituídos antes de 1997 e aqueles posteriores a esta data, os 

quais foram designados pelas comunidades escolares, de forma irônica como, respectivamente 

cefetões e cefetinhos”. Ao contrário dos demais, os primeiros podiam atuar até a pós-

graduação, enquanto os mais recentes vivenciaram restrições em sua atuação em nível 

superior, limitando-se, nesse nível de ensino, aos cursos de tecnologia e as licenciaturas. 

Para Campello (2007), o processo de transformação ETFs em CEFETs atendia 

diretamente os anseios da reforma educacional de FHC de modo que seriam as escolas 

difusoras do modelo proposto na Reforma. Isso, a partir da capilaridade da rede de escolas 

federais, instaladas na maioria dos Estados brasileiros, e, principalmente, a partir do prestígio 

que elas conquistaram junto à sociedade, pela qualidade dos seus cursos, o que agregaria 

status à propaganda da proposta governamental.  

O contexto dos anos 1990 primava por uma formação mais aligeirada para dar conta 

das demandas do mundo produtivo. Isso tanto no âmbito dos cursos técnicos, quanto da 
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educação, por meio dos cursos tecnológicos, que eram graduações mais curtas voltadas 

exclusivamente para demandas do mercado.  

Não podemos esquecer que, nesse período, vivenciamos a massificação da escola 

básica, principalmente no ensino fundamental. Isso aumentava progressivamente as demandas 

pelo ensino médio e superior.  O incentivo às graduações de curta duração não deixava de 

demarcar uma diferença de formação superior voltada para as camadas mais pobres, 

principalmente. 

 Na concepção de alguns autores tanto o ensino técnico quanto o tecnológico de nível 

superior cumpririam o papel de “formar operários qualificados”. (FRIGOTTO, et.al., 2012, 

p.47) 

De modo geral tais reformas se fundamentaram na concepção de formação para as 

competências, que eram “supostamente requeridas pelo novo paradigma produtivo” e 

“deveriam ser formadas na escola básica”. (SHIROMA; MORAES, 2011, p. 69) Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais aprovados na época mostram como a lógica das 

competências balizava a educação como um todo. 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações em 

termos das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a 

formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o 

desenvolvimento de novas competências, em função de novos saberes que se 

produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder 

lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos 

e processos (BRASIL, 1997, p. 28). 

  

Outra noção que se destacou a partir desse contexto foi a de qualificação 

profissional. Ela, conforme o nome diz, tem em si a pretensão de qualificar trabalhadores para 

funções específicas de acordo com as necessidades mais imediatas do mercado de trabalho. 

Seria uma espécie de atualização constante do trabalhador para as demandas do mercado. 

(ALVES, 2008) 

Então, a partir desse momento, distinguimos nesse trabalho os termos qualificação e 

formação profissional.  E nesse contexto de apropriação de significados podemos relacionar 

este último a uma proposta de formação mais completa, que se alinha com a perspectiva do 

trabalho como princípio educativo, que propõe à formação integral do ser humano, que 

associa a formação geral à profissional.  
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A educação profissional na década de 1990, principalmente no governo FHC se ateve 

a lógica das competências e da qualificação profissional. Uma ação importante do governo 

FHC nessa direção se deu  por meio do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 

(Planfor), criado em 1995. A proposta era qualificar, através da educação profissional, pelo 

menos 20% da população economicamente ativa (PEA). O plano movimentou um número 

grande de trabalhadores e contou com um investimento crescente de recursos que “passou de 

R$ 28 milhões em 1995, para R$ 493 milhões em 2001”. (KUENZER, 2006, p. 888)  

Além de atuar diretamente na qualificação profissional o Planflor também abriu 

frentes em projetos que associavam a educação profissional à certificação. Segundo Bulhões 

(2004, p. 42), o programa agia pela “melhoria de competências básicas e a elevação de 

escolaridade”. Esses fatores se desenvolviam “por meio de treinamento de habilidades básicas 

em cursos de qualificação stricto sensu e, ainda, de cursos de alfabetização e supletivos de 

ensinos fundamental e médio no âmbito do Planfor”.  

Batista (2009, p. 3) destaca que o Planflor se desenvolveu a partir de duas frentes: os 

Planos Estaduais de Qualificação, executados pelos governos estaduais e as Parcerias 

Nacionais Regionais, articuladas com entidades não governamentais, com objetivo de 

complementar as ações dos Planos Estaduais. 

Segundo o MTE/SPPE, os dois mecanismos principais na implementação e 

consolidação do PLANFOR, envolvem uma cadeia estratégica e operacional 

que articula o Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT), o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), através da Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego (SPPE), as Secretarias Estaduais do Trabalho (STbs), os Conselhos 

Estaduais do Trabalho (CETs), as Comissões Municipais do Trabalho 

(CMTs), Entidades Parceiras e toda a Rede de Educação Profissional 

(Sistema S, Escolas Técnicas Federais e Estaduais, Escolas Sindicais etc.). 

 

A partir dessas frentes, o Planflor disponibilizou uma quantia de recursos financeiros 

considerável a entidades sindicais a partir do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). A 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi uma dessas instituições. Rummertt (2004, p. 138–

139) aponta que a participação de tais entidades no Planflor, principalmente aquelas que tem 

uma ação combativa frente ao capitalismo, gerou críticas por um lado, e por outro obteve 

apoio de determinada “corrente que considera necessário e pertinente que elas, explorando o 

caráter contraditório do real, desenvolvam ações educativas voltadas para os interesses dos 

trabalhadores”. 
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Nesse sentido, merece ser mencionado aqui o Programa Integração da CUT, que foi 

implementado de 2000 a 2002 e tinha como objetivo a formação profissional e elevação de 

escolaridade dos trabalhadores. A CUT já tinha desenvolvido anteriormente uma importante 

experiência na formação sindical, o que segundo Rummertt (2004, p.142) lhe dava um 

acumulo importante, inclusive de “densidade teórico-metodológica inovadora” nas propostas 

de escolarização.  

O Programa Integração conseguiu romper, em parte, a lógica de qualificação 

profissional do Planflor. No âmbito curricular, por exemplo, foi além da  

[...] lógica do ordenamento disciplinar, objetivou propiciar aos educandos 

um percurso formativo centrado nas ‘relações e inter-relações com a vida 

concreta dos trabalhadores jovens e adultos, partindo e dialogando 

comconhecimentos trazidos por esses sujeitos para a reflexão sobre a 

realidade na qual estão inseridos’ (RUMERTT, 2004, p. 145). 

 

Apesar de apresentar algumas limitações, que fogem a proposta de análise desse 

trabalho, o Programa Integração subverteu a lógica e mesmo sendo um desdobramento do 

Planflor se configurou como uma proposta de educação de trabalhadores com aspectos 

inovadores.  

2.6  A educação profissional nos governos Lula e Dilma 

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) foi marcado por avanços 

em alguns âmbitos da educação profissional, mas também por contradições que se 

expressaram com a manutenção e até mesmo ampliação da lógica da qualificação através de 

alguns programas. (BAPTISTA, 2014) 

Uma das críticas se dá pelo fato de terem sido criados muitos programas de governo, 

alguns deles contraditórios entre si e não ter havido propriamente a consolidação de uma 

política na educação de forma geral. Outra crítica é a de que o governo investiu tempo e 

recursos em programas focais. No entanto, Machado (2009), destaca que o alguns chamavam 

de programas focais, pode ser pensado como ação pautada lógica da diversidade. Não tenho 

como objetivo analisar aqui esses programas. 

Ação importante do governo Lula no âmbito da educação profissional se deu com a 

publicação do Decreto n.º 5.154/2004, o que revogou e substituiu o Decreto n.º 2.208/97. Tal 
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ação configurou, pelo menos na teoria, um rompimento também com a forma de educação 

proposta e adotada pelo governo de FHC. 

Frigotto (et al., 2012, p. 22) aponta que “a gênese das controvérsias que cercam a 

revogação do Decreto n.º 2.208/97 e a publicação do Decreto n.º 5.154/2004 está nas lutas 

sociais dos anos 1980, pela redemocratização do país e pela ‘remoção do entulho autoritário”. 

Isso significa que polarizavam concepções que defendiam a formação integrada, o trabalho 

como princípio educativo e aquelas que advogavam uma formação voltada para o mercado.  

O referido decreto regulamentou a educação profissional a partir de três 

possibilidades: formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional técnica 

de nível médio; e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação 

(BRASIL, 2004). 

Embora essa nova iniciativa tenha representado avanços importantes, Frigotto (et. al., 

2012) chama a atenção de que as apropriações futuras é que dariam o tom de uma 

contribuição progressista ou uma manutenção de status quo sobre o tema da educação 

profissional no país. Ou seja, embora o mérito de integrar novamente educação profissional e 

ensino médio devesse ser reconhecido, havia no decreto espaços para contradições e até 

mesmo para manutenção de itens que estavam na lógica das reformas dos anos 1990. 

Isso pode ser percebido dentro do próprio governo Lula a partir de encaminhamentos 

distintos, se não contraditórios, de alguns programas. O Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (Projovem), por exemplo, apresenta uma lógica que se aproxima da concepção de 

formação para o mercado de trabalho pautada na qualificação profissional. Já o Proeja seguia 

em outra direção, principalmente em relação ao ensino médio (Proeja Médio). Entretanto, ao 

mesmo tempo que esse programa se propunha a resgatar a lógica do trabalho como princípio 

educativo e também da politecnia, previa participação do Sistema S. Tais contradições, 

presentes nas políticas do governo Lula, se agudizaram no governo da presidente Dilma 

Rousseff. (BAPTISTA, 2014) 

Outra importante ação de Lula no campo da educação profissional foi a criação da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e dos Institutos Federais de 

Educação Ciência e Tecnologia (IFET), com a Lei n.º 11.892/2008.  

Desde 2007 várias medidas foram tomadas com intuito de transformar escolas 

técnicas em IFETs. Porém, houve resistência dos CEFETs originados em 1978, pelo menos os 
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do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, uma vez que o CEFET do Paraná já tinha se 

transformado em Universidade Tecnológica do Paraná. Segundo Otranto (2010), por trás 

dessa resistência dos CEFETs do Rio e de Minas, estava o desejo de se tornarem universidade 

tecnológica, conforme já havia acontecido com o CEFET do Paraná. Os demais CEFETs 

oriundos da década de 1990 aderiram a transformação em IFETs sem grandes resistências. 

Então, a partir do ano de 2008, passamos a ter uma Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica composta pelos IFETs, Universidade Federal Tecnológica do 

Paraná, CEFET- Rio de janeiro, CEFET- Minas Gerais e Escolas Técnicas Vinculadas às 

Redes Federais. Em 2012, o Colégio Pedro II foi acrescentado à lista. 

Os IFETs são instituições com autonomia administrativa e financeira, com estrutura 

de funcionamento parecida com a das universidades federais. Oferecem cursos de educação 

profissional em todas as suas modalidades, além de cursos de graduação e pós-graduação.  

Uma particularidade desse momento é que esses Institutos foram legalmente 

obrigados a oferecer cursos de Educação Profissional no ensino médio, também na 

modalidade EJA. Isso na prática significa a atuação do governo federal também na EJA de 

uma forma que não se limita a um tipo de programa pontual, o que, por si, é um avanço. Essa 

é provavelmente uma das influências deixadas pelo Proeja, ou pelo menos, pelo contexto no 

qual esse programa foi criado. (BAPTISTA, 2014) 

A atuação do governo Lula na educação profissional garantiu a educação profissional 

integrada ao ensino médio com a previsão de um currículo integrado, inclusive na EJA. 

Contudo, manteve a possibilidade dos cursos pós-médio e concomitante, além de manter e de 

certa forma, ampliar cursos e programas de qualificação profissional, muito deles vinculados 

ao ensino fundamental, com a denominação de cursos de formação inicial e continuada (FIC). 

A oferta de um curso profissional continuou sendo propagada como uma grande oportunidade 

para os membros das classes populares. 

Enfim, observarmos como a educação profissional foi sendo, ao longo do tempo, 

intencionalmente, ressignificada no imaginário social. Enquanto que no final do século XIX e 

início do XX era vista como desprestígio por parte das camadas populares, por conta da 

associação de trabalhos manuais ao trabalho escravo, com o passar do tempo foi sendo 

encarada como uma “grande” possibilidade para esse setor da sociedade. De modo que, 
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significou, por muito tempo, e ainda significa hoje muitos casos, o degrau mais alto galgado 

pela classe trabalhadora, principalmente quando associada diretamente a um curso técnico. 

Em uma sociedade marcada pela desigualdade como a nossa, a educação serviu 

como marcador de diferenças. Por isso, vivenciamos em nosso processo histórico a 

construção de uma educação para as elites. De modo geral parece que o trabalho do Estado 

em boa parte do tempo ratificou e legitimou esse modelo, salvo pequenas exceções. Porém, 

até mesmo as exceções foram marcadas por contradições, como as que ocorreram no governo 

do presidente Lula. Afinal a história e a vida humana são repletas de contradições.  

A participação de empresários, como interessados no processo de construção do 

modelo de educação profissional do Brasil foi sempre muito ativa. Isso, mesmo quando 

resistiram investir recursos financeiros, no primeiro momento. Todavia, o episódio ocorrido 

na década de 1940, envolvendo representantes do setor industrial e do presidente Getúlio 

Vargas, não marcou de forma alguma o início do investimento da iniciativa privada na 

educação profissional, mas sim a divisão de responsabilidade com o Estado. Isso porque, 

conforme, observamos, era muito comum no século XIX, iniciativas filantrópicas voltadas 

para formação de ofícios. 

O processo hegemônico não seguiu sem questionamento e muito menos sem opção. 

A ditadura civil militar, contraditoriamente conviveu com o crescimento de concepções 

opostas, fundamentadas no trabalho como princípio educativo. No período de 

redemocratização essas oposições disputaram espaços na formação da nossa legislação e 

embora não tenham logrado êxito absoluto, deixaram suas marcas no sistema.  

Precisamos demarcar que durante o processo histórico panoramicamente aqui 

delineado, tivemos trabalhadores que disputaram uma proposta educacional que lhes 

atendesse, ou que se aproximasse dos seus interesses. As iniciativas de trabalhadores no início 

do século passado, a partir de sindicatos e partidos mostram isso. Não há uma relação 

histórica entre essas propostas e as que seguem como objeto de análise desse estudo. 

Entretanto, tais iniciativas demonstram que já desde os primórdios da formação da classe 

operária brasileira, havia ações concretas de trabalhadores sobre os rumos da educação que 

queriam. 

As escolas de trabalhadores que apresentarei nesse trabalho, principalmente o 

CADTS, que estudarei mais a fundo, se propuseram ser uma opção de formação profissional 
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distinta daquelas aqui apresentadas. Veremos que elas foram obviamente contemporâneas de 

muitas concepções de educação profissional aqui apresentadas e de certa forma refletiram 

repostas de parte da classe trabalhadora a muitos padrões que lhes eram impostos por vias 

oficiais, geralmente a partir de alianças entre o Estado e frações das classes dominantes. 

 

2.7  O Conselho de Escola de Trabalhadores (CET) 

 

As experiências de formação de trabalhadores propostas pelos próprios trabalhadores 

do início do século XX, se desenvolveram em um momento no qual a classe operária estava 

no início de sua formação. A influência estrangeira era grande e a gerência de sindicatos ou 

partidos políticos, o ponto de partida e de referência para suas ações. Naquele tempo, a 

organização de modelos de educação profissional em nível nacional ainda estava em fase 

inicial. 

Já no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 em diante, período no qual 

nasceram outras propostas de escolas de trabalhadores, o país já tinha uma rede de educação 

profissional organizada,  tanto na esfera pública quanto na privada. Os empresários já haviam 

assumido, principalmente a partir do Sistema S, propostas claras de formação profissional.  

As escolas de trabalhadores que nasceram nesse período foram pensadas e 

administradas por trabalhadores, que assumiram  o protagonismo de suas formações. Havia 

também a participação e influência de sindicatos, porém, a estrutura de funcionamento ia além 

da interferência sindical, por mais significativa e importante que essa tenha se mostrado ao 

longo do processo. Essas escolas conseguiram construir dinâmicas peculiares e até mesmo 

originais em alguns aspectos. 

Não se tratou de um caso único e isolado. Elas se desenvolveram em diferentes 

Estados. Uma indagação surge diante disso: De onde será que vieram?  

Segundo Fávero (2013b, p. 67), apesar do duro contexto de repressão militar, elas 

foram criadas diante de contestações ao modelo de educação profissional em vigor, 

principalmente aquele seguido pelo SENAI.   

Em reação a esses programas e percebendo a importância da educação dos 

trabalhadores para o processo de mudança social, vários grupos de operários, 

alguns provindos da JOC [Juventude Operária Católica], iniciaram um 



60 

 

 

 

 

trabalho no campo da formação profissional, aliando à educação da técnica a 

formação política.    

 

Tratava-se de iniciativas que tentavam romper com a forma hegemônica de educação 

profissional no Brasil, construído em um longo processo histórico, no qual os interesses dos 

empresários se sobrepunham aos dos trabalhadores. 

O protagonismo dos trabalhadores nessas escolas também não foi por acaso. Fávero  

(2013b, p. 66) destaca que a “liberdade de a pessoa viver uma vida propriamente humana”, foi 

o princípio que regeu a primeira obra de Paulo Freire:Educação como prática da liberdade. 

Atrelado a tal princípio está a necessidade de um conhecimento que emancipe o ser humano, 

que lhe dê a possibilidade de criticar e modificar a realidade em que vive. Porém, esse 

princípio não foi assumido exclusivamente por Freire, que teve o grande mérito de colocá-lo 

no fundamento de sua pedagogia. Ele “estava presente também, por exemplo, na ideologia 

que alimentava os grupos mais avançados da Ação Católica, em particular a JOC – Juventude 

Operária Católica e a JUC – Juventude Universitária Católica”. 

Se por um lado, diante do regime opressor articulado pela ditadura civil militar, 

tínhamos uma educação profissional tecnicista, individualista, pautada na desmobilização dos 

trabalhadores; por outro ocorria, paralelamente, distintas propostas de formação profissional, 

que preconizavam a emancipação através do pensamento crítico do trabalhador. Essa é uma 

riquíssima faceta da educação profissional brasileira, que ainda não aparece nos manuais de 

história da educação. Até mesmo por ser desconhecida por estudiosos do campo. 

No ano de 1979 realizou-se no Rio de Janeiro um primeiro seminário que reuniu 

cerca de quarenta iniciativas de educação operária. Conforme destacam Fávero e Motta (2015, 

DVD 2, CET)4, essas escolas “atuavam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador e Recife, nos campos da serralheria, solda, mecânica industrial, tornearia, ajustagem, 

calderaria, estruturas metálicas, instalações elétricas residenciais e industriais, comandos 

elétricos, desenho técnico, entre outros”. 

O número de escolas presentes nesse primeiro encontro impressiona. Certamente, 

não se tratava de experiências coincidentemente parecidas que por acaso se encontraram e 

decidiram fazer seminário para pensar educação operária. Havia, provavelmente, uma 

                                                 
4 As informações destacadas por Fávero e Motta (2015) referentes ao CET, que constam no DVD Educação 

Popular II, foram “obtidas no portal das Escolas de Trabalhadores, acessado em junho de 2015, em Oficinas 

Pedagógicas – CAPINA”.  
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articulação em torno das ideias principais e até mesmo na elaboração do encontro. Como 

aponta Fávero (2013b), a ação de grupos ligados à Igreja católica foi fundamental nesse 

primeiro momento. E ao longo do processo, a atuação de igrejas protestantes também foi 

importantíssima. 

Foi o primeiro seminário de outros que ocorreriam anualmente. Em um período em 

que a formação profissional, principalmente, aquela oferecida em cursos do SENAI prezava 

pelo isolamento e alienação política dos trabalhadores, um dos principais pontos comuns 

dessas escolas era o desejo de aliar a formação técnica à formação política. O grupo se 

questionava sobre como executar tal proposta de forma concreta.  

Uma questão se colocou no centro dos debates: seria válido recorrer ao apelo 

da formação profissional como um chamariz que servisse apenas de 

trampolim para a conscientização política? Será que os conteúdos técnicos e 

os métodos e processos de aprendizagem deveriam ser considerados como 

neutros? Ou o próprio conteúdo técnico e o processo de aprendizagem não 

deveriam, também eles, ser encarados politicamente, como uma das matérias 

primas dessa formação política? (FÁVERO; MOTTA, 2015, DVD 2, CET) 

 

No ano de 1980 ocorreu o segundo encontro do grupo, na cidade de Belo Horizonte. 

O debate foi aprofundado e alguns dos participantes o publicaram sob o título “A questão 

política da aprendizagem profissional”. Os encontros do grupo nos seminários anuais e em 

outras atividades comuns, eram também usados para pensar a conjuntura social e política do 

respectivo momento histórico em que se encontravam. 

Houve uma interrupção nos seminários anuais a partir de 1985. Todavia, o acumulo 

de tais encontros foi fundamental na identidade dessas escolas, algumas das quais funcionam 

até os dias atuais, como o CTC de Recife.  

Algumas dessas escolas conseguiram sobreviver à profunda crise econômica e 

política que o país vivenciou ao longo da década de 1980. Retomaram discussões mais 

sistemáticas daquele primeiro ciclo e em 1989 criaram o Conselho de Escolas Operárias. As 

escolas presentes nesse período foram as seguintes: 

 AST – Ação Social Técnica (Belo Horizonte/MG) 

 CADTS – Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Técnico Social 

(São João de Meriti/RJ)        

 CAT – Centro de Aperfeiçoamento do Trabalhador (Betim/MG) 

 CTC – Centro de Trabalho e Cultura (Recife/PE) 

 Escola Nova Piratininga (São Paulo/SP). (FÁVERO e MOTTA, 2015, 

DVD 2, CET) 
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A criação do CET está registrada no documento denominado “Relatório do seminário 

sobre educação operária”. O Conselho se definiu como “‘reunião de escolas voltadas à 

construção de alternativas de Educação da Classe Trabalhadora’ que, juntas, elaboraram 

o Projeto de Educação Operária”. A agência Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração 

Alternativa (Capina), foi a instituição que o secretariou. (FÁVERO e MOTTA, 2015, DVD 2, 

CET) 

O Conselho foi criado com objetivo de reunir escolas operárias traduzindo um 

esforço comum para construção de uma educação para classe trabalhadora alternativa ao 

modelo de formação profissional, principalmente do Senai, no qual o interesse dos 

trabalhadores ficava em segundo plano. Conforme consta no Relatório do seminário sobre 

educação operária, o Conselho visava sistematizar e divulgar as experiências das escolas, 

além de construir uma unidade, respeitando as diferenças e a autonomia de cada grupo. A 

proposta desse modelo de formação alternativo partia da concepção do trabalho enquanto 

“fonte e expressão da cultura e consciência”. Considerava o princípio da não neutralidade da 

técnica e a possibilidade de reapropriação e recriação da tecnologia. Destacava como um dos 

aspectos de sua formação política o “pensar sobre a prática da autonomia e o exercício 

coletivo do poder na escola e nos movimentos dos trabalhadores”. Esse aspecto, inclusive, 

será analisado mais a frente como um dos grandes diferenciais na experiência do CADTS. 

(CET, 1989, p.4) 

A década de 1990 foi o momento de sua consolidação e expansão. Somaram-se a ele 

as seguintes escolas: 

 Escola José César de Mesquita,  dos Metalúrgicos de Porto Alegre/RS 

 Colégio Graham Bell,  dos Telefônicos do Rio de Janeiro/RJ 

 Colégio Metalúrgico,  dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro/RJ 

 CPA – Centro de Profissionalização de Adolescentes, de São Paulo/SP 

 Centro Comunitário São Paulo Apóstolo, de São Paulo/SP 

 Centro de Capacitação Profissional Henry Ford, de São Paulo/SP 

 CEDISP – Centro de Educação e Democratização da Informática de São 

Paulo/SP 

 Associação dos Trapeiros de Emaús, de  Recife/PE. (idem) 

 

A dinâmica de seminários anuais5 foi retomada e expressava juntamente com as 

demais práticas das escolas um enfrentamento à política neoliberal que se consolidou no 

                                                 
5  Alguns dos materiais referentes a esses seminários estão disponíveis no DVD Educação Popular 2 organizado 

por Fávero e Motta (2015). 



63 

 

 

 

 

Brasil na década de 1990. O Conselho de Escolas Operárias, a partir de 1995 passou a 

chamar-se Conselho de Escola de Trabalhadores (CET). Nesse mesmo ano reuniu suas 

principais propostas em um documento chamado: “Plataforma de Educação para Cidadãos 

Trabalhadores”. Foi o período em que algumas dessas escolas passaram por uma revisão 

frente aos desafios impostos pela dinâmica da economia neoliberal. 

A Plataforma foi um documento importantíssimo e será analisada à frente. Cabe 

agora destacar dois aspectos centrais dele: o papel da tecnologia e da formação política. O 

CET assumiu a seguinte concepção sobre a tecnologia na escola de trabalhadores: 

As modernas tecnologias mudam rapidamente. Quanto a isto as escolas de 

trabalhadores têm duas opções a fazer. Ou correr atrás dessas mudanças, 

para o que não haveria recursos, ou, antes, buscar o domínio dos princípios 

que as regem. Essa segunda opção possibilita não só o aprendizado rápido 

das mudanças, como também a sua crítica, a análise de seus impactos, e a 

abertura para a criação de alternativas. Mas, mesmo para isto, exigem-se 

máquinas e equipamentos compatíveis. (CET, apud, FÁVERO, 2013b, P.69) 

 

A formação política está relacionada a um tipo de currículo que não abre mão de tal 

demanda. Fundamenta-se no princípio de que “o direito à cidadania é um direito que se 

adquire pela participação no trabalho social, e considerando o conhecimento condição 

necessária ao pleno exercício da cidadania”. Por isso, o currículo jamais poderia negligenciar 

o domínio de um “mínimo de conhecimentos que garantam a inserção no mundo 

contemporâneo, tanto do ponto de vista do exercício profissional quanto da participação 

democrática”. (FÁVERO, 2013b, p. 69) 

Com o objetivo de aprofundar o estudo de alguns temas, que não estava sendo 

possível nos seminários, escolas do CET se reuniram em oficinas nos primeiros anos da 

década de 2000 para refletir e debater práticas da sala de aula. Esse material também foi 

publicado e hoje encontra-se disponível na coleção sobre educação popular organizada por 

Fávero e Motta (2015).  Os títulos das oficinas pedagógicas são os seguintes: “A eletrônica 

em educação”, “A eletricidade em educação”, “A mecânica em educação” e “Economia 

Solidária”.   

O Conselho fomentou e materializou práticas de coletividade e troca de experiência 

entre as escolas de trabalhadores desde o primeiro seminário, em 1979. Muitas delas foram 

sistematizadas nos documentos publicados pelo Conselho, tanto nos seminários quanto nas 

oficinas pedagógicas.  
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Dessa forma, o estudo realizado nesse trabalho considera a coletividade como marca 

fundamental para pensar essas escolas de trabalhadores. Embora tivessem asseguradas suas 

singularidades e autonomia, muito de suas identidades passam por essa experiência de 

construção conjunta. O CADTS será estudado no contexto desse grupo de escolas de 

trabalhadores que compôs o CET. 
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3.  HISTÓRIA DO CADTS  

 

Praticamente não existem publicações referentes ao CADTS. O único texto 

encontrado especificamente sobre ele foi uma dissertação de Arruda (2002), defendida no 

Mestrado de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências sociais da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Por isso, grande parte dos dados que apresento nesse levantamento 

histórico é oriunda de fontes primárias, documentos levantados em parte do acervo que foi 

preservado por antigos membros do corpo administrativo da escola e entrevistas realizadas 

com algumas dessas pessoas. 

Um primeiro olhar para o acervo já deixa claro um fator bem interessante, o CADTS 

enquanto escola de trabalhadores sempre fez questão de dialogar com demandas do momento 

histórico em que estava inserido. Dialogar não significava necessariamente subscrever os 

rumos políticos e econômicos adotados oficialmente na condução do país. Mas, posicionar-se 

de forma crítica sem, contudo, deixar de buscar meios de sobrevivência para os trabalhadores 

diante de dinâmicas sociais que em boa parte do tempo se colocavam contra eles.  

Em documento elaborado no ano de 1999, sem título e sem a sua destinação, mas, 

que pelas características inferimos tratar-se de uma apresentação destinada à alguma entidade 

ou evento, encontramos os seguintes trechos: 

[...] Em seus quinze anos de atuação, o CADTS vem investindo na 

construção de alternativas que visam estabelecer condições outras de 

socialização em seu espaço físico, econômico e cultural.  

[...] A equipe do CADTS vem atualizando constantemente o seu projeto de 

trabalho tendo em vista manter-se em condições de responder aos desafios 

do mundo presente (...) (CADTS, doc.9HC,1999, p.1). 

 

Os dois trechos confirmam a característica de atualizar-se no diálogo com demandas 

do momento histórico, sem abrir mão do compromisso de pensar novo modo de vida, ou até 

mesmo um novo mundo possível, como diria Paulo Freire.  

Considerando tais questões, fica claro que uma análise histórica do CADTS não pode 

se furtar de um diálogo com a conjuntura econômica, política e cultural de cada momento 

específico. Faremos isso a partir de agora, dialogando também com o que se pensava 

oficialmente para educação profissional em cada momento específico de acordo com as 

abordagens feitas no capítulo anterior.  
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Umberto Eco (2013) relata que foi indagado em sua banca de doutoramento pela 

forma narrativa do seu texto. Ele, contudo, afirmou que contava a história de sua pesquisa 

como se fosse um romance policial. Eco a partir de então, defende o uso do gênero narrativo 

nos trabalhos acadêmicos. Mesmo estando a milhões de anos luz de distância desse autor, 

principalmente em relação à sua brilhante capacidade de narração, proponho, principalmente 

nesse levantamento histórico do CADTS, uma abordagem narrativa, considerando o fato de 

que a maior parte das fontes aqui levantadas sejam primárias. Então, embora pareçam 

demasiadamente descritivos no primeiro momento, alguns aspectos aqui levantados serão 

retomados e analisados oportunamente ao longo desse trabalho. 

Distintos documentos encontrados no acervo, ao descreverem a história do CADTS o 

fazem considerando uma periodização, dividida em três momentos: 1984/1989; 1990/1994; 

1995/1999. Seguirei em parte esses períodos, porém acrescentarei outros dois anos ao terceiro 

período. Além disso, incluirei outros dois momentos: Origens do CADTS, considerando a 

importância desses movimentos iniciais e as marcas que eles deixaram na identidade da escola 

por toda a sua existência; e também um quarto momento que engloba os anos de 2002/2008.  

 

3.1  Origens do CADTS 

 

As origens do CADTS remontam para o ano de 1974, mais precisamente, de acordo 

com alguns documentos. Isso ocorreu a partir de iniciativas de trabalhadores que resolveram 

assumir o protagonismo na formação profissional de outros trabalhadores. 

Conforme, destacamos acima, naquele período, boa parte da população já estava 

convencida da “importância” da formação profissional. Já não havia entre as camadas 

populares a mesma repulsa de outrora pelos ofícios manuais. Pelo contrário, muitos viam na 

ocupação operária uma possibilidade mínima de dignidade. Aqueles que conseguiam atingir 

um nível de técnico se viam, em muitos casos, no maior grau de instrução que poderiam 

atingir, uma vez que o ensino superior ainda era um sonho quase que inviável ou impossível 

para boa parte dessas pessoas. 

Pela primeira vez na história o número de habitantes na cidade superou os do campo. 

Segundo dados do IBGE, na década de 1970 o número de habitantes no meio urbano 
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aumentou de 45% para 56%, 11% maior se comparado a década anterior, enquanto que o 

número de habitantes da zona rural caiu de 55% para 44%.  

O processo de urbanização que começou no início do século passado, a partir 

daquele  momento consolidava a hegemonia da vida urbana em detrimento da rural.  A 

atuação do setor industrial na economia e consequentemente no mercado de trabalho era 

intensa. 

Vivíamos nesse período o contexto da ditadura civil militar. O setor empresarial já 

tinha clara a sua proposta de formação profissional e agia com apoio do Estado. O Sistema S 

já era nesse momento o maior formador no campo da educação profissional. A 

profissionalização no 2º grau dava a essa etapa da educação grande status perante as camadas 

populares. Mas, na prática não se desenvolveu de fato nas escolas públicas estaduais. Esse 

papel cabia as escolas técnicas federais e principalmente ao Sistema S. Já as escolas de elite 

continuavam seu foco em uma formação propedêutica o que fazia com que a escola pública 

não cumprisse com qualidade sua função no âmbito da educação profissional e nem a função 

propedêutica. 

Com o intuito de mudar o foco, ou seja, substituir a formação dos trabalhadores pelos 

empresários, para formação dos trabalhadores pelos trabalhadores, operários se reuniram em 

uma fábrica e formaram um grupo de estudos que tinha o objetivo investir em suas próprias 

formações.  

Nesse primeiro momento dedicavam-se a ‘estudar teoricamente, pois a 

prática já tinham dentro da fábrica’. Essa formação caracteriza-se por um 

conteúdo político e social (análise do mundo da fábrica e da situação dos 

trabalhadores) e técnico (matemática, mediação e mecânica). (CADTS, 

doc.66HC, 1997, p.3)  

  

Segundo relatou Xico Lara em entrevista, essa iniciativa começou em um momento 

em que determinada fábrica migrou do uso dos tornos antigos para automáticos. O modelo 

antigo requeria um profissional especializado operando cada equipamento. Já o modelo novo 

requeria apenas dois técnicos especializados para cuidar de determinado número de máquinas 

e operários que recebiam um rápido treinamento para manipularem essas máquinas que 

produziam em ritmo bem acelerado.  

Era uma dinâmica pela qual operários estavam cada vez mais distantes do controle 

do processo de trabalho, alienados em relação ao produto final do seu trabalho. Se antes os 
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torneiros antigos eram obrigados a conhecer todo o processo de trabalho, os operários mais 

novos apenas repetiam tarefas em um ritmo cada vez mais intenso, sem um tempo para refletir 

sobre o que produziam e muito menos para desenvolver laços de relacionamentos fraternos. 

Todavia, esses operadores estavam sempre perguntando aos técnicos sobre o 

funcionamento do processo. Um técnico, que já tinha sido preso em outro momento, buscava 

uma estratégia para ajudar aqueles trabalhadores sem chamar muita atenção. Então tiveram a 

ideia de se reunirem para estudar na hora do jantar. Faziam a refeição em dez minutos e 

usavam os cinquenta minutos que restavam para estudar. Ainda de acordo com o depoimento 

de Xico Lara, houve uma rápida adesão de distintos grupos de trabalhadores às reuniões que 

ocorriam no horário de jantar.   

O crescimento do grupo implicou na marcação de posição no cotidiano da fábrica. O 

sentimento de solidariedade entre esses trabalhadores foi entendido como uma ameaça e logo 

chegou a proibição para o grupo se reunir ali. Certamente, em um período ditatorial a reunião 

de trabalhadores em prol de um objetivo comum representava uma ameaça.  

Na prática a proibição acabou contribuindo para o crescimento do movimento. Pois, 

“ (...) o grupo passa, então, a se reunir em locais cedidos pelas paróquias, próximas às 

fábricas, agregando operários de outras fábricas, muitos dos quais não tinham uma formação 

profissional específica”. (CADTS,1997, DOC.66HC, p.3)  

Passaram a se reunir aos sábados. Encontramos o relato sobre parte dessa experiência 

em um documento, também sem data e identificação precisa. Mas, que pelas características 

parece ter o objetivo de apresentar o CADTS a alguma entidade ou em algum evento. Ele diz 

o seguinte: 

[...] Então, durante muitos anos, a gente se reunia todos os sábados para 

fazer esse estudo comum e aí ficavam as tarefas da semana de diversas 

qualidades e tipos, desde desenvolver discussões, atividades, campanhas no 

bairro, até processos, seja pesquisa de movimentos, de estudos na própria 

fábrica, junto com companheiros, tinha gente de várias fábricas do Rio de 

Janeiro... (CADTS, doc. 78HC, s/d, p.1).  

 

Havia algo que movia essas pessoas a participarem desse movimento. Segundo 

trecho encontrado, esse movimento vinha da “(...) valorização do trabalhador, o aprender 

juntos questionando os porquês, a participação nas lutas por uma vida digna para todos” 

(CADTS, doc.18HC, s/d). 
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Como não me proponho a uma análise positivista, segunda qual o documento fala 

por si mesmo, exerço uma “desconfiança” científica sobre afirmações como a feita 

anteriormente, em relação a valorização do trabalhador, por exemplo. Destaco que o trecho 

acima foi retirado de um documento intitulado: “Breve apresentação do CADTS”. Trata-se de 

um outro documento sem data, cuja intenção é clara no título: apresentar o projeto. Embora, 

não possamos categoricamente afirmar que a motivação dos trabalhadores partisse de fato 

daquilo que o texto aponta, dois fatores que se evidenciam no mesmo e se confirmam também 

em outros documentos.  

O primeiro fator é o de que havia algo que encorajava e incentivava trabalhadores a 

se reunirem,  depois de longas jornadas de trabalho, para refletir sobre suas práticas. O que 

por si só era um risco no contexto da repressão militar, que costumava perseguir e prender 

trabalhadores que participavam de reuniões fechadas. E ainda contavam com o não 

reconhecimento e o desencorajamento de suas empresas para participarem dessas reuniões.  

O segundo fator é que embora não tenhamos a autoria desses documentos, obtive a 

informação de que eles foram escritos por pessoas que participavam diretamente do CADTS, 

seja lecionando ou na administração, e alguns foram testemunhas oculares dessa história. 

Então, mesmo que algumas afirmativas que aparecem nas fontes apresentadas não 

representem a voz direta de alunos, representa a voz de trabalhadores que pensavam o 

CADTS. Por trás delas está a concepção da escola. Ou seja, o que se entendia como 

motivação dos alunos e a motivação das pessoas que pensavam o projeto. 

A década de 1970 teve ainda alguns acontecimentos marcantes que compuseram esse 

momento de origem do CADTS e marcaram o DNA da instituição. O acolhimento dos grupos 

de trabalhadores por Igrejas católicas tem provavelmente uma articulação com a consolidação 

das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e Igrejas protestantes tradicionais. 

Segundo Schiavo (2009), não há uma unidade entre autores em relação à uma 

definição sobre o que seria uma CEB. Contudo, baseados em Betto (1985), podemos afirmar 

que se trata de grupos organizados por leigos, padres ou bispos, em torno de paróquias, que 

refletem sobre seus problemas sociais. São pessoas que professam a mesma fé, fazem parte da 

mesma igreja e se propõem a intervir de maneira prática na realidade social. 
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Também não há uma unicidade em relação à data de origem desses grupos. Mas, a 

década de 1970 é importantíssima. Para Schiavo (2009), foi o período de expansão e 

amadurecimento das CEBs, alimentadas com a Teologia da Libertação6.  

Além da expansão, esse foi também um período de articulação das CEBs em nível 

nacional, o que se expressou com o 1º Encontro Intereclesial de CEBs que aconteceu em 

1975, na cidade de João Pessoa. O fato é que essas Comunidades ajudaram a definir novas 

práticas e métodos de ação social. Elas se articulavam para apoiar distintos movimentos 

sociais e provavelmente tiveram influência no acolhimento de Igrejas aos grupos de 

trabalhadores.  

Em 1979 ocorreu o I Encontro de Experiências de Formação Profissional na 

perspectiva do movimento operário, propondo o conhecimento e a troca de experiência entre 

escolas de trabalhadores. O encontro repetiu-se em anos posteriores, tendo o primeiro ciclo 

interrompido em 1985. Entre as consequências desses encontros está o empoderamento das 

escolas na produção de materiais, práticas pedagógicas e até mesmo na construção de suas 

identidades. Eles também originaram a formação do Conselho de Escolas Operária, em 1989, 

que depois passou a se chamar Conselho de Escolas de Trabalhadores (CET). 

Desses encontros surgiu também riquíssima produção de materiais. O primeiro deles 

foi logo no ano seguinte, “(...) em 1980, em Belo Horizonte (...)”, quando “ (...)alguns 

participantes se reuniram para aprofundar esse debate que foi publicado com o nome ‘A 

questão política da aprendizagem profissional’” (Caderno CEDI n°6, 1980, apud, FÁVERO e 

MOTTA, 2015). 

O acontecimento desse primeiro seminário em 1979 mostrou que havia no Brasil 

diversos movimentos de trabalhadores que buscavam formação diferenciada. É importante 

pensarmos que o movimento do grupo de trabalhadores no interior de uma fábrica no Rio de 

                                                 
6 Retornaremos ao tema da Teologia da Libertação no próximo capítulo, por hora destaco que a mesma possui 

um grande teor político inerente à sua pregação. Contextualiza a mensagem bíblica à realidade social e por isso 

associa a verdadeira libertação àquela que combate as relações de dominação e opressão. Foi desenvolvida na 

América Latina “(...)por teólogos como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Clodovis Boff, dentre outros (...)”. 

Prega “(...)que o Reino de Deus acontecerá aqui na terra, mas para isso é necessário libertar o povo de Deus de 

sua situação de opressão, através de uma transformação (ou revolução) do sistema capitalista, eleito pelos 

teólogos como o grande responsável pelos problemas sociais enfrentados pelo povo. Essa vertente teológica 

encontrou nas CEBs um espaço profícuo para sua perpetuação. Em contrapartida, as Comunidades Eclesiais de 

Base que adotaram a TdL como orientação teológica acabaram por incorporarem um perfil mais politizado de 

militância social” (Schiavo, 2009, p.7). 
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Janeiro, não foi isolado. Havia, por parte da classe trabalhadora a articulação de uma 

resistência sobre o tipo de formação profissional que lhes queriam impor.  

O período que vai do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, denominado em 

alguns documentos do CADTS como “solidariedade concreta”, foi um momento no qual esse 

grupo de trabalhadores voltou seu olhar para companheiros do mundo rural. 

A partir de 1982, a atenção se volta também para o mundo rural. No 

contexto das lutas sociais, este era um momento de intensificação das 

ocupações de terra no campo e crescimento do desemprego nas cidades, de 

um certo recolhimento dos movimentos urbanos de reivindicação e de uma 

certa “desilusão militante” provocada pela derrota política nas eleições 

gerais de 1982. A solidariedade concreta com que os trabalhadores do 

campo, colocada em prática a partir da produção de ferramentas, dos estudos 

sobre as questões agrárias e do intercâmbio com as experiências de ocupação 

de terras é incorporada à proposta original de uma formação profissional de 

trabalhadores para trabalhadores. (CADTS, doc.66HC, 1997, p.3) 

  

A ação do grupo de trabalhadores iniciada em uma fábrica, desdobrada em grupos 

que passaram a se reunir em igrejas, a partir de então, se desenvolve em uma experiência mais 

sistematizada de ação. Isso ocorre por conta do interesse de montar uma oficina que 

proporcionasse a formação técnica e ao mesmo tempo fabricasse ferramentas voltadas ao 

apoio de trabalhadores rurais. Lara sistematiza essa história em entrevista concedida a Esterci 

e Ramalho (2017, p. 65): 

[...] Nessa época ocorre um fato importante além das greves de 

metalúrgicos e de professores, sobretudo. No campo, aqui mesmo no estado 

do Rio de Janeiro, os trabalhadores rurais iniciam um processo de ocupação 

de terras. E nós passamos a ter contato com eles, iniciando um processo de 

solidariedade campo-cidade.  

[...] Da nossa parte, nós havíamos formado em Guadalupe uma oficina 

mecânica de tipo industrial, que ao mesmo tempo em que servia para 

aprendizagem, servia também para fabricar equipamentos, ferramentas e 

utensílios de utilidade para agricultores. De modo que, além de conversar e 

visitar, podíamos trocar equipamentos por alimentos. Esta foi uma relação 

que traria frutos para o nosso trabalho logo em seguida. 

 

Destacado por Xico Lara como figura jurídica com intuito de dar cobertura legal as 

atividades, o Centro de Apoio Técnico de Trabalhadores (CATT) já havia sido criado nesse 

período. Não encontramos muitas menções ao ele nos documentos levantados. Para ser mais 

preciso, encontrei uma pequena referência em uma única fonte, uma nota anexada a um 

quadro cronológico.  
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Em tempos de profunda crise econômica no país, um grupo de trabalhadores 

enfrentava o sistema a partir da prática da solidariedade, apontando para a possibilidade de 

um novo tipo de economia. A última frase da citação acima destaca a vivência narrada como 

proporcionadora de frutos para o trabalho que surgiria em seguida, a saber: o CADTS.  

 

3.2  A primeira fase do CADTS (1984 – 1989) 

 

O CADTS foi criado no ano de 1984 como resultado das oficinas e encontros 

formulados por trabalhadores no final dos anos 1970 e a partir da junção do pessoal do CATT 

com outros grupos que atuavam no município de Duque de Caxias.  A sua institucionalização, 

por mais que essa palavra evoque características sobre as quais os discursos de antigos 

participantes do CADTS fazem questão de se separar, ocorreu pelo apoio e acolhimento 

diretos da Igreja católica.  

Os primeiros cursos oferecidos foram os de Mecânica Geral e Eletricista Instalador. 

No primeiro momento com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Em seguida, apenas 

com os turnos da tarde e da noite.  

O país nesse período se preparava para abertura política. Movimentos sociais que 

atuaram na clandestinidade durante a ditadura voltavam aos poucos ao cenário político.  

Ressurgiram movimentos grevistas e foram formadas centrais sindicais. Movimentos de 

mulheres, negros e indígenas entravam em cena intensificando a luta pelas minorias. O 

número ocupações de terras crescia. Foram criados o Partido dos Trabalhadores (PT) e o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). No âmbito econômico, a crise era sem 

precedentes com elevadíssima inflação, o que ocasionava a alta dos preços e um grande 

número de desempregados. 

Era esse o contexto político social do Brasil nos anos 1980 e em meio a tal realidade, 

os trabalhadores se envolviam no CADTS na busca de novas alternativas de sobrevivência. 

Documentos da época falam inclusive na busca de outra ordem social. Todavia, não existia 

uma proposta de rebelião e nenhum projeto revolucionário preconizado pelo CADTS; o que 

se propunha era subverter a ordem a partir de novas práticas, buscando, na medida do 

possível, uma nova lógica de vida.  
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Em 1981 chegou à Baixada Fluminense figura importante nesse processo, o bispo 

Dom Mauro Morelli. Ele foi nomeado naquele ano, pelo Papa João Paulo II, o primeiro bispo 

da recém-criada diocese de Duque de Caxias. O envolvimento e a militância com questões 

sociais e com temas que envolvem diretamente a dignidade humana são marcas presentes em 

sua biografia. Isso significa que havia uma clara identificação desse bispo com as propostas 

do CADTS, que foi integrado juridicamente à Ação Social Paulo VI (ASPAS), da diocese de 

Duque de Caxias.  Além do suporte institucional da ASPAS, passou a receber também  

importante apoio financeiro de instituições internacionais ligadas às Igrejas católica e 

protestantes, intermediados  pela Diocese de Caxias.  

O fato da Baixada ter servido como pano de fundo ou local de acolhimento para o 

CADTS, não foi por acaso. Além, do apoio das paróquias, no primeiro momento e depois da 

diocese, houve uma confluência de fatores que vão desde os aspectos sócio-econômicos da 

região, até de ter sido o único local no Rio de Janeiro onde houve resistência armada ao golpe 

de 1964, conforme consta em documento levantado. “(...) Agricultores ocuparam terras e o 

Exército levou aí uns três ou quatro meses para poder expulsá-los da terra que tinham 

declarado território livre”. (CADTS, doc. 78HC, s/d, p.1) 

Segundo relatos em documentos e informações de pessoas que trabalharam no 

CADTS, não houve interferência direta da Igreja no funcionamento da escola. O acolhimento 

de Dom Mauro Morelli ao projeto se deu a partir do acordo de que a gestão da mesma seria 

exercida diretamente pela equipe de trabalho (CADTS, doc.14HC, s/d). 

Episódios narrados em duas cartas de 1989 mostram como se dava essa relação na 

prática, que obviamente também convivia com algumas tensões. A primeira dessas duas 

cartas foi escrita em 23 de junho de 1989, destinada ao bispo Dom Mauro. Parece ser uma 

resposta do CADTS e da ASPAS à tentativa de lhes tirarem do lugar que ocupavam naquele 

momento e até mesmo à acusação de estarem sendo expansionistas. Provavelmente, o rápido 

crescimento do projeto e uma tentativa de divisão formal do terreno ocupado incomodou 

alguns setores da Igreja. Enfim, não temos dados suficientes para narrar o que aconteceu de 

fato. No entanto, o que nos interessa nesse episódio, ocorrido quando o projeto tinha cinco 

anos de existência, é que por mais que o acolhimento tivesse sido amistoso por parte da 

Igreja, havia processos de disputas com outros seguimentos de dentro da instituição religiosa.  
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Por outro lado, a segunda carta, escrita em 22 de julho de 1989 e destinada ao 

Conselho Regional de Pastoral em São João de Meriti, demarcava a personalidade do projeto 

e a autonomia pedagógica e administrativa que se tinha em relação à Igreja até aquele 

momento. Sobre à personalidade, destaco um trecho desta segunda carta, no qual se afirma 

que o CADTS enfrentou tendências que o puxavam para o modelo de formação do SENAI. 

Mas, destaca que no ano anterior àquele, ou seja, 1988, conseguiu-se consolidar uma proposta 

própria de educação: 

[...] que os trabalhadores assumam a formação dos trabalhadores e não 

deixem isso a cargo do empresariado e de seu governo, como até aqui vem 

se dando, uma vez que a aprendizagem técnica e profissional não é 

desvinculada da formação política dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que 

as políticas mais globais devem passar pelo dia-a-dia da na fábrica (CADTS, 

doc.39CC, 1989, p. 1).  

 

Fica clara a personalidade da escola de resistir pressões de formatação à forma de 

educação profissional dominante. Interessante observar a leitura do processo histórico e a 

postura política que se evidenciava no CADTS desde suas origens e nos primeiros anos de sua 

existência. Lia-se que a proposta de formação profissional em vigor só atendia aos interesses 

da classe empresarial, seja no âmbito das instituições públicas ou no Sistema S.  

A autonomia pedagógica, presente nesses primeiros anos da existência do CADTS 

em relação à interferência direta da Igreja, pode ser percebida na menção feita, na segunda 

carta, ao “Seminário sobre Educação Operária”. Seminário este que está ligado à formação do 

Conselho de Escolas Operárias, que não tinha nenhum vínculo direto com a Igreja, sendo 

assim, o modelo pedagógico não apenas do CADTS, mas também das demais escolas 

membros do Conselho, era formulado a partir de uma troca direta entre elas.  

A relação com o campo se manteve presente nessa primeira fase. Além da prática da 

solidariedade, evocava uma proposta de organização dos trabalhadores que se contrapunha às 

formas relações de trabalho estabelecidas na época.  

A grande riqueza deste momento foi que nós mantivemos, no CADTS, o 

contato com agricultores do interior do estado do Rio. E, a partir daí, fomos 

solicitados por agricultores do nordeste, em visita às nossas oficinas, a 

produzirmos equipamentos adequados à agricultura familiar. Foi quando nos 

dedicamos a construir um protótipo de policultores e de outros equipamentos 

que, depois de experimentados, eram úteis não só para os agricultores, mas 

também serviram de base para a sequência de tarefas do aprendizado de 

mecânica industrial. De tal modo que tínhamos ali, em mãos, como objeto de 

estudo e de produção, um elemento cheio de conteúdo para o aprendizado da 

solidariedade. (LARA in ESTERCI; RAMALHO, 2017, p. 67) 
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Esse foi um dos tempos marcantes na história do CADTS, como mencionado em 

diversos documentos. Entretanto, o aumento das encomendas gerou a necessidade de separar 

a produção da aprendizagem. Com isso, em 1985, um grupo de profissionais do CADTS 

fundou a Associação de Produtores Autônomos do Campo e da Cidade (APAC) que ficou 

com a incumbência de produção dos equipamentos mencionados acima. Seguia a linha de 

produção associativa e aparece descrita em documentos como: uma associação de 

metalúrgicos voltada à produção de equipamentos, de modo a fortalecer a relação entre o 

campo e a cidade. Era uma produção autônoma e auto-gestionada e tinha monitores e ex-

alunos do CADTS entre os associados. Existe atualmente, porém com uma esfera de ação 

bem reduzida.7 Documentos dessa primeira fase do CADTS apontam o quanto o projeto 

buscava parcerias, não apenas para apoio financeiro, mas também para troca de experiências e 

de ajuda mútua, como pode ser visto na relação estabelecida entre trabalhadores do campo e 

da cidade.  

Entre os dias 25 de março e 1 de fevereiro de 1985, um grupo de três pessoas do 

CADTS participou de um estágio na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) em Petrolina e nas comunidades de agricultores do Roçado, no vale do São 

Francisco, Dormentes e Sobradinho. Em relatório elaborado sobre aquela visita, podemos 

encontrar algumas informações que nos ajudam a pensar o CADTS em seu percurso inicial. O 

encontro foi viabilizado a partir de uma visita que haviam recebido de um órgão e contou 

diretamente com o apoio da Igreja, que segundo percebemos nesse relatório, agia como 

grande interlocutora através de suas pastorais e CEBs.  

A convite dos agricultores da região de Araripina, Ouricuri, Petrolina, 

Juazeiro da Bahia, do CECAPAS8 de Pesqueira e da Pastoral Rural da 

diocese de Petrolina e Juazeiro, realizamos o encontro para troca de 

experiências na utilização de maquinários agrícolas e outras técnicas 

alternativas. (CADTS, doc.43OD, 1985, p.3) 

 

A ação da Igreja a partir de sua relação com distintos movimentos sociais foi sem 

dúvida grande aliada na constituição do CADTS. Essa possibilidade de contato entre 

                                                 
7 Tive  oportunidade de visitar o seu espaço, no qual parte estava alugada para uma indústria e outra ocupada por 

um pequeno grupo de trabalhadores que mantém uma pequena gráfica. 

8 Não há no documento uma referência sobre o que seria o CECAPAS. Mas, a partir de levantamento encontrei 

em Pesqueira o Centro de Capacitação e Alternativas de Conviver com a Seca, que pode ser o mesmo referido no 

documento. 
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trabalhadores gera um sentimento que, na avaliação do encontro, foi descrito a partir da 

constatação “(...) da possibilidade real de apoio mútuo entre os explorados do campo e da 

cidade, começando-se a criar condições para novas formas de sobrevivência solidária” 

(CADTS, doc. 43OD, 1985, p.7). 

 A constatação descrita acima revela aspectos interessantes. O primeiro é o 

reconhecimento de que entre os trabalhadores do campo e da cidade havia algo comum: o fato 

de serem explorados. A partir daí se propõem a buscar novas condições de sobrevivência. Não 

seria essa uma identificação desses trabalhadores enquanto classe? 

Embora não considere nesse trabalho o uso da categoria classe como única lente para 

leitura histórica, tomo-a  fundamental para pensar determinados aspectos sociedade 

capitalista. Thompson (2001, p. 274) traz uma contribuição importante na reflexão desse 

conceito, ao propor que classe não é uma categoria estanque, mas algo que se constitui 

historicamente na experiência. 

(...) classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, 

acham um inimigo de classe e partem para batalha. Ao contrário, para mim 

as pessoas se veem numa sociedade estruturada de um certo modo (por meio 

de relações de produção fundamentalmente), suportam a exploração (ou 

buscam manter poder sobre os explorados), identificam os nós dos interesses 

antagônicos, debatem-se em torno desses mesmos nós e, no curso de tal 

processo de luta, descobrem a si mesmas como uma classe, vindo, pois, a 

fazer a descoberta de sua consciência de classe. 

 

Se pensarmos classe como experiência histórica, podemos ver essa identificação 

entre trabalhadores do campo e da cidade e a proposta de nova lógica de sobrevivência, 

diferente da hegemônica, como um reconhecimento, ou até mesmo uma experiência enquanto 

classe. Não há na fala desses trabalhadores uma proposta revolucionária ampla no que tange a 

superação do sistema capitalista, mas uma proposta de subversão do sistema de dentro dele. 

A isso Certeau (2014) chama de tática, que seria justamente a ação cotidiana de 

pessoas comuns, explorados, burlarem o sistema, criando fraturas. Embora Certeau e 

Thompson sejam autores que partem de fundamentos epistemológicos distintos, esses 

conceitos são usados, nesse momento, como categorias de análise que iluminam o olhar para 

o objeto em questão. Não se trata de buscar uma equivalência conceitual. 

 Assim, o conceito de tática nos ajuda a pensar no CADTS como uma fratura causada 

em um sistema estruturado não apenas no âmbito da educação, mas em todas as dimensões da 
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vida, que seguia a lógica da exploração de uns sobre os outros. E em relação à educação, ele 

se propõe, sem muitos holofotes, ou seja, sem ser muito conhecido, apresentar um princípio 

de formação de trabalhadores distinto, em muitos aspectos, daquele que foi construído em um 

período aproximado de cem anos.    

Outra observação importante que consta no relatório sobre o encontro em Petrolina é 

a de que o CADTS recebeu, por parte de um dos engenheiros, convite para produzir 

equipamentos direto para EMBRAPA. Segundo o documento, o convite foi prontamente 

rejeitado por não estar de acordo com os objetivos da instituição. Embora tivesse poucos 

meses de existência, havia na escola uma clareza de seus objetivos e isso se relaciona 

provavelmente com o histórico de suas origens.  

Enfim, o CADTS nessa primeira fase é marcado fortemente por essa relação entre 

trabalhadores do campo e da cidade. Mas, aos poucos vai se voltando para a sua 

caracterização enquanto escola em detrimento da de oficina. A criação da APAC acaba sendo 

um passo importante nessa direção, pois conforme afirmou Xico Lara em entrevista permitiu 

que o CADTS focasse em sua finalidade educativa. Não demorou muito para que a parte 

produtiva ficasse por sua própria conta. Nesses primeiros anos, o CADTS além de se 

estabelecer na Baixada Fluminense, pôde se estruturar enquanto escola de trabalhadores e 

solidificar princípios que compuseram a sua identidade ao longo dos anos da sua existência. 

Além disso, estruturou-se também no âmbito material, a partir de ajuda da Igreja e de 

órgãos internacionais de origens católica e protestante. Nesse sentido, conseguiu adquirir 

equipamentos e ampliar o espaço físico em que estava alojado, conforme descrevem alguns 

documentos.  

A relação estabelecida com o campo foi aos poucos sendo substituída por uma 

caracterização e atuação mais voltadas para o meio urbano. Mas aspectos desenvolvidos a 

partir das trocas vivenciadas nessa primeira fase marcariam o DNA da escola de modo em que 

voltariam em outros momentos como estratégias de ação. 

3.3  A segunda fase do CADTS (1990 - 1994) 

 

No ano de 1989 vivenciamos no Brasil as primeiras eleições diretas para presidente 

da República desde o golpe civil-militar de 1964. O país vinha mergulhado em uma imensa 

crise política, cuja inflação atingiu os maiores índices da história do país.  Nesse contexto, foi 
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eleito o presidente Fernando Collor de Melo, que tinha uma proposta de ação de cunho 

neoliberal e preconizava o discurso de caça aos marajás. 

O período de redemocratização foi também um momento de reorganização de 

movimentos sociais e de intensas disputas para garantias de direitos no texto Constitucional, 

nas quais boa parte desses movimentos participaram como atores importantes. Algumas 

pautas de determinados movimentos conseguiram amplitude e conhecimento em nível 

nacional. O que não significa que tenham sido atendidas, mas de certa forma trazia para o 

cenário de disputa por hegemonia no país esses atores que durante muitos anos foram calados 

ou atuaram na clandestinidade.  

A eleição do presidente Collor, de certo modo, frustrou a expectativa de avanços 

sociais mais profundos, mas não significou um freio na atuação dos movimentos sociais. O 

seu projeto de governo, conhecido como Plano Collor, teve como reflexo prático a 

manutenção da recessão econômica herdada da década de 1980 e o acirramento do 

desemprego. Foi um momento também de expansão do setor terciário. 

Em relatório de avaliação externa feita pelo SAPÉ, há uma leitura muito importante 

sobre esse processo histórico e a atuação do CADTS a partir dele. Ao apontar consequências 

da crise no Brasil a partir do Plano Collor, o texto destaca que “no campo das lutas sociais o 

mundo da fábrica passa a ter uma significação social menos importante”.  Afirma-se isso para 

logo depois destacar a reestruturação do CADTS ou a sua adaptação frente à nova realidade.   

Entretanto, o uso do termo “operário” ou “educação operária” ainda aparecia nos documentos 

desse período como comuns. (CADTS, 1997, doc. 66HC, p.4) 

Embora a divisão da história do CADTS em fases seja pedagogicamente interessante 

para  melhor compreensão do processo, é importante observar de que não se trata de ciclos. 

Em momentos distintos da conjuntura do país, o projeto se reorganizou dando maior ênfase a 

determinado aspecto. Isso não significa que elementos ou princípios da fase anterior foram 

abandonados. A solidariedade é um exemplo; as fontes mostram que essa foi uma 

característica essencial do CADTS durante sua existência. O mesmo se pode dizer em relação 

à mudança de ênfase sobre o trabalho industrial para outras formas de trabalho. Percebemos 

pela análise dos documentos que muitas dessas mudanças não eram estanques, mas sim 

processuais.  
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Em relação à dinâmica de funcionamento dos cursos, nessa segunda fase do CADTS 

o turno da manhã foi extinto; a partir de então as aulas se concentraram apenas nos turnos da 

tarde e da noite.  

Segundo relatório referente ao ano de 1992, foram executados cursos nas áreas de 

Mecânica (ajustagem, tornearia, fresagem e serralheria) e Eletricidade (eletricista instalador e 

reparos de máquinas elétricas). Segundo apontado pelo SAPÉ (CADTS, 1997, doc. 66HC) o 

momento histórico em questão aponta para necessidade da ênfase em novas formas de 

trabalho e isso influenciou a caracterização desses cursos em organização por áreas e com a 

separação de ênfases por áreas.  

Esse mesmo relatório do ano de 1992 destaca algo importante, que embora não se 

possa dizer que foi uma construção dessa segunda fase do CADTS, aparece exclusivamente 

nesse documento, que é a menção a uma metodologia aplicada pelo CADTS chamada de 

“Ação Concreta”. Tal fato chama atenção uma vez que o CTC do Recife desenvolveu também 

uma metodologia própria chamada “Criação do Saber”, que aponta uma proposta de ação 

pedagógica bem interessante, já estudada em pesquisas e artigos acadêmicos. Entretanto, 

informações obtidas na pesquisa apontam que no CADTS não houve movimento semelhante. 

Sobre a “Ação Concreta”, não encontramos nenhum documento específico nos 

arquivos pesquisados, porém o relatório de 1992 (CADTS, 1993, doc. HC31, p.6) a destaca 

como tendo sido amplamente apresentada no relatório de 1991, ao qual, infelizmente, não tive 

acesso. Mas, considerando a importância da metodologia, o texto faz questão de destacar a 

sua estrutura que se dá a partir de “três dimensões fundamentais: a dimensão da solidariedade, 

a da interação entre o pensamento e a ação e a dimensão do compromisso no trabalho”. 

Embora essas dimensões da “Ação Concreta” mereçam um estudo mais detalhado 

que será executado mais à frente, no capítulo 6, não posso deixar de destacar nesse momento 

o que chamavam de dimensão do compromisso no trabalho.  

O compromisso no trabalho, não entendido este como esforço sempre 

penoso, cumprindo por obrigação exterior, sofrido e passivo. Mas 

compromisso no trabalho visto como dinamismo gerado internamente, como 

iniciativa, expressão e manifestação de cada um, como o se lançar a uma 

ação permanente e permanentemente criativa e reflexiva (CADTS, doc. 

HC31, 1993, p.7) 

 

Na década de 1990 circulava um discurso no meio empresarial brasileiro que 

preconizava uma lógica de otimização do trabalho, sob a égide do que chamavam de 
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qualidade total. Na prática esse discurso se resumia a uma lógica de adestramento dos 

trabalhadores aos princípios do neoliberalismo e uma sofisticação das formas de exploração 

em curso, que tentava tirar do trabalhador o máximo possível com intuito de aumentar a 

produtividade e consequentemente o lucro dos empresários. E no âmbito da educação isso se 

expressou através da lógica da formação por competências. 

Falar em compromisso no trabalho enquanto fundamento de um método de formação 

de trabalhadores, considerando o contexto histórico em questão, desperta um sinal de alerta. 

Por mais, que a concepção de trabalho e de trabalhador sobre as quais se repousavam a “Ação 

Concreta” fosse diferente das lógicas de emprego e empregado características do poder 

hegemônico, conforme fica claro no trecho supracitado, evidencia-se a pergunta sobre o grau 

de influência dessa lógica sobre a metodologia em questão e se a escolha do termo 

“compromisso no trabalho” foi a melhor possível.  

As descrições históricas que aparecem em distintas fontes geralmente dão dois 

destaques principais à segunda fase do CADTS. O primeiro é o da participação na criação e 

consolidação do Conselho de Escolas de Trabalhadores. O segundo é o da participação e na 

aliança com movimentos sociais na Baixada Fluminense, o que culminou com a criação da 

Associação Cultural de Trabalhadores da Baixada Fluminense (ACT). 

A cada triênio era apresentado um projeto do CADTS, com o objetivo de captar 

verbas para o seu funcionamento. Nesses projetos além das propostas para os próximos três 

anos, apareciam características do período anterior sobre as quais eram fundamentados 

argumentos em prol de continuidades ou rupturas, isso sempre em diálogo com o contexto 

histórico do país. No projeto CADTS 93/95 (CADTS, doc.29PC, s/d), o objetivo para o 

triênio era o da ampliação e aprofundamento das ações na Baixada Fluminense. Todavia, tal 

proposta se fundamentava naquilo que ela mesma chamava de etapa marcante da constituição 

histórica do CADTS: a produção comunitária e a educação operária.  

Embora a educação operária fosse a principal esfera de ação, ela não se dava de 

forma descontextualizada do público e do lugar social e geográfico em que estava inserida. 

Por isso, a atuação da escola sempre estava além da sala de aula. 

Sobre a produção comunitária, as fontes sempre faziam questão de destacar o legado 

da APAC. Contudo, o Projeto 93/95 (CADTS, doc. PC29, s/d, p.1, 4) destaca também a 

participação na elaboração e encaminhamento em um projeto chamado Quintal de São Bento 
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que era um “local de experimentação, de formação e apoio aos agricultores de Xerém, em 

Duque de Caxias”. A ACT se enquadra nesse contexto de produção comunitária. No primeiro 

momento, além de publicar um jornal chamado “Baixada para Cima” também tinha como 

objetivo “criar o respaldo técnico-operacional para sustentação dos movimentos populares na 

Baixada”. Outro documento produzido no ano 2000, ao destacar a participação do CADTS na 

criação da ACT, aponta que a associação também trabalhava com crédito para iniciativas de 

economia popular.  

Se esse segundo período histórico do CADTS ocorreu em um momento de expansão 

de movimentos sociais, ele não ficou alheio a tal realidade e atuou diretamente junto a vários 

movimentos de iniciativa popular. A sua proposta de escola operária abria-se diretamente para 

essa possibilidade. A criação do Conselho de Escolas Operárias, além de ser consequência 

direta dessa característica, teve papel preponderante na sua atuação e caracterização enquanto 

escola. Isso tanto em âmbito pedagógico, quanto administrativo.  

O relatório referente ao ano de 1992 (CADTS, doc.31HC, 1993, p.3,4) apresenta 

objetivos tanto do Conselho de Escolas Operárias, quanto do CADTS. Entre os objetivos do 

Conselho, está o de “reforçar o movimento dos trabalhadores em seu processo de lutas e sua 

forma de organização”. Já nos objetivos do CADTS, aparece:  

Incentivar a criação e apoiar oficinas comunitárias autônomas e 

autogestionárias que representem não apenas alternativas ao desemprego 

urbano, mas também a concretização de uma experiência de trabalho 

solidário e associado. 

 

Em ambos os casos se evidencia nessas ações uma identificação de classe. Isso 

através dos encontros de trabalhadores de áreas e funções diferentes e pelo projeto de ação 

que respalda a atuação da escola de maneira geral, que não abre mão de colocar como meta a 

interferência direta na realidade de trabalhadores. O que pode ser identificado quando se 

destaca entre os objetivos da escola o de “desenvolver junto a jovens e adultos operários 

atividades de aprendizagem profissional e de preparação para o trabalho norteadas pelos 

interesses e necessidades do povo trabalhador”.  (CADTS, doc. 31HC, 1993, p.4) 

 A década de 1990 foi um período bem complexo na história do Brasil. O período 

que sucedeu os governos dos presidentes Collor e em seguida Itamar Franco, colocou o 

CADTS diante de um novo desafio de adaptação.  
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3.4  A terceira fase do CADTS (1995 - 1999) 

 

O ano que marcou o início da terceira fase do CADTS foi justamente o que se iniciou 

o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Conforme indicado, foi o momento de 

imersão política e econômica do país no neoliberalismo, marcado pela grande onda de 

privatizações. O chamado processo de reestruturação produtiva iniciado na Europa na 

segunda metade do século XX se consolida no Brasil.  

A crise do petróleo na década de 1970, criou na Europa o ambiente propício para 

consolidação do neoliberalismo, que já havia tentado se estabelecer em outro momento, sem 

sucesso. Os anos do Estado de Bem-Estar Social, que seguiram o fim da Segunda Guerra, a 

partir daquele momento seriam substituídos pelo Estado Mínimo. A partir do toyotismo, a 

produção em massa foi substituída por um sistema produtivo pulverizado em vários países. 

Estava em curso a reestruturação produtiva, também chamada de acumulação flexível ou 

capitalismo flexível.  Segundo essa concepção, o papel principal do Estado seria garantir o 

bom funcionamento do mercado sem nele interferir, a não ser para salvá-lo de colapsos. O 

sistema de acumulação flexível trouxe consigo importantes mudanças nas relações de trabalho 

e sociais. A partir dele, por exemplo, se intensifica o discurso de que o trabalhador deve estar 

sempre pronto para se adaptar às constantes mudanças tecnológicas. 

A responsabilidade do indivíduo é exacerbada nesse modelo. O sujeito passa a ser 

considerado como único responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Acentua-se 

sobremaneira a lógica pela competitividade entre as pessoas. Tanto a vida, quanto o local de 

trabalho passam a ser uma constante competição. 

No Brasil, já na década de 1980, havia certa influência desse modelo. A partir do 

governo Collor temos a intensificação da caminhada do país rumo a essa direção, mas é com o 

presidente Fernando Henrique Cardoso que temos a expansão e consolidação de tal lógica no 

país. No campo da educação, ações e medidas tomadas por este presidente e sua equipe de 

governo visavam consolidar e legitimar essa lógica. Em relação à educação profissional, era 

nítido o compromisso de o governo formar trabalhadores que atendessem a tais demandas. 

Nesse momento, o CADTS se via diante de um dilema: preparar os seus alunos para 

novas exigências do mercado, sem, contudo, legitimar esse modelo de sociedade. Na 
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avaliação realizada pelo Sapé (CADTS,1997, doc.66HC, p. 6), ao destacar a atuação do 

CADTS nessa terceira fase de sua história, apontou-se que  

 [...] sem perder a inspiração original, o CADTS incorpora à sua proposta de 

formação outros conteúdos e reorganiza seus cursos de modo a preparar os 

alunos, também, mas não só, em condições de competir num mercado de 

trabalho onde as novas tecnologias têm papel predominante. 

 

Houve uma decisão de adequação do CADTS à nova realidade que se descortinava. 

A reestruturação da escola é uma das marcas desse terceiro momento, que aparece nos 

documentos caracterizando-se também, pela participação direta na concepção e construção da 

Plataforma de Trabalhadores, do Conselho de Escola de Trabalhadores. Além disso, destaca-

se alianças desenvolvidas com seguimentos diversos da economia popular e solidária, 

principalmente com o Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro. 

O reconhecimento da necessidade de adequação frente a nova realidade produtiva do 

país, aparece inclusive na fala de monitores, conforme destacou o SAPÉ (CADTS, doc., 

66HC, 1997, p. 6) na sua avaliação: “O mercado está pedindo um profissional polivalente. 

Quer um operário que não saiba só fazer aquela atividade dentro da empresa, mas que saiba 

mexer em outros tipos de máquinas ou outra área que é interligada à área em que ele 

trabalha”. 

Parece que havia certa tensão, pelo menos entre alguns membros do CADTS, para 

que essa reformulação não se transformasse em adesão ao modelo de sociedade em vigor, 

como pode ser visto na fala de outro monitor: 

Para o cara se inserir mesmo no mercado ele tem que estar de acordo com as 

novas exigências. A gente aqui nunca pensou em fazer cursos de 3 meses de 

duração e agora já estamos pensando nisso. Porque se a gente quer um 

torneiro que siga o mercado, esse torneiro tem que ter noções não só de 

tornearia. (CADTS, doc., 66HC, 1997, p.5) 

 

A tensão se revela justamente na linha tênue entre não negar ao trabalhador uma 

formação que atenda as demandas do mercado, o que significaria negar a oportunidade de 

emprego, de subsistência, sem, contudo, aderir uma formação que apenas os adestrasse ao 

modelo de dominação em vigor.   

O fato é que o contexto histórico daquele momento dava um ar de urgência em 

relação às mudanças a serem implementadas. Além, de exigir um “novo” perfil para o 

trabalhador, o processo de reestruturação produtiva no Brasil também teve como 
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consequência o encolhimento de postos de trabalhos no setor industrial e a ampliação do setor 

de serviços, crescimentos das terceirizações e do desemprego. O que tornava a vida dos 

trabalhadores ainda mais difícil. 

Em carta enviada à APAC (CADTS, doc.26HC, 1995) em setembro de 1995, o 

CADTS deixa claro que um projeto anterior para aquele triênio (1996-1999) já havia sido 

enviado, porém ainda não era nele apontada a reestruturação dos cursos, pois esperavam o 

resultado da avaliação do SAPÉ (CADTS, doc.66HC, 1997), em execução naquele momento. 

Porém, a participação na construção da Plataforma do CET, alertou para necessidade de 

implementar tais mudanças de imediato. Com isso, foi elaborado um projeto chamado Plano 

de Emergência, que seguia anexo à carta, no qual era apresentada a reestruturação do CADTS, 

desde os cursos até a ampliação das estratégias de levantamento de recursos.   

O Plano de Emergência (CADTS, doc.26HC, 1995, p.1,2) propunha nova concepção 

de cursos a partir dos seguintes itens: 

Ampliação da área de conhecimentos gerais, tendo em vista uma abordagem 

mais sistemática dos conhecimentos básicos e das questões sociais 

características do mundo contemporâneo; 

 

reestruturação dos cursos de mecânica e eletricidade de modo a direcionar 

sua terminalidade para o setor de manutenção e instalação, sem detrimento 

de especialização intermediária, de modo a se adequar ao mercado (...); 

 

efetivação dos trabalhos na área de eletrônica, enquanto módulos 

complementares à qualificação profissional e enquanto terminalidade 

produtiva para grupos de geração de trabalho; 

 

implantação de aprendizagem na área de computação eletrônica.  

 

Enquanto os cursos de mecânica e eletricidade estavam sendo reestruturados com 

intuito de atender também ao setor de serviços, os cursos de eletrônica e informática estavam 

sendo implementados. Os computadores, inclusive, já haviam sido doados por uma 

organização alemã. 

Interessante observar que essa não foi uma mudança exclusiva do CADTS. As 

demais escolas ligadas ao CET refletiam sobre essa necessidade de readaptação na estrutura 

de seus cursos, de forma conjunta.  O próprio Conselho passou por essas mudanças. A 

substituição do termo “escola operária” por “escola de trabalhadores” reflete um diálogo 

direto com esse momento. Mais à frente analisaremos à Plataforma do CET, mas por hora 



85 

 

 

 

 

cabe dizer que foi um documento importantíssimo no diálogo com aquele momento específico 

e interessante construção de proposta de educação de trabalhadores. 

Esse momento de reestruturação do CADTS o colocava também diante de novo 

desafio, buscar novos meios de financiamento, além da ajuda de órgãos internacionais. Com 

esse intento, pensava-se inclusive em criar cursos básicos de informática, voltados àqueles 

que podiam pagar. Provavelmente, foi em menção a tal proposta que o monitor se referiu na 

citação anterior, quando falou em cursos de três meses de duração. 

O uso do termo “qualificação profissional”, pelo CADTS chama a atenção. 

Entretanto, olhar mais atento mostra importante diferença do seu uso em detrimento dos 

cursos de qualificação profissional da era FHC e até mesmo Lula e Dilma. A qualificação 

profissional aqui era apenas uma dimensão de uma formação mais ampla. Os cursos eram 

divididos em duas áreas chamadas Conhecimentos Gerais e Qualificação Profissional. 

O Plano Emergencial  destaca entre os objetivos do CADTS, 

[...] intensificar a qualidade sua formação cidadã e profissional, voltada para 

adolescentes e jovens e também adultos, mulheres e homens, direcionando-a 

seja para postos de trabalho na indústria, comércio ou serviços, seja para 

grupos de geração de trabalhos e novos empreendimentos associativos. 

(CADTS, doc.HC26, 1995, p.1) 

 

A lógica de geração de trabalho e, principalmente, novos empreendimentos 

associativos não era nova. Sempre esteve presente, principalmente na primeira fase da escola, 

agora ganhava uma nova roupagem, que era a da Economia Solidária. Não encontrei nas 

fontes levantadas muitas referências ou dados específicos sobre a atuação do CADTS nessa 

área. Entretanto, alguns documentos que resumem a história do período destacam a atuação na 

Economia Solidária como uma marca da escola nessa terceira fase.  

Segundo Valentim (2013, p. 61), não há uma demarcação temporal clara em relação 

ao uso do termo Economia Solidária. Entretanto, o mesmo aparece nas literaturas brasileira e 

francófona a partir da década de 1990. Para ele não há um consenso sobre os tipos de 

organizações que podem ser consideradas como de Economia Solidária, mas afirma: 

A economia solidária pode ser compreendida como uma forma de organizar 

as atividades econômicas em contraste com a forma predominante 

capitalista, já que teoricamente possui uma gestão econômica democrática e, 

consequentemente, também de igualdade entre todos os participantes. Ou 

seja, todos os que trabalham nelas são, ao menos em teoria, igualmente 

proprietários do empreendimento. 
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A partir dessa definição, percebemos que a proposta de associação produtiva do 

CADTS já estava muito próximas disso, principalmente na época da criação da APAC. 

Porém, nessa terceira fase, a escola traz novamente tais práticas para o centro de suas ações, 

principalmente associando-se a instituições que atuavam diretamente na área. Esse foi um 

tema em voga na década de 1990. O contexto de reestruturação produtiva impulsionava 

movimentos sociais e grupos de trabalhadores em busca de novas formas de subsistência. 

Outras escolas de trabalhadores ligadas ao CET também recorreram à Economia Solidária. 

Essa foi uma ênfase que permaneceu no CADTS até os dias finais de seu funcionamento. 

Embora muitos documentos, ao narrarem a história do CADTS, apontem o término 

da terceira fase nos anos de 1998 e 1999, considero-a até o ano de 2001, vez que durante todo 

esse período prevaleceu a organização oriunda da reestruturação.   

 

3.5  A quarta fase do CADTS (2002 - 2008) 

O material levantado no acervo sobre a quarta fase do CADTS difere um pouco do 

restante, principalmente em relação ao teor de seus conteúdos. A sensação, já no primeiro 

contato com esses documentos, é a de que o grande desafio daquele período passou a ser a 

busca pela sobrevivência do projeto. Isso não significa que houve um rompimento com os 

princípios que caracterizaram a escola até então. Pelo contrário, a busca pela sobrevivência se 

deparou o tempo todo com o desafio de se manter sem negar a identidade historicamente 

construída enquanto escola de trabalhadores.  

A eleição do presidente Lula deu, no primeiro momento, um ar de esperança para 

alguns seguimentos da classe trabalhadora. Afinal tratava-se de um presidente oriundo dessa 

classe e com intenso histórico de luta sindical. Todavia, conforme exposto acima, embora se 

tenha obtido avanços importantes, a gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) 

na presidência, não se deu sem contradições.  

Isso fazia com que demandas de trabalhadores vivenciadas no CADTS continuassem 

vivas em muitos aspectos; afinal, não se tratava apenas de um sistema de governo, mas de 

questões estruturais inerentes ao sistema capitalista. O que significa que, mesmo com os 

distintos programas de educação profissional implementados nesse período, uns com 
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propostas interessantes e outros nem tão interessantes assim, a proposta de escola de 

trabalhadores defendida e executada pelo CADTS continuava relevante.  

Todavia, questões principalmente relacionadas à dificuldade de captação de recursos 

não conseguiram ser superadas e culminaram com o fechamento da escola nos anos de 2007 e 

2008. Porém, dados levantados nas fontes, referentes a essa quarta fase, mostram que houve 

diversas tentativas, ao longo desses anos de manter o projeto funcionando.  

Existe, nos arquivos pesquisados, um documento intitulado: “Projeto atingir a auto 

sustentação e consolidar o programa Empreendimentos Sociais e Cidadania na Baixada 

Fluminense” (CADTS, s/d, doc. 59PC). Embora não tenha data, suponho que tenha sido 

escrito no ano de 2001, uma vez que o seu objetivo era respaldar ações da escola para o 

triênio de 2002 a 2004. 

O texto da justificativa do projeto deixava clara a dificuldade do CADTS continuar 

se mantendo.  

Até um passado recente, o CADTS obteve a sustentação financeira através 

de projetos apoiados por agências de cooperação internacional. Desde há 

dois anos, o CADTS iniciou um processo de transição e reestruturação de 

sua base de financiamento, tendo em vista construir condições para auto-

sustentação da entidade.  

Atualmente o CADTS vem se mantendo através de um conjunto de 

colaboradores e de um fundo de solidariedade que mantém o trabalho. 

Isso porém, neste período de transição, ainda não é o suficiente para cobrir 

as necessidades de todas as atividades. Por esse motivo, elaboramos este 

projeto com objetivo de obtermos a complementação dos recursos 

necessários à execução das atividades por um período de três anos. (CADTS,  

doc. 59PC, s/d, p.3) 

 

A sustentação financeira já não provinha mais do apoio de instituições 

internacionais. Contava-se com o apoio de colaboradores e estava sendo criado um fundo de 

solidariedade. O papel das dessas instituições, outrora tão relevante, no ano de 1997 foi de 

R$89.041,88, mas no ano seguinte já havia caído para R$33.000,00. Infelizmente, não 

encontramos outros orçamentos financeiros no acervo para compararmos. (CADTS, doc. 

13OD, 1998). 

Mesmo diante de tais dificuldades, o CADTS tentava prosseguir. Não encontramos 

menções sobre os cursos de informática, planejados na fase anterior, que seriam de curta 

duração e voltados àqueles que poderiam pagar, com objetivo de ajudar a sustentação da 
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escola. Porém, dois novos cursos surgiram nesse período, que não constavam na lista da 

terceira fase. Foram chamados cursos de aperfeiçoamento. O primeiro era o de Comandos 

Elétricos e estava em funcionamento em 2004 com duração de cinco a seis meses. Não obtive 

informações se eles atendiam aquela lógica outrora pensada para cursos curtos de informática 

ou se servia de uma especialização para ex-alunos. O outro curso de aperfeiçoamento era o de 

Editoração Eletrônica e Artes Gráficas, cuja projeção de funcionamento era para o segundo 

semestre de 2004. (CADTS, doc. 54HC, 2004) 

O CADTS continuou funcionando dentro dessa lógica nos anos de 2005 e 2006,   

mantendo todos esforços possíveis para manutenção de suas atividades. Nesse sentido, a 

ênfase na Economia Solidária e as parcerias na área continuavam; porém, pelo que pode ser 

percebido nas fontes, era pensada não apenas como saída para os alunos trabalhadores 

sobreviverem em meio as dificuldades do sistema superando a sua lógica, mas também para 

própria escola sobreviver.  

Em carta enviada no final de 2006 aos “Amigos do CADTS” fica explícito um 

grande dilema vivenciado pela entidade naquele momento.  

Primeiro, as exigências atuais para se manter uma equipe bem preparada e 

equipamentos adequados à uma boa formação técnica para os jovens, cada 

vez mais vai ultrapassando as nossas possibilidades, especialmente pelo 

aspecto financeiro. Em segundo lugar, como todos sabemos, uma educação 

técnica de qualidade é obrigação do Estado e direito dos cidadãos. Mas, 

sabemos também que até aqui, o Estado pouco ligou para isso. Agora, diante 

de um governoque se propõe a assumir a construção desse direito, só nos 

cabe reivindicar. 

Finalmente, também sabemos que tomar dinheiro público ou de empresas 

privadas para se fazer o que cabe ao Estado fazer, nada mais é do que o 

processo de privatização do Estado promovido pelas políticas neoliberais, 

com que não estamos a fim de contribuir.  

Nesse sentido é que estamos estudando, junto com a diretoria da ASPAS – 

Ação Social Paulo VI, a qual o CADTS é filiado, um outro modo de 

funcionamento para que as instalações possam continuar a servir como um 

reforço à educação de jovens da região e um apoio às iniciativas de 

economia solidária (CADTS, doc. 52OD, 2006, p. 3 Grifos meus). 

 

Não sei bem se era um dilema ou uma justificativa para o fim das atividades que se 

aproximava. Mas, trata-se de importante reflexão sobre o papel do CADTS. Será que a sua 

atuação não era uma forma de contribuir para lógica do estado mínimo uma vez que assumia 

uma prerrogativa do Estado? Por que essa pergunta não foi feita antes? 
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Ao longo dos anos o CADTS nunca priorizou ser uma instituição no sentido formal 

do termo. Desde suas origens fazia questão de ser uma entidade de trabalhadores que educam 

trabalhadores. Todavia, por mais que se negue, é impossível não se institucionalizar e talvez, 

a dificuldade financeira de manutenção da estrutura tenha demonstrado na prática o grau de 

institucionalização atingido nesses anos do funcionamento da escola. O que não é 

necessariamente negativo. 

Nos contextos da redemocratização do país e dos governos neoliberais da década de 

1990 não foi tão difícil para a escola se colocar como uma instituição que se propunha a dar 

uma formação diferenciada para os trabalhadores. Mas, no momento em que assume o poder 

um governo teoricamente representativo da classe trabalhadora, caberia agora o papel de 

apenas reivindicar?  

Tal decisão não foi tomada por uma opção política de ação, mas pela dificuldade de 

se manter. E diante disso caberia a buscar meios de continuar contribuindo com a formação 

dos trabalhadores da Baixada Fluminense. Nesse sentido foi levantado um movimento por 

diretores e membros do CADTS para abrir uma Escola Técnica Federal no Município de São 

João de Meriti, mas o movimento não logrou êxito e até o presente momento essa escola não 

foi implantada. 

Houve tentativas de continuação do CADTS com outra roupagem. Entre elas estava a 

da criação de um telecentro comunitário. A mudança de bispo na diocese também foi um 

complicador, segundo percebi em conversas com ex-integrantes da diretoria.  

No dia 27 de agosto de 2008, foi enviada uma carta a setores da Igreja, solicitando 

que o nome CADTS fosse extinto, assim como já havia ocorrido com as atividades da 

instituição. Consolidava-se, com isso, o fim da experiência que por mais de 20 anos 

proporcionou a formação de trabalhadores na baixada fluminense. 

Vimos até aqui que as concepções de educação e principalmente educação 

profissional no Brasil foram se construindo em um processo de marcação de diferenças e 

exclusão do que seria de fato o interesse dos trabalhadores. A educação profissional, regida 

pelas vias oficiais, atendeu em distintos momentos históricos, projetos de país, no qual aos 

trabalhadores sempre foi destinado um não-lugar em relação ao tipo de educação que lhes 

seria oferecia. Parece que o processo foi gestado de modo a lhes garantir sempre o lugar de 

uma histórica subserviência. Isso se deu desde o final do século XIX, quando 
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compulsoriamente os “convenciam” de que ofícios manuais não eram coisas de escravos, até 

as diversas política públicas que foram sendo gestadas nos mais distintos governos, na 

construção de uma concepção nacional de formação profissional.  

A experiência do CADTS e de outras escolas de trabalhadores foi diferente por ter 

como marca o protagonismo dos próprios trabalhadores em seus processos formativos. Em 

processos diretos de diálogo com os seus tempos, esses trabalhadores criaram fissuras no 

sistema hegemônico e mesmo que em grau micro, experenciaram novas lógicas de 

organização social. Mas, afinal quais eram as concepções que norteavam essas escolas? Como 

se desenvolveram seus processos formativos na prática? E que sentidos ela tinha para pessoas 

que vivenciaram essas experiências? 

Sigo refletindo sobre tais questões. Entretanto, antes de tratar especificamente das 

concepções que nortearam as práticas do CADTS, pretendo pensá-lo, no próximo capítulo a 

partir da sua relação com distintos atores sociais que compuseram o contexto de sua 

existência.  
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4.  “O ACASO FOI RESPONSÁVEL POR MUITAS COISAS”: ENCONTROS QUE 

VIABILIZARAM E CARACTERIZARAM O CADTS  

 

A história é feita de encontros e desencontros. Essa é uma afirmativa bem comum 

entre os historiadores, cuja validade se evidencia no estudo da experiência do CADTS.  

Ao mergulhar na realidade histórica dessa escola, um incômodo foi se tornando cada 

vez mais evidente. Quem pensou tal proposta de educação, de formação de trabalhadores? 

Obviamente não estamos diante de uma experiência espontânea. A vivência de trabalhadores 

desde as primeiras ações que originaram a escola tinham interesses delineados. Porém, o que 

percebemos a partir da análise de documentos e conversas com pessoas que estiveram 

presentes na origem da escola é que não imaginavam que chegariam onde chegaram. 

Ao ser indagada sobre essa questão, uma das apoiadoras do CADTS afirmou que o 

“acaso foi responsável por muitas coisas”. Falou isso se referindo ao encontro de pessoas, 

trabalhadores, alguns, segundo ela, com histórico de militância política e que sonhavam com a 

construção de novas relações sociais. O que ela chama de “acaso” foi o encontro dessas 

pessoas durante a vida e a história do CADTS e que ao longo do tempo, a partir de um 

processo de construção coletiva foi formatando tal modelo de escola de trabalhadores, que 

salvo as peculiaridades, foi comum a outras escolas ligadas ao CET.  

Não houve uma mente que arquitetou o modelo do CADTS, mas sim uma série de 

encontros e desencontros, por meio dos quais pessoas caminharam juntas, enquanto outras 

ficaram pelo caminho. E dentro desse processo de relações a escola foi sendo construída.  

Essas relações podem ser consideradas desde um pano de fundo maior que passa por  

contradições existentes no sistema capitalista, que ao mesmo tempo em que gera 

desigualdades, gera possibilidades de resistência; pelo contexto histórico do país em seu 

processo de industrialização tardio, com  distribuição de renda extremamente desigual; pelo 

golpe civil militar de 1964 e sua constante tentativa de silenciamento da classe trabalhadora; 

pelas políticas neoliberais que se seguiram no país; ao cotidiano de trabalhadores que se 

organizaram dentro de fábricas; de grupos ligados à movimentos religiosos progressistas; de 

conselhos de bairros; de intelectuais e pessoas comuns que sonhavam com novas propostas de 

relações econômico-sociais.  
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Nesse capítulo, analisarei o contexto e alguns desses encontros que direta ou 

indiretamente contribuíram para formação da escola. Muitas características oriundas dessas 

relações permaneceram presentes no DNA da instituição ao longo de sua existência. Isso em 

alguns casos por uma intencionalidade de demarcação de identidade e em outros sem 

intencionalidade explícita, como ocorre com aqueles traços que reproduzirmos sem dar conta 

do que estamos fazendo. 

 

4.1  A Baixada Fluminense: o encontro de lugares 

 

Começo essa reflexão apresentando componentes históricos, geográficos e sociais da 

Baixada Fluminense, região geográfica onde a escola se sediou.  Em entrevista concedida no 

final dos anos de 1980, D. Mauro Morelli apresentou a realidade da Baixada descrevendo um 

cenário que, infelizmente, pouco mudou nos dias atuais:  

A Baixada Fluminense é um retrato em branco e preto do Brasil. Situa-se 

próxima à cidade do Rio de Janeiro e faz parte da área metropolitana. 

Começando pelo povo da Baixada: 60 a 70% da população são de raça 

negra. Esse povo descende da situação criminosa e vergonhosa que foi a 

escravatura no Brasil. A maioria ainda vive hoje não numa escravidão 

jurídica, mas numa escravidão de fato, que é a marginalização, a 

impossibilidade de participar de verdade da vida social, econômica e 

política do país... A Baixada é também o espaço dos migrantes, expulsos 

da terra. São os irmãos brasileiros que foram escorraçados do Nordeste e 

de outras regiões do país, que vêm buscar um novo espaço de vida, e aqui 

sofrem novamente. Sem esse povo, a cidade maravilhosa não se explica, não 

se mantém de pé, não vive. E é nesse contexto de Brasil injusto que 

devemos compreender a Baixada Fluminense e sua população: um lugar 

conhecido pela violência. Mas é preciso entender, antes de tudo, que é um 

lugar que sofre, padece violência. (Unicef/Educar, 1988, p. 23 apud 

ANDRADE, 1993, p. 30). 

 

A região é composta pelos atuais municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 

Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Mesquita e São João de Meriti9, onde funcionou o 

CADTS. Antes da década de 1920 predominaram ali atividades primárias como a 

monocultura canavieira, um pouco de cafeicultura e até mesmo a exploração de madeiras para 

                                                 
9 As cidades citadas acima são unanimemente consideradas como integrantes da região da Baixada Fluminense. 

Porém, além delas, alguns estudiosos incluem na lista: Magé, Guapimirim, Japeri, Paracambi, Seropédica e 

Itaguaí.   
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confecção de carvão. Segundo Andrade (1993), teve início nessa década um processo de 

fragmentação da terra na localidade, que se intensificaria posteriormente nos anos de 1940.  

O município de Nova Iguaçu se destacou por um período na região por conta de ter 

experimentado, a partir do segundo decênio do século passado, importante prosperidade 

econômica pelo cultivo e exportação da laranja, o que se manteve até a Segunda Guerra 

Mundial. Embora a citricultura não tenha sido um fenômeno unânime em toda a Baixada, 

concentrando-se mais nesse município, trouxe consigo alguns investimentos públicos como a 

expansão de rodovias e ferrovias, da rede elétrica e a implantação do programa de saneamento 

da Baixada, criado no governo do presidente de Getúlio Vargas (FIGUERÊDO, 2004).  

No final da Segunda Guerra Mundial o cultivo da laranja experimentou uma crise 

que o levou a uma progressiva redução até ser totalmente extinto na maior parte das nas áreas 

em que subsistia. Esse fenômeno provocou uma onda de loteamento das terras outrora 

voltadas para tais atividades. 

A expansão industrial vivenciada na área metropolitana do Rio de Janeiro na década 

de 1950 influenciou diretamente o crescimento demográfico ali ocorrido, uma vez que a então 

capital do país não foi capaz de absorver o grande número de migrantes que para lá se 

transferiu em busca de novos postos de trabalho. Boa parte desses novos habitantes não 

conseguia adquirir terras, cujos preços não paravam de subir por conta da especulação 

imobiliária. Eles se somaram a a grande número de antigos habitantes da região central do Rio 

que, em anos anteriores, foram obrigados a deixar suas moradias e deram origem a muitas das 

atuais favelas, além de terem sido pioneiros de ocupações de determinadas áreas do subúrbio 

e da própria Baixada. O fato é que com o fim do apogeu da citricultura, muitas terras outrora 

destinadas a essa finalidade foram loteadas, aumentando a oferta e facilitando o acesso à 

moradia dessa população.  

Segundo Andrade (1993), na década de 1940 a população da Baixada correspondia a 

8% da população da cidade do Rio de Janeiro, porém em 1960, apenas 20 anos depois, esse 

número se alterou para 46%. Relatório de avaliação do SAPÉ (1997) apontava que, na década 

de 1990, a região atingiu o número de 25% da população do estado do Rio de Janeiro. São 

João de Meriti, por exemplo, galga, até os dias de hoje, o posto de cidade com a maior 
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densidade demográfica da América Latina, é apelidada, inclusive, de “Formigueiro das 

Américas”10.  

Nesse processo, a região foi ocupada hegemonicamente por uma população mais 

pobre. Conforme descreveu Dom Morelli, isso não foi acompanhado por nenhum tipo de 

planejamento e não contou com políticas públicas, o que gerou o quadro por ele apontado e 

faz dessa uma região extremamente marcada por índices sociais negativos.  

Morar na Baixada Fluminense foi, durante muito tempo, estar na interseção entre o 

rural e o urbano. O CADTS aproveitou bem essa característica da região ao promover laços 

de solidariedade entre trabalhadores operários de indústrias e trabalhadores rurais, em uma 

proposta diferenciada de economia: alunos do curso produziam ferramentas agrícolas que 

facilitavam o trabalho no campo e recebiam em troca alimentos e outros gêneros. Tais 

atividades originaram a APAC. 

A crise que afetou o país nos anos de 1980 causou grande esvaziamento no setor 

produtivo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Empresas se deslocaram para outras 

regiões buscando reduzir custos sociais. Arruda (2002) indica que o Rio de Janeiro, nessa 

década, apresentou uma taxa no indicador de produção industrial inferior aos estados de 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.  O período de fundação do CADTS tem uma relação 

especial com o local de sua sede, uma vez que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

passava por esse deslocamento de parte de suas atividades produtivas.  

Ao analisar dados de alunos que estudaram na escola entre 1989 e 1996, o 

documento de avaliação do SAPÉ (CADTS, doc. HC66, 1997, p.17) expõe que o 

esvaziamento da produção na região aumentou não apenas o índice de desemprego, mais 

também a precarização e o número de trabalhos informais. Segundo o relatório, a busca pela 

escola era uma busca por novas alternativas de sobrevivência mediante o quadro de exclusão 

social: “observava-se que a maioria dos que declaram ter perdido o emprego situa-se no ano 

mesmo em que procurou uma formação profissional ou no ano imediatamente antes”.  

Contudo, além da carência social e da ausência do poder público na  Baixada 

Fluminense, há outro fator que, não por mera obra acaso, constituiu um dos encontros 

fundamentais para existência e construção da identidade da escola. Não se trata de nenhum 

tipo de determinismo geográfico, mas sim da concepção de que ali estavam condições 

                                                 
10 Informação disponível em: <http://www.meriti.rj.gov.br/a-cidade/> Acesso em: 19-10-2017. 
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históricas que fizeram daquele o espaço não apenas de habitação, mas de construção da 

escola. Mais do que a localização geográfica da Baixada Fluminense, nos interessa nessa 

pesquisa compreender o espaço social da escola, pois entendemos ser esse um dos encontros 

mais significativos do CADTS. 

Segundo Bourdieu  (2013, p. 136) o espaço social não é mera determinação do 

espaço físico, mas algo que se traduz nele.  É o “ (...) espaço abstrato constituído pelo 

conjunto dos subespaços ou dos campos (campo econômico, campo intelectual etc.), dos 

quais cada um deve sua estrutura à distribuição desigual de uma espécie particular de 

capital...”.  A distribuição de bens e serviços no espaço físico, assim como a de agentes 

individuais e grupos constituem o espaço social fisicamente realizado.  

Isso não significa que os sujeitos sejam imóveis nesse espaço. Andrade (1993), 

mostra que o conjunto de carências existentes na Baixada Fluminense foi e tem sido de grande 

relevância para organizações populares – o que, em parte, se contrapõe ao que Bourdieu 

chama de “efeito de gueto”. O gueto para ele se caracteriza pelo “ajuntamento, em um mesmo 

lugar, de uma população homogênea na despossessão”. O que na sua concepção, causa uma 

degradação simbólica naqueles que ali habitam, uma vez que “privados de todos os triunfos 

necessários para participar dos diferentes jogos sociais, só partilham de sua comum 

excomunhão” (BOURDIEU, 2013, p. 140).  

Todavia, na Baixada Fluminense, como apontado por Andrade (1993, p. 32), a 

comum despossessão não se constituiu como a única e nem a principal característica 

compartilhada pelos sujeitos que ali habitam. Nem, ao menos, se configurou como mera 

acomodação ao status quo. Pelo contrário, o “conjunto de carências” proporcionou 

dialeticamente uma grande mobilização do movimento popular11. Nos anos de 1980 a região 

vivenciou  

[...] um dos maiores níveis de organização verificados no Brasil, contando 

com três grandes federações de bairros: Federação das Associações de 

Bairro de Nova Iguaçu (MAB) , Federação Municipal de Associações de 

Bairros de Duque de Caxias (MUB) e a Federação das Associações de 

Moradores de São João de Meriti (ABM). Em 1988 foram registradas 223 

associações filiadas ao MAB, 101 filiadas ao MUB e 58 filiadas à ABM. 

 

                                                 
11 Andrade (1993, p. 31) definiu Movimento Popular como “(...) conjunto das organizações criadas e dirigidas 

por pessoas das classes populares vinculadas ao processo produtivo tanto na cidade quanto no campo”. 
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Dados destacados pela autora afirmam que das 800 associações de moradores do 

estado do Rio de Janeiro, 500 estavam na Baixada Fluminense. O que mostra que se tratava 

de um lugar de grande resistência social. 

Existia algo diferenciado na região.  Nem todos os guetos do país e até mesmo do 

estado do Rio de Janeiro, vivenciaram uma organização social tão intensa. Obviamente, 

conforme já pontuado nesse trabalho, uma das evidências do amplo desenvolvimento popular 

na região foi a influência da Igreja católica e a atuação das CBEs.   

O surgimento e consolidação do CADTS naquela localidade não foi um movimento 

isolado; insere-se em um contexto propício para atuação de movimentos populares. Não 

havia, provavelmente, no estado do Rio de Janeiro, espaço físico e social mais propício para a 

escola.  

 

4.2  O CADTS e o contexto da educação popular  

 

Uma das indagações que surgiram logo nos primeiros contatos com a experiência do 

CADTS é se estávamos diante de uma experiência de educação popular. Não é essa uma 

pergunta tão simples de ser respondida, uma vez que não há unicidade de pensamentos que 

apontem para uma definição consensual do termo. 

Chamou-me bastante a reação de uma das pessoas que atuaram intensamente no 

CADTS e que ao mesmo tempo teve em sua trajetória grande imersão em atividades e 

movimentos geralmente definidos como de educação popular. Diante da pergunta se o 

CADTS era uma experiência de educação popular essa pessoa, no primeiro momento, falou 

que não havia essa relação. Segundo ela, o termo nunca foi apropriado pelo CADTS para 

descrever suas ações, nunca houve sequer tal preocupação. Porém, em seguida fez importante 

ressalva, que retomarei mais à frente. 

Afinal o que é de fato educação popular, ou o que estamos considerando como 

educação popular para os marcos desse trabalho? Somente após essa resposta poderemos 

refletir sobre o provável encontro entre o CADTS e a educação popular.  

Não podemos nos furtar em contextualizar uma definição de educação popular sem 

considerar algumas experiências que posteriormente ficaram genérica e usualmente 

conhecidas como educação popular no Brasil. Contudo, não pretendemos aqui fazer um 
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apanhado minucioso, o que tem sido feito em outros trabalhos. O que nos propomos é traçar o 

contexto dessas vivências, usar algumas a título de exemplo, para em seguida afinarmos a 

discussão em torno da definição de educação popular para então dialogar com o CADTS.  

De antemão afirmo que não há uma relação direta entre o CADTS e nenhuma dessas 

experiências. Porém, o diálogo com o momento histórico em que elas foram desenvolvidas é 

importante para entendermos inclusive a formação de atores que tiveram um envolvimento 

direto na história do CADTS. O que significa afirmar que embora não haja uma relação direta 

entre tais movimentos e a escola de trabalhadores, há uma relação indireta. Isso porque o que 

o país vivenciou nesse período no âmbito da formação de camadas populares deixou marcas 

na nossa história educacional, tanto em trabalhos voltados para classes subalternas, quanto na 

educação como um todo12. 

No alvorecer dos anos de 1960, o país vivencia experiências que ficaram 

posteriormente conhecidas como educação popular. Não que antes desse período não 

tivéssemos vivências que propunham educação para as camadas populares, porém, como 

destaca Fávero (2013a, p. 49) houve um salto qualitativo de tais movimentos em relação aos 

anteriores. Segundo esse autor, a diferença de tais ações se evidencia, principalmente, no 

“compromisso explicitamente assumido em favor das classes populares, urbanas e 

rurais, e no fato de terem orientado sua ação educativa para uma política renovadora”. 

O analfabetismo naquele período atingia índices alarmantes. As chamadas 

campanhas de alfabetização voltadas para população adulta, iniciadas na segunda metade dos 

anos 1940 e amplamente divulgadas nos anos de 1950, não deram conta das altíssimas 

demandas que se propunham enfrentar. Então, no início dos anos 1960, alguns municípios e  

setores da sociedade civil, compostos majoritariamente por profissionais liberais recém-

formados e estudantes, desenvolveram ações bastante originais no âmbito da educação. 

(FÁVERO, 2013a) 

Mas, quais serão as raízes históricas que possivelmente influenciaram esses 

movimentos de educação dos inícios dos anos 1960? 

Fávero (2013a) relata que tais movimentos precisam ser vistos dentro de um 

panorama amplo. Esse panorama envolve aspectos políticos, econômicos e culturais. No 

âmbito político-econômico, por exemplo, precisamos considerar as mudanças vivenciadas a 

                                                 
12 A educação popular não costuma aparecer nos nossos manuais de história da educação, entretanto grande é sua 

importância e influência no contexto da educação brasileira. 
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partir dos anos 1930, nas quais se presencia progressiva aceleração da industrialização através 

da substituição das importações.  

A inserção do Brasil no modelo industrial capitalista dependente aumentava a 

pressão por formação de mão de obra e, consequentemente, por educação. No âmbito político, 

o processo de redemocratização que sucedeu o Estado Novo, seguido dos governos chamados 

de populistas teve que lidar com a concepção de que o país precisava superar a defasagem 

educacional para se desenvolver de fato.  

Bezerra (1980) destaca o período do desenvolvimentismo como essencial para 

pensarmos contextualmente o avanço da educação popular. Entretanto, faz questão de 

demarcar a distinção entre o período de substituição das importações nos governos dos 

presidentes Juscelino Kubitschek (JK) e Getúlio Vargas.  

A Era Vargas teve como marca um tipo de desenvolvimento econômico, que embora 

não se fechasse ao capital internacional, se caracterizava por uma ênfase no fortalecimento de 

empresas nacionais. Já o período do desenvolvimentismo iniciado no governo JK, segundo 

Bezerra (1980, p.17), permitiu a emergência de “um movimento de expressão popular em 

cujo interior se inscreveram as mais diversas iniciativas de cunho educativo”.  

O país vivenciava “novos” ares democráticos e isso ao mesmo tempo que 

proporcionava a possibilidade de configuração do movimento popular, abria caminho às bases 

de uma economia internacionalizada, cuja realidade apontava para a necessidade de diferentes 

mecanismos administrativos e burocráticos. Contudo, as instituições nacionais não 

conseguiram se adaptar a “fase monopolista do capitalismo internacional”. A crise oriunda 

desse modelo viria a estourar logo nos governos sucessores de Jânio Quadros e João Goulart e 

teria além do campo econômico forte ressonância também no ambiente político, que resultou 

no golpe civil-militar de 1964 (BEZERRA, 1980, p. 18). 

Não existia por parte do movimento popular propostas claras para superação da crise. 

Havia campos de disputas em torno do apoio das massas e principalmente em relação ao 

destino que se pretendia dar aos movimentos populares. Bezerra (1980, p.20-21) indica duas 

tendências principais naquele momento: representantes do governo e de alguns grupos do 

empresariado nacional, que buscavam apoio das massas para se manter no poder e do outro 

lado representantes de camadas médias que almejavam uma mudança na estrutura vigente, 

mas não tinham um projeto definido.  
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A grande diferença entre as duas tendências era a de que uns já se 

consideravam representantes dos interesses do povo (em tudo mantendo a 

hegemonia capitalista), enquanto outros tinham uma postura diferente, 

declarando-se, em função de sua proposta, solidários com os interesses e a 

luta das camadas populares pela mudança das condições de existência social 

vigente. 

 

O cenário histórico, principalmente do período entre 1958 e 1964, contribuiu para 

que aspectos presentes no interior dos movimentos populares viessem à tona de modo em que 

perspectivas de direcionamento desses movimentos tomaram forma de disputas. Conforme 

Bezerra (1980, p. 21-22), isso não significa que foram movimentos externos às camadas 

populares que criaram o movimento popular daquele período. Mas, a disputa sobre o destino a 

dar a esse movimento que proporcionou uma mobilização de atores da classe média “em torno 

do potencial das camadas populares”. Por isso, “a história da educação popular dessa época 

está muito mais ligada às tentativas de afirmação política das camadas médias da sociedade 

do que à luta pela conquista de um espaço político maior pelos setores populares”.   

Aparece aqui ingrediente importante e caríssimo aos movimentos de educação 

popular: a participação e o papel da classe média.  

Essa relação de atores da classe média com a educação popular rendeu vários 

debates, inclusive sobre a definição do que viria a ser educação popular. Mas, faço essa 

intervenção sem aprofundar ainda esse debate, para destacar que está aqui um dos motivos 

pelos quais detectei a partir algumas conversas com pessoas que fizeram parte do CADTS e 

que tiveram trajetórias de vida próxima da educação popular, dificuldades em associar, sem 

ressalvas, a experiência da escola como de educação popular. Não que tais pessoas a vejam 

com demérito; muito pelo contrário. A reação soou mais como uma forma de resguardar a 

memória da escola, cuja construção passa diretamente pelo reconhecimento de uma 

experiência de trabalhadores, pautada pela horizontalidade das relações e sem a 

hierarquização e imposição de saberes e vivências. Contudo, aprofundarei essa percepção 

mais abaixo.  
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4.2.1 Instituições que influenciaram a construção da experiência de educação 

popular 

Bezerra e Rios (1995, p. 24) propõem uma análise da educação popular do início dos 

anos de 1960 identificando instituições que forneceram esses quadros da classe média cuja 

participação foi fundamental no desenvolvimento na construção das experiências. 

Fundamentam-se no pressuposto de que a origem de tais agentes tem uma relação direta com 

a forma de intervenção e até mesmo com as contradições que originaram determinadas 

expressões. Considerando-se linhas dominantes nas principais fontes de atuação de agentes de 

educação junto às camadas populares, destacam-se três esferas institucionais: “as 

universidades e o movimento estudantil; os partidos e as organizações políticas de programas 

socialistas; e as Igrejas, fundamentalmente a católica”.  

 

a)  As universidades e o movimento estudantil 

 

Na opinião dessas autoras, houve uma preocupação de origem político-cultural que 

influenciou a iniciativa de intelectuais daquele período. Enquanto o mundo vivenciava o clima 

da Guerra Fria, e os Estados Unidos consolidava o seu poder principalmente no continente 

americano, crescia também o número de movimentos que denunciavam o imperialismo tanto 

no âmbito econômico, quanto no âmbito cultural.  

Na busca de valorizar a cultura nacional criticava-se o domínio cultural norte-

americano. Um dos caminhos trilhados para esse objetivo passava por uma busca de 

democratização da cultura, o que ocorreu através de um movimento que se propunha oferecer 

ao povo cultura consumida pelas elites, a partir de releituras ou apropriação de linguagens 

como do teatro e da música, por meio de uma roupagem mais politizada que expressasse 

anseios e ao mesmo tempo formasse as massas. Recursos da cultura popular também eram 

usados com a finalidade de “comunicar conteúdos politizantes (poesia de cordel, violeiros 

repentistas, e outras expressões do folclore nacional)”. Essa forma de arte engajada foi 

apoiada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) por Uniões Estaduais dos Estudantes 

(UEEs) com a criação do Centro de Popular de Cultura (CPC), Que se desdobrou em vários 

estados (BEZERRA e RIOS, 1995, p.25). 
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As universidades,  a partir dessa lógica de combate ao imperialismo e valorização da 

cultura nacional, foram instituições das quais saíram quadros da classe média que atuaram na 

cultura popular e na educação popular no período. Obviamente essa contestação à ordem 

vigente em parte do movimento estudantil se dava a partir do contato com literaturas e 

teóricos específicos. 

 

b) Partidos e organizações socialistas  

 

Outra via institucional que forneceu quadros das camadas médias que integraram os 

movimentos de educação popular foi a dos partidos e organizações de orientação socialista. O 

fato da Revolução Cubana ter estourado em 1959, praticamente no “quintal” dos Estados 

Unidos, acendia a esperança em partidos e movimentos de esquerda por toda a América 

Latina. A crise do desenvolvimentismo populista no Brasil, cuja superação era proposta via 

reformas de base pelo presidente Jango, aumentava o clima de reivindicações. 

Todavia, conforme destacam Bezerra e Rios (1995, p.25) havia tendências distintas 

entre esses movimentos de esquerda. 

As estratégias de acumulação de forças para o confronto de classes e a luta 

pela hegemonia de poder nas instituições vão levar esses grupos a se 

defrontarem com outras propostas (de resistência às mudanças ou 

alternativas de encaminhamento). Dependendo da inscrição da tendência 

política (trotskista, maoísta, stalinista e outras) os militantes optavam 

preferencialmente por uma atuação no meio urbano ou no meio rural. As 

alianças se tornavam mais viáveis, ou mais litigiosas, segundo o grau de 

radicalismo exercido pelos grupos. Afora o movimento estudantil, a presença 

estava mais concentrada no universo das organizações de trabalhadores do 

que nas iniciativas que enfatizavam o caráter educativo da ação. 

 

As formas tanto de mobilização quanto de ação variavam de acordo com a tendência 

de cada um desses movimentos, mesmo se tratando de coletivos com orientação socialista. 

Por mais que tal observação pareça ser redundante, ela ajuda a lançar luz ao fato de que esses 

movimentos de educação popular conviveram ao longo de sua existência com processos de 

disputa internos com contradições que, em muitos casos, vinham de distintas leituras sobre o 

modus operandi, na forma de organização interna de cada movimento e até mesmo sobre o 

tipo de ação que deveria priorizar.  
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No caso do CADTS, por exemplo, isso se evidenciou logo no início da constituição 

da escola. Houve certo desajuste de interesses quando começou o movimento de estudos na 

fábrica. Se por um lado havia aqueles cujo objetivo de reunir trabalhadores para estudar 

estava mais em angariar quadros para a luta sindical, por outro havia trabalhadores que tinham 

real interesse em aprofundar os estudos e as reflexões iniciadas no grupo.  Conflitos desse tipo 

também ocorram em distintos momentos quando a escola já estava em pleno funcionamento.  

Em um deles, conforme relatou uma das entrevistadas, havia certa dificuldade de alinhar 

algumas questões de gênero com parte do grupo cuja origem da vivência profissional advinha 

de um ambiente completamente masculinizado, o “chão da fábrica”, o que dificultava em 

determinados momentos esse tipo de debate. Algo que com o tempo foi sendo superado, 

conforme retomaremos mais abaixo. 

Os movimentos de partidos e organização de esquerda, em sua diversidade teórica e 

de atuação, correspondiam a um nível de institucionalização específico fornecedor de 

importantes quadros de atuação nesses movimentos, cuja proposta se alinhavam, quando não 

expressavam diretamente ideais socialistas.  

 

3.2.1.3– Igreja católica13 

 

As Igrejas cristãs, sobretudo a católica no primeiro momento, mas também com 

relevantes contribuições de Igrejas protestantes, foram importante celeiro institucional 

fornecedor de agentes de educação popular.  

Bezerra e Rios (1995) analisam a relação da Igreja católica com as camadas 

populares no Brasil considerando dois momentos distintos: o primeiro parte de recorte 

cronológico que engloba o período de 1945 a 1958 e o segundo de 1959 a 1964. 

 Embora nesse primeiro período a Igreja católica no Brasil não tenha aberto mão de 

focar prioritariamente suas principais ações na área da educação para formação das elites, não 

se eximiu de atividades educacionais para camadas populares. Estas ocorriam a partir de obras 

sociais, paróquias e de outros instrumentos institucionais, porém tinham um caráter 

extremamente assistencialista. O que significa que o compromisso com educação dos pobres 

                                                 
13 A atuação de Igrejas protestantes também foi de extrema relevância nesse período. Mas, por dificuldade de 

fontes e sobretudo pelo fato do CADTS ter se desenvolvido, principalmente, sob o guarda-chuva da Igreja 

católica a análise aqui proposta tem um foco maior nessa instituição.  
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era encarado como obra de caridade. Passava longe de uma proposta de transformação da 

realidade social.  

Essa postura da educação para camadas populares apenas como obra de caridade e 

não como compromisso social de transformação se relaciona com a concepção teológica 

majoritária da |Igreja católica brasileira naquele momento. Pensava-se em uma concepção 

cuja ação cristã deveria ser voltada exclusivamente para “salvação da alma”, sem um 

compromisso maior com a realidade terrena. Ações neste aspecto eram apenas pontuais, pois 

a Igreja se via como uma “agência” que operava elementos estritamente espirituais, cabendo 

ao Estado ou a outras instituições da sociedade civil dar conta das demandas da vida terrena. 

Embora a preocupação majoritária com elementos espirituais em detrimento da vida 

terrena fosse a tendência majoritária da Igreja no período, sobretudo dos principais agentes 

religiosos no relacionamento com os movimentos populares, não houve na história do 

cristianismo, de uma forma geral, uma voz uníssona que o afastasse do relacionamento com 

os pobres. Pelo contrário, a Igreja cristã desde sua origem sempre conviveu com movimentos 

que de uma forma ou de outra propunham uma espécie de compromisso com os mais pobres. 

Podemos discutir o nível de engajamento, formulação político-teológica desses movimentos e 

até mesmo o nível de influência diante da instituição, porém não a existência dos mesmos. 

Isso nos ajuda pensar o fato das Igrejas cristãs, sobretudo as brasileiras estarem entre as 

principais instituições que concentraram atores de camadas médias da sociedade que 

assumiram “compromissos” com as camadas populares. O que não significa que tal 

relacionamento se fundamentava sempre em propostas claras e concretas de transformação 

social.  

  O cristianismo em sua origem foi uma religião que dialogava com anseios de 

pessoas que viviam à margem da sociedade. Sendo duramente perseguida pelo Império 

Romano nos primeiros anos da chamada era cristã, era comum a ajuda financeira e 

assistencial entre comunidades de fé, de modo que igrejas de determinadas regiões 

geográficas eram incentivadas a assistir aquelas cujos membros que por motivos de 

perseguição ou quaisquer outros viviam em dificuldades. Por mais que se possa afirmar que 

tais ajudas seguiam uma lógica assistencial e coorporativa por ocorrer entre pessoas da mesma 

religião, percebemos nesse fato o desenvolvimento de uma cultura que propunha que os que 

tinham mais deveriam “auxiliar” os que tinham menos. 
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 Depois do processo de cristianização do imperador romano Constantino, o 

cristianismo foi aos poucos mudando seu status de religião perseguida e, consequentemente, 

de religião dos perseguidos para o de religião oficial do Império, dos dominadores. Na idade 

média a já Igreja Católica Apostólica Romana tornou-se a principal instituição da Europa, 

sendo responsável pela regulação política, econômica e social de todo o continente e em boa 

parte do mundo da época. Não se tratava mais de um movimento marginal, mas de um poder 

hegemônico. Nesse período se expandiu a concepção de cristianismo cuja ênfase da vida 

cristã voltava-se quase que exclusivamente para aspectos celestiais. A relação com a vida 

material se dava majoritariamente em forma de regulação, sustentação das desigualdades, de 

manutenção e expansão do poder e da riqueza da instituição.  O contato da Igreja com os 

oprimidos, em detrimento do que ocorria nos primeiros séculos, foi profundamente alterado, 

de modo que ela transitou da posição de oprimida para opressora, constituindo-se no grande 

braço de poder do mundo medieval.  

Porém, até mesmo no período medieval a Igreja conviveu com movimentos internos 

que questionavam esse posicionamento, como no caso de ordens como a franciscana por 

exemplo. Alguns movimentos monásticos mobilizaram principalmente membros do baixo 

clero e “agentes de camadas médias”, se assim podemos chamar, para ações voltadas para os 

mais pobres. 

Contudo, como aponta Löwy (2016), nunca houve na história do cristianismo um 

movimento voltado para as classes populares tão articulado e abrangente conforme o que se 

desenvolveu na América Latina, principalmente no Brasil, na década de 1970, chamado de 

Teologia da Libertação ou de Igreja dos Pobres.  

O mais importante para nossa reflexão é que, na história, as Igrejas foram instituições 

que mobilizaram em distintos momentos a atenção das “camadas médias” para ações voltadas 

para os mais pobres. Löwy (2016, p. 75) chama atenção para o fato de que a própria Teologia 

da Libertação foi liderada por bispos e padres que não eram necessariamente pobres: 

Sua dedicação à causa dos explorados tem como motivo razões espirituais e 

morais inspiradas pela cultura religiosa, pela fé cristã e pela tradição 

católica. Além disso, essa dimensão moral e religiosa é um fator essencial na 

motivação de milhares de ativistas nos sindicatos, associações de moradores, 

nas comunidades de base e nas frentes revolucionárias. 
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Todavia, boa parte dos movimentos cristãos não tinha uma proposta clara de 

alteração do status quo.  

Nos anos de 1950 e 1960 há uma mudança qualitativa nessa forma de ação de alguns 

setores das camadas médias  brasileiras com as classes populares. Bezerra e Rios (1995, p. 26) 

apontam pelo menos dois aspectos na estrutura da Igreja que corroboraram para essa 

mudança: O Concílio Vaticano II e a criação da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil 

(CNBB). O primeiro contribuiu para que o envolvimento da Igreja com problemas sociais 

passasse a ser mais consequente. Já com a criação CNBB, “as palavras de ordem passam a 

ser, principalmente, o ecumenismo, a justiça social e a pastoral de conjunto”. Ela 

proporcionou uma mudança na estrutura organizacional da instituição que favoreceu o 

convívio de tendências diferenciadas dentro da Igreja Católica no Brasil. Se por um lado 

existia uma tendência mais conservadora que se destacava pelo temor do comunismo e do 

"materialismo ateu", por outro estava o perfil mais progressista que “tentava identificar o 

compromisso cristão com a presença efetiva da militância, ao lado das forças sociais de 

mudança, na construção de uma sociedade justa e democrática”.  

Obviamente a referida mudança qualitativa na relação da Igreja católica brasileira 

com as camadas populares não foi impulsionada exclusivamente de cima para baixo, por  

iniciativa da instituição. Pelo contrário, intui-se que tais mudanças organizacionais foram uma 

forma de preservar a “unidade” da Igreja, ou pelo menos preservar a convivência de 

perspectivas distintas sem provocar uma nova divisão.  

Löwy (2016) destaca o ano de 1960 como período em que foram lançadas as bases 

para o Cristianismo da Libertação14, que na realidade é a expressão de um vasto movimento 

social que surgiu naquele momento. Movimento que envolveu tanto setores da Igreja,  como 

padres, ordens religiosas e bispos, quanto movimentos laicos, como JUC, JOC, redes 

pastorais com base popular, CEBs, associação de moradores etc.  

Precisamos dizer, sem ambiguidade ou hesitação, que o capitalismo, 

realizado historicamente, só merece a condenação tranquila da consciência 

cristã. É preciso justificar isso? Basta lembrar-nos de algumas das alienações 

da natureza humana características da concreta situação capitalista: redução 

do trabalho humano à condição de mercadoria; ditadura da propriedade 

privada, não subordinada às exigências do bem comum; abusos do poder 

econômico; competição desenfreada por um lado e, por outro, práticas 

                                                 
14 Löwy (2016, p.74 ) propõe o uso do termo Cristianismo da Libertação que para ele é: “um conceito mais 

amplo que teologia ou que Igreja”. Pois, inclui “tanto a cultura religiosa e a rede social, quanto a fé e a prática”.  
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monopolistas de todos os tipos; a busca de lucros como motivação principal. 

Não é possível que a humanidade do trabalhador continue, na sociedade 

brasileira, submissa à tirania do dinheiro e da competição cruel, em suma, 

aos mecanismos do capitalismo (LÖWY, 2016, p. 144-145). 

 

O início da década de 1960 é demarcado como período em que surgiu a chamada 

“esquerda católica”. Esse movimento contou com a influência direta da “teologia francesa 

recente, da economia humanista do padre Lebret e do socialismo personalista de Emanoel 

Mounier, bem como da Revolução Cubana”. Foi na prática a radicalização do movimento 

estudantil católico (JUC) que muito se aproximou das “ideias esquerdistas e socialistas” 

(LÖWY, 2016, p. 144). 

A título de exemplo sobre a importância de tais a influências, destaco a fala de 

Beatriz Costa, que fez parte do CADTS, em entrevista concedida a Ramalho e Esterci (2017, 

p. 31). Ao ser indagada sobre a influência de algum autor ou professor da PUC, onde se 

graduou em pedagogia no ano de 1958, respondeu: “(...) Partiu desses professores a indicação 

de uma leitura que se tornou uma das referências mais importantes na minha vida: O 

Personalismo, de Emmanuel Mounier”. Ela inclusive se emocionou ao mencionar a 

importância de tal leitura na sua vida, em uma conversa que tivemos. 

No ano de 1960 foi publicado pela JUC um  documento que ajuda entender o 

pensamento da esquerda católica da época: “Algumas diretrizes para um ideal histórico para o 

povo brasileiro”. Há no texto claras denúncias aos males do capitalismo. Löwy (2016, 145-

147) define o documento como uma combinação dos pensamentos de Mounier e de Karl 

Marx na crítica ao capitalismo. Contudo, para ele o que houve no Brasil nesse período não 

pode ser resumido à mera aplicação de um corpo de ideias francesas a nossa realidade.  Mas, 

sim o pontapé inicial para criação de novas ideias não apenas de uma teologia propriamente, 

mas de um “pensamento-ação cristão, genuinamente latino-americano”.  

Esse movimento precursor do Cristianismo da Libertação da década de 1970 foi 

consequentemente precursor de movimentos sociais como MST, CUT, PT, associações de 

moradores. Por isso, afirma-se que “(...) as comunidades de base ajudaram a criar uma nova 

cultura política no Brasil, a democracia das bases” (LÖWY, 2016, p. 147). 
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4.2.2   Experiências de educação popular nos anos de 1960 a 1964 

 

Conforme indica Fávero (2013a), essas experiências foram mobilizadas por setores 

da sociedade civil, em sua maior parte profissionais liberais recém-formados e estudantes, ou 

seja, pessoas de camadas médias.  

Destaco a partir de agora a título de exemplo as experiências do Movimento de 

Cultura Popular (MCP), do Sistema Paulo Freire, do Centro Popular de Cultura (CPC) e do 

Movimento de Educação de Base (MEB). Elas, assim como outras que não serão aqui 

abordadas apontam um momento importante na história da educação brasileira e embora não 

tenham relação direta com o CADTS, ilustram bem o espírito de um tempo no qual o termo 

educação popular foi posteriormente usado para caracterizá-lo e que serve de base para 

refletirmos sobre o que pensamos como educação popular no Brasil.  

A escolha dessas propostas dialoga diretamente com a tendência aqui destacada da 

relação entre essas vivências de educação popular e a relação com agentes de camadas 

médias, cujas origens institucionais se davam no âmbito das Universidades, Partidos e 

organizações de esquerda, e Igrejas cristãs. Obviamente não usamos essa constatação para 

generalizar a origem de classe e institucional de tais agentes de educação popular.  

Porém, conforme ocorreu posteriormente com movimentos como o do Cristianismo 

da Libertação, o fato de “agentes mobilizadores” pertencerem em boa parte a camadas médias 

não ofusca a realidade de que o direcionamento de suas ações era para as classes subalternas. 

E mais do que isso, no âmbito da educação, o salto que tais movimentos deram em relação às 

campanhas de alfabetização anteriores se deu justamente pelo compromisso ético e político de 

transformação que assumiram junto às classes populares rurais e urbanas.  

 

a)  O Movimento de Cultura Popular (MCP) 

 

Com sede no Recife, o MCP foi o primeiro movimento de cultura popular do país. A 

sua criação se deu após a posse de Miguel Arraes como prefeito, cuja eleição foi fruto de uma 

coligação de esquerda que fazia oposição aos governos anteriores. Segundo Bezerra e Rios 

(1995, p. 29) o movimento se autocaracterizava como uma “entidade eclética”, pois reunia 
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intelectuais diversos: “sociólogos, artistas, educadores e jovens militantes de organizações 

políticas ou religiosas”, financiado pela Prefeitura de Recife. 

Fávero e Motta (2015) apontam que essa reunião de distintos intelectuais possibilitou 

ações diferenciadas no âmbito da cultura e também da educação. A partir dela foi possível 

incorporar experiências como a do artista e escultor Abelardo da Hora que retratava em 

desenhos  as  crianças pobres do Recife.    

 As ações do MCP foram voltadas para democratização da cultura e do ensino. Com 

isso, promoviam atividades de teatro, música, artes folclore, além de atuar na expansão da 

rede escolar e de implantar classes de alfabetização de adultos. Segundo Fávero e Motta 

(2015) a relevância do movimento foi tamanha que serviu de incentivo e modelo para outros 

movimentos nos primeiros anos da década de 1960.  

O Livro de Leitura para Adultos, lançado em 1962, inovou radicalmente o 

material didático para alfabetizandos e recém-alfabetizados e foi adaptado 

por vários outros movimentos, entre eles De pé no chão também se aprende 

a ler, Centro de Cultura Popular de Goiás e a Campanha de Alfabetização da 

UNE. 

 

Com o golpe civil-militar de 1964 houve intervenção e fechamento sumário do MCP.  

 

b)  O Movimento de Educação de Base  

 

Ao defender que os movimentos progressistas  do Brasil do início dos anos 1960 não 

foram mera reprodução da influência francesa, mas que ganharam vida própria, 

principalmente por uma postura mais radical que a dos congêneres europeu, Löwy (2016, 

p.147) destaca a vivência do MEB como paradigmática na época.  

O MEB não teve em seu início uma proposta propriamente progressista. A sua 

criação foi no ano de 1961 pela CNBB com apoio do governo federal. Fávero (2010, p. 11) 

afirma que havia no período grande preocupação da Igreja com o avanço do comunismo no 

campo por conta das ligas camponesas, fundadas em Pernambuco e na Paraíba. O seu objetivo 

primeiro foi o de desenvolver um programa de educação de base nos moldes propagados pela 

Unesco aos países que ainda não haviam universalizado o ensino primário, cujo foco era 

destinado  

[...] às crianças, adolescentes e adultos que não haviam sido escolarizados 

em “idade regular” e compreendia o mesmo conteúdo da escola primária: 
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ler, escrever e contar; higiene, nutrição, prevenção de doenças endêmicas e 

transmissíveis, cuidados pré e pós-natal, práticas agrícolas e economia 

doméstica, civismo, ao qual a Igreja acrescentava, é claro, a catequese.  

 

A sua esfera de ação se dava a partir de escolas radiofônicas, cuja relevância na área 

rural do país era altíssima naquele momento.  

Contudo, em menos de dois anos após seu lançamento, teve seus objetivos revistos. 

Alinhou-se com outros movimentos de cultura popular com uma visão de esquerda, cuja 

concepção de educação de base voltava-se para uma ação “conscientizadora” das camadas 

populares. Foram revistas as formas de trabalho e principalmente o tom catequizador, uma 

vez que os quadros de profissionais compostos não apenas por clérigos, mas também por 

leigos fazia questão de distinguir um movimento educativo de um movimento missionário, 

religioso.  

Houve no mesmo período uma revisão também do “conteúdo de suas aulas 

radiofônicas, conforme retratado no Conjunto Didático Viver é Lutar para recém-

alfabetizados que, apreendido por forças da direita, foi pedra de toque da repressão após o 

golpe militar de 31 de março de 1964”.  

Certamente quando Löwy (2016) falou do caráter radical do MEB, referiu-se a esse 

segundo período, no qual a  participação de militantes católicos de esquerda foi fundamental e 

fez do movimento uma importante experiência. Por estar debaixo do guarda-chuva da Igreja o 

MEB resistiu o pós-64. Fávero e Motta (2015, MEB) informam que o movimento, 

[...] apesar do estrangulamento provocado pela suspensão do apoio 

governamental, reviu seu modo de atuação, particularmente no que dizia 

respeito ao sistema radioeducativo. Nesse esforço, preparou o Programa para 

as escolas radiofônicas em 1965, com os respectivos manuais para os 

professores e textos de fundamentação, assim como o Conjunto Didático 

Mutirão (livros 1 e 2) e o Mutirão pra Saúde. Ao mesmo tempo, elaborou 

estudo específico sobre escolas radiofônicas. Simultaneamente, o MEB 

Goiás elaborou o material didático Benedito e Jovelina, inspirado no sistema 

de alfabetização de Paulo Freire. 

 

 

c)  O Centro Popular de Cultura 

 

Outra experiência paradigmática de educação popular do início dos anos 1960 foi a 

do CPC da UNE. Embora o movimento do Rio de Janeiro, local sede da UNE, seja o mais 

citado, houve desdobramento em vários estados da federação.  
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Foi “um projeto de intelectuais de classe média propondo trabalhar a formação de 

consciência política operária e estudantil”. Sua ação inicial era fortemente marcada pela 

concepção marxista. Partia de uma percepção de cultura popular que se diferenciava da 

concepção freireana e de outros movimentos na época, pois tinha como marca principal  não a 

difusão de manifestações que partissem diretamente do povo, mas sim o uso de instrumentos 

e formas de expressão artísticos com objetivo de  atingir uma linguagem mais popular, uma 

proposta de conscientização das massas (FÁVERO, 2010, p.10).  

O seu principal instrumento de ação foi o teatro, mas o seu escopo passava pela 

música, poesia, filmes etc. Embora tenha atuado junto a sindicatos, sua influência principal se 

deu junto a estudantes. Foi um movimento de grande relevância no cenário nacional, do qual 

saíram nomes bem conhecidos da nossa cultura.  

Os CPCs foram um celeiro de jovens artistas que se projetaram no cenário 

artístico e cultural brasileiro, entre eles: como ideólogos, Carlos Estevam 

Martins, Gianfrancesco Guarnieri, Luís Werneck Vianna, Ferreira Gullar; no 

teatro e na televisão, Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), Armando Costa, 

Capinam, Cecil Thiré, Carlos Miranda, Carlos Vereza, Francisco de Assis, 

Chico Nelson, Denoy de Oliveira, Fernando Peixoto, Flávio Migliaccio, João 

das Neves, João Siqueira, Joel Barcelos, Nelson Xavier, Paulo Pontes, Pichin 

Plá; no cinema, Cacá Diegues, Eduardo Coutinho, Joaquim Pedro de 

Andrade, Leon Hirszman, Maurice Capovilla, Marcos Farias, Miguel 

Borges; na poesia, Affonso Romano de Sant’Anna, Chico Nelson, Ferreira 

Gullar, Moacyr Félix; na música: Carlos Lyra, Sérgio Ricardo. Entre todos, 

uma das pessoas que mais se dedicou ao CPC foi Vianinha, como se pode 

comprovar pelo livro Vianinha, cúmplice da paixão, escrito por Denis de 

Moraes (FÁVERO e MOTTA, 2015, CPC).  

 

Os CPCs traduziam de forma bem clara o que estamos destacando como uma das 

principais marcas da educação popular dos inícios dos anos 1960: a participação e influência 

das camadas médias. Talvez nenhum outro movimento do período tenha isso assumido de 

forma tão clara e emblemática.  

 

d)  O sistema Paulo Freire 

 

Os primórdios do sistema Paulo Freire tem relação direta com o MCP uma vez que 

foi onde que ocorreu sua primeira experiência de alfabetização, imediatamente  sistematizado 

no Serviço de Extensão Cultural da então Universidade do Recife. Embora ele tenha realizado 

nesse mesmo período distintas assessorias de educação popular, como a que ocorreu em João 
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Pessoa, foi experiência de Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963, que ganhou repercussão 

nacional. 

Angicos representou um marco importante para o que se conhecia como método de 

alfabetização não apenas pelo tempo recorde em que se lograva êxito em tal empreitada, na 

qual estima-se que foram alfabetizadas 300 pessoas em 48 horas, mas sobretudo pelo forte 

conteúdo político-ideológico que carregava. A alfabetização deixava de ser sinônimo de 

reconhecimento e decodificação de letras e assumia uma proposta de leitura do mundo. E 

mais do que isso, era realizada uma espécie de desnaturalização, através da qual mostrava que 

era possível construir outro tipo de mundo pautado em novos tipos de relações.  

Partia-se da realidade dos sujeitos usando como base inicial uma espécie de pesquisa 

antropológica simplificada pela qual identificav-se a realidade da comunidade. No primeiro 

momento eram levantadas palavras do universo sociocultural de determinada comunidade, as 

chamadas palavras geradoras. Em seguida a partir de uma construção coletiva, dialógica 

levantavam-se os temas geradores de acordo com tais realidades. A partir de então era 

construída a metodologia das aulas, privilegiando o uso de imagens em torno dos temas 

favorecidos, sempre pautadas na dialogicidade. 

A experiência de Angicos foi o grande laboratório propulsor para que o Sistema 

Paulo Freire ficasse conhecido em outras partes do país. Em janeiro de 1964 o Jornalista 

Antônio Callado publicou uma reportagem no Jornal do Brasil, na qual relatava para o país o 

que ocorreu nos círculos de cultura – termo usado para substituir salas de aula – da pequena 

cidade norte-rio-grandense.  

O fato é que as vivências oriundas do sistema Paulo Freire serviram de apoio para 

distintos movimentos de educação popular e inspiraram ideias semelhantes em diversos 

estados. O Ministério da Educação, no final de 1963, criou o Programa Nacional de 

Alfabetização (PNA), coordenado por Paulo Freire, propondo alfabetizar cinco milhões de 

jovens e adultos em dois anos. Todavia, o golpe de 1964 frustrou tais planos. 

O MCP, o MEB, o CPC e o Sistema Paulo Freire exemplificam bem projetos 

educacionais voltados para a população pobre que foram posteriormente chamados de 

educação popular. Entre outros aspectos, tinham em comum o comprometimento político de 

ruptura e transformação da realidade social e o fato de terem atores da classe média quando 

não como protagonistas, como importantes lideranças ou quadros estratégicos em suas 
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atuações. Sem querer me estender muitos em tais exemplificações, chamo atenção ao fato de 

que ao olharmos para cada uma dessas experiências percebemos a origem institucional desses 

atores. No caso do MCP, evidencia-se a questão dos partidos de esquerda; no CPC, a 

universidade; no MEB,a Igreja Católica, contudo isso não significa que tais origens 

institucionais foram uniformes nesses movimentos. O mais importante em reconhecer a 

origem institucional dos atores da educação popular está em perceber que boa parte deles 

vinham de camadas médias.  

Essas experiências foram tão marcantes no âmbito da educação popular que em 

muitos casos são pensadas quase como sinônimas ao termo. O que se vivenciou enquanto 

educação para as camadas populares nesses primeiros anos da década de 1960 viria 

influenciar direta ou indiretamente várias experiências que se propunham uma abordagem 

educacional transformadora com camadas populares no Brasil.  

 

4.2.3  Agências de apoio a iniciativas populares   

 

Em meados da década de 1970, a educação popular no Brasil ganha novas facetas 

por meio de organizações de apoio a iniciativas populares. Elas foram criadas em contraponto 

a propostas que ocorriam pelas mãos do Estado ou sob sua tutela a partir de organizações 

conveniadas, como o caso de instituições do Sistema S. A atuação de tais organizações ou 

agências15, como ficaram conhecidas, foi bastante ampla e consistente. Vale lembrar que esse 

foi o período também de criação e expansão da Teologia da Libertação, ampliação das 

pastorais e das CEBS. Não foi por acaso a forte relação das agências com as Igrejas católica e 

protestantes.  Fávero e Motta (2015) pensam esse tempo, essa forma de atuação como um 

novo momento da educação popular no Brasil.  

A origem dessas instituições teve início na década de 1960 com a criação do Centro 

Evangélico de Informação (CEI) nos anos de 1964/1965. O CEI foi formado por militantes 

anteriormente ligados à Confederação Evangélica do Brasil, extinta por ocasião do golpe 

civil-militar de 1964. O seu objetivo inicial era, além de reunir pessoas outrora dispersas por 

ações do golpe, divulgar informações.  

                                                 
15 Fávero e Motta (2015) destacam que naquele momento ainda não se usava a expressão  Organizações Não 

Governamentais  (ONGs). 
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Uma de suas primeiras ações foi a criação de um boletim cuja proposta era de uma 

releitura de acontecimentos conforme divulgados pela imprensa da época. O boletim teve 

grande repercussão, até maior do que se esperava, conforme relatou Jether Ramalho, fundador 

do CEI, em entrevista:  

Lembro-me de dois acontecimentos ligados ao boletim. Um foi na reunião 

geral da Igreja Congregacional. Um missionário britânico levantou-se, 

mostrou o nosso boletim e disse: ‘Nós temos aqui um dos dirigentes desse 

boletim que é contra os nossos princípios de fé’ e coisa e tal. Eu 

evidentemente me defendi, mas já estava começando a ser alijado dos cargos 

da denominação. O outro acontecimento aconteceu no Jornal Nacional, da 

TV Globo, que em uma das suas edições colocou o locutor com o boletim 

seguido das seguintes palavras: ‘Está circulando um boletim subversivo, 

fazendo ataques ao governo, fazendo interpretações diferentes dos 

acontecimentos’. Levamos grande susto. O jornalzinho já estava na 

televisão. (RAMALHO, 2010, p. 39) 

 

Em 1968 incorporaram-se ao CEI militantes católicos, ocasião em que o mesmo 

passou a se chamar Centro Ecumênico de Informações. Em 1974 houve a oportunidade do 

projeto se institucionalizar, o que ocorreu com a formação do Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação (CEDI) que continuou com o trabalho de divulgação de 

informações por meio da Revista Tempo e Presença. A sua ação no âmbito das publicações 

foi além, atuando também a partir de suplementos formativos para pastorais e agentes de 

educação popular. Foi ampla abrangência de sua atuação, conforme relatou Jether Ramalho: 

Algo que fizemos com muito sucesso foi a formação pastoral e o ensino do 

método Paulo Freire. Chegávamos a reunir dentro do colégio cerca de cem 

pessoas para estudar o método, a Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire 

voltou ao Brasil. Tive a honra de hospedá-lo. A partir daí, começaram a 

surgir vários organismos ecumênicos, além do CEDI. (...) O CEDI foi uma 

experiência muito forte em minha vida e exerceu papel significativo não só 

na esfera ecumênica, mas em muitos outros setores da vida brasileira. Os 

seus diferentes projetos cresceram de forma acelerada e desencadearam mais 

liberdade e autonomia de ação (RAMALHO, 2010, p. 40).  

 

É fato que o golpe de 1964 fechou muitas iniciativas de cunho progressistas voltadas 

para camadas populares. Entretanto, não foi capaz de acabar com todas e nem de impedir o 

surgimento de outras ao longo do país. Beatriz Costa, participante do CEI, uma das 

fundadoras do NOVA – Pesquisa, Avaliação e Assessoria em Educação e posteriormente 

parte da equipe do CADTS, relatou em entrevista que se via no início dos anos 1970 

angustiada ao conhecer, pelas andanças pelo país, parte delas quando trabalhava no CEI, 
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queixas de grupos que se sentiam isolados. Questionavam se estavam no caminho certo e 

expressavam dúvidas, inclusive sobre como avaliar as suas ações. Tais constatações foram ao 

encontro de um projeto de uma agência de cooperação francesa que apoiava iniciativas 

educativas e sociais de resistência às ditaduras, para realização de um seminário nacional que 

foi viabilizado pelo Conselho Mundial de Igrejas e ocorreu em 1972, em São Paulo, em uma 

chácara pertencente à Igreja Metodista (RAMALHO e ESTERCI, 2017). 

Além do acolhimento de reivindicações para realização de outro seminário 

semelhante no ano posterior, outra decisão tomada por influência das discussões realizadas 

naquele evento foi a da criação de uma agência que reunisse pessoas interessadas em discutir 

a conjuntura e também com objetivo de pesquisar e assessorar ações na área de educação 

popular.   

Foi nesse contexto que se criou o NOVA. Sua equipe inicial foi composta por nomes 

que já tinham trabalhado no MEB e em outras ações no campo da educação popular, entre 

eles: Aída Bezerra, Beatriz Costa, Letícia Cotrim e Evandro Sales. Jorge Muñoz, Pedro 

Garcia e Regina Rocha se integraram a equipe posteriormente, em momentos distintos. O 

trabalho de assessoria aos grupos de base se dava através de visitas sistemáticas, a cada dois 

meses. Além disso, promovia seminários e atividades de estudos mensais e um processo 

avaliativo de todas as ações. 

Com o passar do tempo, precisamente dois anos depois da sua fundação, após 

acumular experiências tanto nos seminários quanto nas assessorias, o NOVA passou a 

publicar textos cujo objetivo inicial era fornecer material de apoio aos agentes que atuavam 

diretamente na base. As duas primeiras publicações, chamadas cadernos Educação Popular I e 

II, foram realizadas pelo CEI. Fávero e Motta (2015, NOVA) informam que esses dois 

primeiros cadernos “constituem-se nas primeiras produções sobre educação popular, 

abordando inovadoramente e de maneira competente temas fundamentais, como a 

metodologia de avaliação das experiências, a relação entre saber e poder etc.” No início da 

década de 1980, o NOVA criou a coleção Cadernos de Educação Popular que consistiu em 

uma importante expansão na sua linha editorial.  Ao todo foram publicados 30 números 

desses Cadernos, 22 deles em coedição com a Editora Vozes de Petrópolis, até 1993. 

Tanto os trabalhos de assessoria quanto as publicações foram mantidos com 

financiamento internacional advindos de instituições geralmente ligadas às Igrejas católica e 
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protestantes. Durante a década de 1990 esses financiamentos diminuíram progressivamente. 

Consequentemente, a agência teve dificuldades de se manter e alguns dos seus integrantes 

fundaram e/ou migraram para outras instituições.  

O Serviço de Apoio à Pesquisa em Educação (SAPÉ) foi outra agência importante 

oriunda do mesmo contexto. Foi fundado nos anos de 1983/1984 por Aída Bezerra que já 

havia trabalhado no MEB e na NOVA e por Rute Rios que também possuía experiência em 

educação popular e havia feito parte da equipe que criou o Programa de Educação Juvenil 

(PEJ) no município do Rio de Janeiro.  

Conforme apontam Fávero e Motta (2015), o objetivo inicial do SAPÉ era atuar 

diretamente na formação de educadores de jovens e adultos. A lógica de uma produção mais 

coletiva e a horizontalidade das relações entre educadores e educandos compunham a sua 

filosofia de ação, cuja materialização se dava a partir da proposta de uma rede de 

solidariedade que se concretizava na prática cotidiana. Sua primeira atividade, na verdade o 

que impulsionou a sua criação, foi uma pesquisa de cunho antropológico em uma classe de 

alfabetização de adultos. Tratava-se de uma turma noturna experimental que funcionava em 

uma escola na cidade do Rio de Janeiro. A atividade teve desdobramentos importantes: um 

deles foi a produção do Almanaque do Aluá, material didático voltado para educação de 

jovens e adultos, o outro foram os Coletivos de Formação, importante rede de educadores 

populares pertencentes a distintas instituições e que atuavam no Rio de Janeiro e em 

Pernambuco.  

No ano de 1997 o SAPÉ foi contratado pelo CADTS para coordenar a realização de 

uma pesquisa sobre a sua experiência na formação profissional. Dados levantados nessa ação 

têm sido explorados ao longo desse trabalho.  

Contudo, ao pensarmos sobre essas agências, surge uma indagação: Qual a relação 

do CADTS com as mesmas? Antes de responder essa questão, julgo oportuno apontar o 

porquê dessa indagação. 

Analisando possíveis encontros que viabilizaram a existência e a forma que o 

CADTS tomou ao longo de sua existência, detectei alguma confluência da escola de 

trabalhadores com essas agências. A primeira confluência que destaco se dá em relação ao 

momento histórico da década de 1970, pois não foi por acaso que experiências como a do 

NOVA e a do CADTS nasceram naquele período. Falaremos mais sobre isso a seguir, mas 



116 

 

 

 

 

interessa sinalizar aqui que tais experiências foram criadas no mesmo momento. Outra 

confluência importante são os atores sociais. Embora não possamos separar esses atores do 

momento histórico em questão, destaco que em ambos os casos tínhamos atuação de agências 

de cooperação internacional e de Igrejas (embora a esfera e a forma de ação das mesmas fosse 

distinta), sujeitos de classe média e algumas formas de pensar a educação.  

Não cabe uma abordagem mais profunda das agências por conta da delimitação 

proposta nessa pesquisa, por isso não analisarei a forma de atuação dessas agências em suas 

práticas pedagógica e administrativas. Contudo, não posso deixar de destacar que, na análise 

da documentação do CADTS, percebi claramente uma semelhança na forma de fazer  

relatórios no NOVA, no SAPÉ e no CADTS, por exemplo. Isso se  deve provavelmente a dois 

fatores. O primeiro é que em alguns casos os órgãos internacionais que financiavam tais 

iniciativas eram os mesmos e por isso deveriam exigir os mesmos formatos nos relatórios a 

eles destinados. Já o segundo fator é que, embora com papéis e formas de atuação distintas em 

tais instituições, tivemos nomes como os de Beatriz Costa  e Xico Lara que atuaram tanto em 

agências como no CADTS. Mas, conforme eles mesmos afirmam e como pode ser observado 

nos documentos, as agências não atuaram no CADTS enquanto consultorias que 

direcionavam o rumo de suas ações, embora pudessem ser “contratadas” em momentos 

específicos para prestar algum tipo de serviço, como a citada pesquisa coordenada pelo SAPÉ, 

por exemplo. 

Beatriz Costa faz questão de destacar que tanto a sua atuação como a de Xico Lara 

na escola se dava na lógica da horizontalidade da construção coletiva de uma escola de 

trabalhadores. Não se aplicava ali o papel de observadores ou de agentes externos. Pelo 

contrário, ambos se colocam como parte da equipe, com a mesma voz daqueles que a 

compunham.  

 

4.2.4   Agências de cooperação internacional  

 

Outro ator social fundamental para os movimentos de educação popular, sobretudo 

nos anos de 1970 e 1980, foram as agências de cooperação internacional. Essas organizações 

financiaram projetos diversos no Brasil incluindo entre eles instituições como NOVA, SAPÉ 
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e as escolas do CET, entre elas o CADTS. Mas afinal o que foram essas agências e quais as 

principais características da sua atuação? 

Segundo Hadadd (2013) as primeiras agências humanitárias surgiram na Europa no 

século XIX para atender a contextos de guerras naquele continente. Contudo, a expansão 

desses organismos se deu no século XX a partir das duas guerras mundiais e do processo de 

descolonização da África. No primeiro momento voltava-se para atender vítimas civis 

oriundas desses confrontos.  

O período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial foi de grande importância nesse 

processo de expansão. A ele se relacionam diretamente o plano de reconstrução da Europa, 

que naquele momento vivia a realidade dos escombros dos conflitos e a marcha de combate 

ao comunismo no âmbito da Guerra Fria. A esta se relaciona também as lutas por 

independência na África, principalmente a partir da década de 1960 que desencadeou a 

mobilização de muitas dessas instituições. E mais do que isso, algumas delas foram criadas 

justamente para atender países africanos que passavam por guerras de descolonização. 

Hadadd (2013) indica que um dos elementos comuns a tais agências e ao conjunto de 

suas políticas e práticas é a atuação da sociedade civil de seus respectivos países tanto na 

elaboração, quanto na execução de muitas de suas ações. Todavia, em alguns momentos e 

contextos específicos os EUA usavam parte dos fundos da cooperação como estratégia de 

combate ao comunismo.  

No caso das cooperações europeias, boa parte dos fundos arrecadados advinha de 

fontes privadas, coletados em campanhas junto à sociedade civil, mas também contavam com 

a participação do Estado. Uma dessas instituições que atuaram de forma  significativa no 

CADTS e também em agências de educação popular no Brasil foi a Pão para o Mundo, 

oriunda de  campanha com o mesmo nome criada pela Igreja protestante alemã em 1956. Pelo 

que se pode inferir a partir da análise dos documentos, foi a principal mantenedora da escola, 

porém não foi a única. Além da Pão para o Mundo, há menções e trocas de correspondências 

entre o CADTS e a Developpement et Paix, agência canadense ligada à Igreja Católica e a 

Misereor agência alemã também relacionada aos católicos.   

No caso da cooperação alemã de forma geral existia uma motivação maior que era a 

de reconstruir a sua imagem no mundo depois das atrocidades cometidas pelo nazismo. Havia 

também a ambição de corporações europeias, que ao vivenciarem período de grande 
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prosperidade no pós-Segunda Guerra, visavam expandir seus negócios para países do Sul. O 

interesse pela América Latina nasce de uma pressão política e econômica de algumas dessas 

empresas, para que seus países elaborassem políticas de cooperação voltadas para o 

continente sobre o qual ambicionavam expandir seus negócios. Mas, parte dessa pressão veio 

também, posteriormente, de Igrejas cristãs que viam a América Latina como  campo para 

atuação missionária.  

Entretanto, esse esforço voltado para região superava os aspectos econômicos. 

 

Para além das dimensões econômicas que levaram a um incremento da 

cooperação com a América Latina, e da presença dos organismos de Igrejas, 

a participação das organizações da sociedade civil de 

alguns países europeus foi muito importante, tanto na pressão para influir as 

políticas estatais de cooperação, no âmbito da discussão sobre 

desenvolvimento, como pela sua ação autônoma nos países do continente. 

Nesse sentido, o contexto das ditaduras políticas que caracterizaram a 

América Latina a partir dos meados dos anos 1960 foi decisivo no trabalho 

de solidariedade e denúncia frente às violações dos direitos humanos. 

(HADADD, 2013, p. 5) 

 

Ao tomar depoimentos de pessoas que participaram diretamente de algumas dessas 

instituições, Hadadd (2013) relata que as motivações para atuar por aqui se alteravam 

dependo dos sujeitos ou grupos que estivessem na direção. No caso de Pão para o Mundo, por 

exemplo, no primeiro momento a América Latina não era prioridade por se tratar de um 

continente católico. Por isso, voltaram-se primeiro para África, uma vez que determinados 

países do continente sofreram bastante influência protestante alemã durante o século XIX. 

Porém, tempo depois ampliaram sua perspectiva para atuar onde havia carência, independente 

de religião. O caso do CADTS é emblemático nesse sentido, pois o projeto foi financiado em 

parte por Pão para o Mundo, mesmo sendo ligado à Igreja católica.  

O contexto histórico da América Latina e do Brasil da década de 1970 foi 

fundamental para atuação dessas agências, uma vez que representava desafios em diversos 

aspectos. Além da pobreza e carência de acesso a serviços públicos de qualidade, havia o 

desafio imposto pelos regimes ditatoriais vivenciados no continente, sobretudo em nosso país. 

Nesse sentido, a relação de parte desses organismos com Igrejas era fundamental para que o 

aspecto político de suas atuações ficasse camuflado diante de roupagens filantrópicas. Além 

disso, o âmbito religioso também foi desafiador no sentido de incentivador, pois a Teologia da 
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Libertação despertava grupos religiosos estrangeiros para reverem suas motivações 

teológicas. Isso sem contar com o ecumenismo que se expandia notoriamente naquele 

período.  

A presença das ações das igrejas também pode ser observada pela 

preponderância de organizações brasileiras a elas vinculadas e que são 

citadas como sendo os primeiros ou apoios mais importantes dados pelas 

agências alemãs e holandesas naquele período. Metade das organizações 

citadas tinha vínculo direto com as igrejas ou com o ecumenismo. São os 

casos da Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, 

Pastoral Operária, Diakonia, Igreja Evangelista da Congregação Luterana, 

Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, CESE, CEDI, por exemplo. Outras 

organizações como a FASE, o CEAS e a Articulação Nacional de 

Movimentos Populares e Sindicais têm, em suas origens, a influência direta 

da igreja católica. 

Assim sendo, foi através das redes de contato das organizações vinculadas às 

igrejas com as agências de cooperação internacional e os grupos que 

organizavam as lutas e resistências à ditadura que possibilitam a 

conformação das políticas e programas de cooperação para a América Latina 

e o Brasil. (HADADD, 2013, p. 10) 

 

Havia uma lógica de cooperação internacional representada em parte pelo apoio 

financeiro dessas agências, mas que ia além. Tratava-se de uma ampla rede de resistência e 

apoio principalmente à América Latina com forte atuação das Igrejas, mas com efetiva 

participação de distintos atores ligados à sindicatos e movimentos sociais espalhados pelo 

mundo, sobretudo relacionados ao continente europeu. E quando falamos de Igrejas, estamos 

falando de organismos a elas ligados, mas que não representavam necessariamente o 

pensamento hegemônico dessas instituições. Nesse sentido, os mesmos sujeitos que 

transitavam por esses grupos religiosos mais progressistas também poderiam fazer parte de 

sindicatos e movimentos sociais distintos.  

Percebemos na fala de um dos encarregados de projetos para América Latina de uma 

dessas agências internacionais, entrevistado por Hadadd (2013, p. 10), uma espécie de 

evolução qualitativa na concepção que possuía sobre as ações da cooperação: “em um 

primeiro momento o sentido era caritativo, a ajuda aos pobres; em um momento seguinte 

passa a reconhecer as injustiças presentes nas estruturas sociais dos países do sul; por fim há o 

reconhecimento da produção destas injustiças a partir dos países no norte”. Esse mesmo 

agente destaca que priorizava, na seleção de projetos, aqueles que pudessem influir nas 

estruturas de injustiça, “por isso a ênfase em Direitos Humanos – atividades que melhorassem 

as condições de vida, educação popular conjugada à formação técnica”. Não é difícil 
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compreender a partir deste relato o porquê o CADTS foi durante muito tempo sustentado por 

essas instituições, pois se encaixava perfeitamente no foco de prioridades por elas eleito. 

Um aspecto que chamou a atenção na correspondência trocada com a Pão para o 

Mundo relaciona-se com a origem dos recursos dessa organização, a qual fazia questão de 

destacá-la na introdução de suas cartas. Parece que isso era feito a título de responsabilização 

para a prestação de contas, conforme pude observar na correspondência trocada entre a 

agência e o CADTS: 

Os Fundos de Pão Para o Mundo provém de Igrejas, Congregações e pessoas 

particulares que se interessam pelos problemas dos países do Ultramar. Para 

Pão Para o Mundo é essencial manter e corresponder à confiança destas 

pessoas, prestando-lhes contas sobre o uso dado aos fundos que nos 

confiaram, como também é essencial poder contar com a confiança dos 

beneficiários dos projetos no Ultramar, com quem desejamos manter 

relações baseadas em solidariedade e no diálogo. (CADTS, 1995, doc.45CC, 

p.13)  

 

Tal informação confirma a origem privada desses recursos, cuja destinação deveria 

ser comprovada e em parte atender as propostas de ação da instituição. Havia uma relativa 

autonomia na administração desses recursos por parte das beneficiárias; limitava-se, contudo, 

ao escopo do projeto para o qual as verbas foram aprovadas, o que é perfeitamente 

compreensível.  

Cláusula que geralmente aparecia nos contratos de cooperação celebrados entre o 

CADTS e a Pão Para o Mundo, permitia a ampliação desses recursos, desde que os 

dividendos oriundos de tais operações fossem usados no projeto de origem. Conforme se lê 

era possível: “aplicar as receitas provenientes de juros e vantagens cambiais nos fins 

específicos do projeto e a colocar à disposição de PPP os fundos excedentes”.  

Em outra correspondência do ano de 1986, o órgão internacional destaca admiração 

pelo trabalho realizado pela escola de trabalhadores, demonstrando certa reciprocidade na 

relação estabelecida: 

Aproveitamos a ocasião para informa-lhes que os membros de Comité 

Ecumênico ficaram muito impressionados pelo tipo de ferramentas que o 

CADTS produz, em especial pelo multicultor. Seria interessante pôr à 

disposição de outros grupos/entidades os conhecimentos e experiências do 

CADTS, sendo que o problema da ‘mecânica alternativa’ para pequenos 

agricultores se põe em todas partes do mundo. Está em planificação o estudo 

dessa mecânica. (CADTS, 1986, doc.45CC, p.21)  
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O trecho acima retrata também um compromisso da agência que ia muito além da 

especificidade do CADTS. Fica clara uma preocupação com uma causa mais ampla que no 

caso citado aponta para os pequenos agricultores, não apenas do Brasil, mas de regiões 

carentes do mundo, o que nos ajuda decifrar um pouco do espírito dessa cooperação.  

Outra passagem registrada em correspondência do ano de 1995 mostra uma 

preocupação da agência com causa mais ampla da juventude atendida e aponta também para a 

um sentimento de solidariedade, troca e parceria fomentado pela organização entre 

instituições que ela apoiava, o que nos ajuda a decifrar também a relação do CADTS com 

agências de educação popular brasileiras. Nessa carta é feito um alerta à escola para 

perspectivas dos jovens que estariam naturalmente relacionadas a mudanças que ocorriam na 

conjuntura. Então é dada a seguinte orientação: “Acreditamos que os amigos do CAPINA 

pelos seus conhecimentos profissionais e as suas ligações ao mundo das escolas operárias 

poderiam oferecer o seu serviço aos amigos”. (CADTS, 1995, doc.28CC, p. 1) 

A atuação dessas agências internacionais a partir dos anos 1970 foi fundamental em 

muitos movimentos sociais que surgiram naquele período. Elas não apenas viabilizaram a 

existência de muitos deles por conta de aportes financeiros, mas fizeram parte do ethos de 

muitas dessas experiências, com relevante relação à educação popular. 

O tema da educação popular tem uma importância fundamental para o trabalho 

dessas instituições, pois conforme afirmou Hadadd (2013) ele não foi escolhido apenas como 

lócus privilegiado de ação de muitas dessas organizações, mas sobretudo como referencial 

metodológico de suas atuações e consequentemente como instrumento real para dar conta de 

seus anseios transformadores.   

 

4.2.5  O CADTS e a educação popular como conceito e como prática 

 

Experiências que se notabilizaram por suas importantes atuações educacionais junto 

a setores populares no início dos anos de 1960 ficaram posteriormente conhecidas como de 

educação popular. A influência desses movimentos no cenário educativo e até mesmo no 

contexto dos novos movimentos sociais que se surgiram nas décadas de 1970 e 1980 é 

inquestionável. Porém, não houve por parte de tais movimentos a preocupação em definir 

educação popular.  
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Tal preocupação ocorreu posteriormente, mas não no Brasil. Segundo Oscar Jara 

(1994), a Revolução Nicaraguense, em 1979, colocou novos desafios para se pensar a 

educação popular nos campos teórico e prático. Isso porque o movimento revolucionário 

daquele país precisava responder à demanda de formar politicamente as massas e ao mesmo 

tempo eliminar o analfabetismo que atingia mais da metade da população. Estava posta a 

necessidade de se criar um modelo novo de educação que respondesse às demandas históricas 

daquele contexto específico e que fosse capaz de contar com a participação das massas. Afinal 

estamos falando de uma revolução popular pautada em princípios cristãos progressistas. 

Oscar Jara (1994) é um dos autores que lida com esse desafio de teorizar a educação 

popular. Chama atenção de que essa empreitada não deve partir de um viés academicista e 

sim das demandas de orientação de sentidos e formas concretas comprometidas socialmente 

com a transformação. Por isso, cada experiência precisa ser pensada em seu contexto histórico 

específico, pois a sua inserção prática se dá diante do desafio de responder as demandas de 

dada realidade. 

 Apesar das especificidades de cada país que se põem como desfio de resposta de 

cada movimento específico, é possível pensar uma definição prática que dê conta da realidade 

latino-americana. Penso que o exercício proposto por Jara (1994) na construção desse 

conceito é de fundamental importância para lidarmos com uma definição de educação popular 

que dê conta de operacionalizarmos o objeto dessa pesquisa e finalmente responder a pergunta 

se o CADTS seria  uma experiência de educação popular. 

Para o autor em questão, a operacionalização de um conceito latino-americano de 

educação popular é possível porque apesar das especificidades de experiências locais há uma 

aproximação entre tais movimentos no continente. O primeiro aspecto dessa aproximação se 

relaciona com o surgimento do movimento operário na América Latina, que teve entre as suas 

consequências a busca de uma formação de trabalhadores alternativa à imposta pelas classes 

dirigentes. Nesse sentido, as escolas de trabalhadores do início do século XX no Brasil se 

enquadram em tal descrição, vez que buscavam das mais variadas maneiras formar os quadros 

operários no país. 

O segundo aspecto que contribui para pensarmos em uma possível definição latino-

americana de educação popular é o pensamento de Paulo Freire. O sistema Paulo Freire, foi 

muito mais que um método de alfabetização; significou uma referência fundamental uma vez 



123 

 

 

 

 

que marcou uma mudança profunda em relação aos modelos anteriores de educação de 

adultos. Destaca-se a proposta de mudança de consciência orientada para construção de uma 

nova realidade social. Porém, para Jara (1994) essa conscientização foi formulada, no 

primeiro momento da obra de Freire, a partir de uma orientação mais humanista que política e 

sem uma definição clara de classe.  

O terceiro aspecto abordado pelo autor é a redefinição política de educação popular 

que ocorreu nos anos de 1970. Ele destaca que nessa década ganha cena uma nova dinâmica 

de organização das massas, alternativa tanto aos modelos de dominação oligárquica, quanto 

aos modelos reformistas e desenvolvimentistas. E neste aspecto, Oscar Jara refina sua crítica a 

posições iniciais de Paulo Freire sobre conscientização.  Segundo ele naquele momento 

questionava-se a concepção de que a consciência crítica era anterior à ação organizada, de que 

era uma ação meramente cultural, problematizadora, todavia destaca que Freire reviu essa 

concepção após a sua vivência no Chile. 

Essa terceira proposição de Oscar Jara sobre aspectos históricos que possibilitam a 

construção de uma definição de educação popular latino-americana aponta para dois 

elementos importantes na nossa reflexão sobre o CADTS. O primeiro deles se relaciona com a 

constatação de que nos anos 1970 há uma nova forma de organização dos movimentos de 

massas que consequentemente consiste também em direcionar a educação popular para a 

formação de quadros dirigentes que envolve desde bibliotecas, centros de comunicação de 

bairros, centros de formação de trabalhadores etc. Ou seja, a experiência ocorrida na fábrica 

do Rio de Janeiro, na qual trabalhadores propuseram assumir a formação de próprios 

trabalhadores se insere nesse contexto. Não significou uma experiência isolada uma vez que 

se relacionava com uma tendência dos movimentos sociais do continente, por meio da qual se  

buscava novas perspectivas de formação.  

A constatação desse autor sobre questionamentos e novas formas de pensar o tema da 

conscientização, além de fundamental no exercício de construção de uma definição de 

educação popular é de suma importância para nossa reflexão sobre o CADTS. Isso porque é 

aqui que reside a ressalva feita pela pessoa a quem perguntei se a escola era uma experiência 

de educação popular. No primeiro momento a resposta foi negativa, mas ela em seguida fez a 

observação de que não se trava de um processo no qual pessoas se propunham levar 

consciência aos trabalhadores e que nesse tipo de concepção específico não se tratava de 
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educação popular. Mesmo porque, segundo ela, durante o funcionamento da escola o termo 

educação popular nunca foi usado para descrevê-la. 

Confesso que no momento em que fiz a pergunta não pensei que a educação popular 

seria associada a tal concepção. Contudo, a pessoa que participou ativamente das experiências 

da década de 1970, provavelmente vivenciou esse debate e a mudança de concepção em torno 

do tema conscientização, conforme destacado por Jara (1994). Isso não significa que ela 

entenda a educação popular como processo de conscientização de camadas médias sobre 

setores populares. Pelo que pareceu, sua preocupação maior ao responder à pergunta era de 

resguardar a memória de uma das principais marcas da escola: o protagonismo dos 

trabalhadores na construção, desenvolvimento e administração da proposta.  

A questão do tema da conscientização na obra de Paulo Freire não é uma equação 

muito simples. Mesmo se tratando do período anterior ao seu exílio no Chile. Nesse sentido, 

Beisiegel  (2008, p. 216) faz uma observação importante.   

[...] Paulo Freire era um educador cristão militante possuído por um 

sentimento de missão que se exprimia numa prática voltada à modificação 

interior dos homens, para que eles, por sua vez, pudessem participar como 

sujeitos na transformação da sociedade. Nunca pretendeu desenvolver uma 

prática educativa neutra em face dos modos individuais de existência e das 

formas de organização da vida individual. Suas atividades estavam 

explicitamente inspiradas na intenção de interferir nos destinos individuais 

para desse modo alcançar a transformação da vida coletiva. (...) Mas, por 

outro lado como já foi visto, a estes mesmos valores e a estas convicções 

repugnavam quaisquer modalidades de invasão da consciência do outro. Por 

isso mesmo não é difícil perceber que suas propostas em certas ocasiões 

tenham sido entendidas como produtos de um pensamento contraditório.  

 

O próprio Paulo Freire retomou o tema em Pedagogia da esperança para esclarecer 

seu pensamento diante de críticas que recaiam, principalmente, sobre a primeira fase de sua 

produção.   

É preciso, porém, deixar claro que, em coerência com a posição dialética em 

que me ponho, em que percebo as relações mundo-consciência-prática-

teoria-leitura do mundo-leitura da palavra-contexto-texto, a leitura do mundo 

não pode ser leitura dos acadêmicos imposta as classes populares. Nem 

tampouco pode tal leitura reduzir-se a um exercício complacente dos 

educadores ou educadoras em que com prova de respeito a cultura popular, 

silenciem em face do “saber experiência feito” e a ele se adaptem. (FREIRE, 

2014b, p. 147) 
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Sem nos estendermos nesse debate, o que interessa demarcar é que alguns grupos, 

em determinados períodos tenderam relacionar educação popular à conscientização. E parece 

que a negação do CADTS como experiência de educação popular, no primeiro momento, por 

parte da pessoa com quem conversei, não significou uma negação ao movimento em si, mas 

sim a de uma possível associação entre educação popular e conscientização. Associação essa 

que passou a ser fortemente questionada a partir da década de 1970.  

Então, conforme exposto por Jara (2014), educação popular não é um movimento 

prévio de conscientização, mas sim um processo contínuo de reflexão da prática. Nesse 

sentido não são correntes pedagógicas progressistas que impulsionam a expansão da educação 

popular, mas justamente o contrário. A educação popular é que fortalece tais correntes como 

também as organizações de classe. A definição não vem de fora, não é dada a partir de 

conceitos e propostas externas aos movimentos.  

Mas, quais são os parâmetros apontados para definir de fato educação popular? 

Segundo esse autor, não são as práticas pedagógicas, as modalidades (escolar, extraescolar, 

formal, não formal) que definem educação popular. Mas, os interesses de classe em resposta a 

determinado contexto histórico-social. Para ele o termo “popular” em si é uma referência ao 

caráter de classe que localiza tal processo educativo como relacionado aos interesses e 

demandas das classes populares. Por isso, a definição se dá no interior dos movimentos a 

partir de suas propostas de intervenção na realidade. 

Ao reconhecer o protagonismo dos movimentos na realização da educação popular, 

Jara (1994) não abre mão de que sinalizar que uma experiência que se pretenda como tal tem 

inerente em si um compromisso com a transformação da realidade. Assim, precisa 

desenvolver uma prática metodológica específica, cuja problemática não se relaciona com a 

técnica a ser adotada, mas sim com o processo de conhecimento cujo objetivo está em 

apropriar-se criticamente da realidade para superá-la. A proposta é de uma metodologia 

dialética que parta do concreto, realize um exercício de abstração e retorne ao concreto. 

O que ele chama de exercício de abstração não deve ser entendido como uma 

idealização do fato que se sobreponha a realidade. Significa penetrar as raízes da realidade 

concreta, daí a metáfora do descer. Descer a ponto de colocar a realidade concreta em relação 

com a realidade histórica e social. Somente após esse exercício de descida é que se propõe um 

retorno à superfície com a possibilidade de uma intervenção lúcida.  
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Essa proposta metodológica dá conta de outro dilema da educação popular que 

envolve a questão do conteúdo, da teoria: quais conteúdos usar? Não ser diretivo significa 

abrir mão de conteúdos?  Parece-me que tanto Freire (2014), quanto Jara (1994), concordam 

que não. Ao contrário, os conteúdos devem servir como lentes para uma leitura crítica da 

realidade, assim como para instrumentalizar, ou pelo menos proporcionar a busca consciente 

de ferramentas de transformação. A teoria nessa proposta é um guia para transformação. 

  As perspectivas até aqui apresentadas são suficientes para entendermos o CADTS 

como uma experiência de educação popular. Afinal, estamos falando de uma escola de 

trabalhadores, que nasce a partir de uma proposta de superação do modelo de formação 

imposto pela classe patronal, o que significa se tratar de uma experiência classista, que 

desenvolve metodologia específica e um modo organizacional com propostas de atuação 

desenvolvidas no interior do próprio movimento com modelo de gestão e de formação 

participativa.  

 

 4.3  Mais que encontros, o clima de um tempo 

 

Volto agora à inquietação que originou as reflexões apresentadas nesse capítulo. 

Quem pensou esse modelo de escola? O CADTS foi possível pelo encontro casual de 

pessoas? 

Certamente encontros são fundamentais. Afinal a história é construída a partir da 

intervenção de pessoas humanas na realidade. Porém, tais encontros não foram meramente 

casuais. Eles tiveram como pano de fundo toda uma realidade que envolve os distintos 

cenários econômicos e políticos no país, até a construção do nosso sistema educacional 

brasileiro que pode ser qualificado como desigual e injusto, principalmente em relação à 

formação da classe trabalhadora, conforme apontado no capítulo 2. E mais do que isso, além 

desse contexto mais amplo está todo um processo de formação de movimentos sociais em 

uma relação direta com a educação popular, como  demostrei até aqui. 

Encontros foram fundamentais, pois envolveram pessoas, circunstâncias e lugares. 

Conforme destacado, é fundamental considerar a singularidade da Baixada Fluminense como 

espaço físico e social propícios para o tipo de intervenção proposta pelo CADTS. Mas, por 
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trás desses encontros estava nada mais e nada menos do que a atmosfera de um tempo no qual 

o terror e o medo impostos pelo estado de exceção não foram capazes de aniquilar utopias em 

prol da construção de  novo modelo de sociedade.  

Por trás desses sonhos conviviam pluralidades de convicções entre as quais algumas 

se perdiam em meio a idealismos, outras em extremismos, mas também havia aquelas que em 

meio às dialéticas da vida conseguiam criar ações concretas de enfrentamento do sistema e até 

mesmo de novas construções. Não há espaço aqui para analisar todas elas. Mas, no que se 

refere ao contexto de surgimento do CADTS, pode-se afirmar que o mesmo está relacionado 

ao clima de um tempo no qual movimentos progressistas no Brasil foram se formando. Não é 

demais reafirmar que esse “clima” não era uma espécie de entidade abstrata, mas o resultado 

de contradições oriundas das condições históricas e materiais postas naquele momento.  

Destaca-se entre as peculiaridades daquele tempo a atuação de pessoas de camadas 

médias frente ao desafio de construir uma realidade mais acessível às massas. Boa parte 

dessas atuações valeu-se de um viés nacional desenvolvimentista no primeiro momento, mas, 

posteriormente, em muitos casos assumiram posturas mais progressistas e corroboraram com 

os quadros de muitos movimentos sociais e de educação popular. 

 O mesmo pode ser dito também em relação a atores institucionais como próprio 

Cristianismo da Libertação cujas origens no caso brasileiro se expressaram entre o final dos 

anos 1950 e primeira parte dos anos 1960 com fortes influências de concepções cristãs 

progressistas francesas, mas que a partir da década de 1970 ganha vida própria ao encarnar 

aspectos da realidade latino-americana e desenvolver uma metodologia própria conhecida 

como Teologia da Libertação, fundamental na construção de muitos movimentos de esquerda 

e educação popular no Brasil e na América Latina.  

Foi nesse “clima” que instituições cristãs, sujeitos das camadas médias, militantes de 

esquerda, organizações internacionais se associam em ações e movimentos de massa. A 

educação popular cresce nesse momento sem deixar de manifestar contradições, conflitos de 

interesses, mas também sem perder a essência de movimento político comprometido com 

outro tipo de realidade. Servindo inclusive de suporte metodológico para atuação de uma série 

de movimentos progressistas.  

O CADTS carregou, sem dúvidas, em seu DNA institucional muitas marcas desse 

tempo.  
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5.  “MAIS QUE UM EMPREGO, UM PROJETO DE VIDA”: O CADTS E SUA 

DINÂMICA DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – DIÁLOGO COM 

MEMÓRIAS 

 

Uma das falas marcantes colhidas nessa pesquisa foi a de um ex-monitor ao afirmar 

que chegou ao CADTS em busca de um emprego e encontrou um projeto de vida. 

Analisaremos esse depoimento mais abaixo, por hora ele demonstra uma das memórias sobre 

a escola marcada por um sentimento de admiração. Esse não foi um caso isolado, há de fato 

por parte dos sujeitos entrevistados para esse trabalho, assim como em falas registradas em 

cartas, relatórios e outros documentos estudados, sentimentos semelhantes.  

O que será que houve de tão marcante ou de diferente na experiência dessa escola e 

principalmente na sua proposta de formação? Conforme destacado até aqui estamos diante de 

uma escola pensada gestada e vivenciada por trabalhadores. Sua origem se insere em um 

tempo em que o país estava debaixo do regime ditatorial militar e sua proposta desde os 

primórdios aponta para um modelo de formação distinto àquele imposto pelos empresários, 

cujo projeto de educação se consolidou majoritariamente ao longo dos anos, salvo algumas 

exceções, como oficial na formação de trabalhadores do Brasil.  

Os processos históricos tanto no que tange sua origem, quanto ao seu 

desenvolvimento já apontam, ou pelo menos ajudam a perceber alguns diferenciais do 

CADTS em relação a algumas escolas oficiais. Entretanto, para refinarmos o nosso olhar 

sobre essa experiência, o seu legado na vida de sujeitos que passaram por ela e possíveis 

contribuições para o diálogo com a realidade educacional do país, o foco a partir de agora será 

sobre o que chamo de ethos institucional, ou seja, sobre o seu modo de organização, 

funcionamento e sobretudo concepções, princípios e conceitos que respaldaram e 

direcionaram suas ações. 

 Uma vez reconhecidos alguns encontros e desencontros da escola em sua 

constituição histórica e social, focaremos a partir de agora a atenção sobre características 

gestadas na organização e na prática institucional que não deixam de exprimir sínteses, 

marcas de um DNA que é fruto de todo processo destacado nos capítulos anteriores.  

Esse capítulo está dividido em duas partes. A primeira aponta o funcionamento 

interno da escola e destaca características do perfil dos sujeitos que por lá passaram. Em 
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seguida, são apresentadas representações de sujeitos sobre o CADTS, a partir de um diálogo 

com o conceito de memória.  

5.1 Algumas características gerais da escola e dos sujeitos  

 

Embora a formalidade institucional não tenha sido uma grande preocupação no 

CADTS, ao longo de sua história, tratando-se ou não de prioridade a personalidade jurídica se 

fazia necessária até mesmo para o pleito de determinadas linhas de financiamento. E não foi 

possível fugir muito dela. Não é por acaso que foi apresentada em boa parte dos documentos, 

projetos que visavam captar recursos para escola. Conforme consta no Regimento Interno: “O 

Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Técnico Social, aqui designado simplesmente 

CADTS é uma obra integrada a ASPAS – Ação Social Paulo VI, conforme Ata da 

Assembleia Geral da mesma, realizada a trinta de novembro de 1988”. (CADTS, doc. 48HC, 

s/d) 

O Regimento Interno é um documento simples e sucinto, com apenas três laudas e 

onze artigos. A escola tinha o seu próprio CNPJ, embora fosse juridicamente uma espécie de 

filial da ASPAS. Essa informação é inferida uma vez que o regimento se refere a ASPAS 

como matriz, o que explica inclusive a ausência de um estatuto próprio da escola. 

Surge aqui um aspecto interessante, pois mesmo sem sofrer influência direta da 

Igreja Católica, o CADTS estava ligado a uma personalidade jurídica chamada ASPAS, que 

por sua vez era relacionada diretamente com a entidade religiosa por se tratar de uma ação 

social ligada à diocese de Duque de Caxias. O cenário histórico da Igreja da baixada 

fluminense, marcados por lideranças e bispados progressistas, conforme destacado em 

capítulo anterior, favoreceu esse tipo de relação. Essa informação torna ainda mais 

significativo o fato de que, em boa parte do tempo, dentre os principais financiadores 

estiveram agências internacionais ligadas à Igrejas Protestantes. A relação com tais agências 

ocorreu mesmo diante de uma identidade jurídica filiada a uma ação social católica. Isso ajuda 

a confirmar tanto o caráter não religioso da escola quanto a proposta ecumênica daquelas 

instituições internacionais. 

Uma das indagações trabalhadas nas entrevistas tenta entender como os sujeitos, 

principalmente ex-alunos, apreendiam essa relação da escola com a Igreja. Todos os 

entrevistados foram unânimes em destacar que não havia nenhum tipo de influência direta da 
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religião na escola. Entretanto, por mais que não houvesse uma influência direta da instituição 

religiosa sobre o modo da escola se organizar, selecionar os seus monitores e alunos, sobre os 

conteúdos e o desenvolvimento das aulas, o fato do seu espaço físico se localizar no quintal de 

uma igreja não deixava de exercer algum tipo de ação em determinados imaginários, 

conforme podemos verificar na fala abaixo: 

 

Era rígido porque lá tinha normas em relação ao horário, em relação ao 

comportamento, em relação ao nosso cotidiano lá dentro e em respeito ao 

ambiente também. Porque o ambiente era emprestado em uma Igreja 

Católica. Era bastante rígido sim, não vou dizer rígido era um ambiente 

assim, que tinha regras. (Roberto, ex-aluno) 

 

Roberto destaca a disciplina da escola ou as regras, conforme sua própria definição, 

como um fator positivo, porém as relaciona ao ambiente da Igreja. Em nenhum documento e 

em nenhuma fala aparece qualquer tipo de relação entre norma de funcionamento e o 

ambiente eclesiástico. Essa relação aparece na memória desse aluno provavelmente por uma 

construção em relação à religião, à sua percepção de sagrado, mesmo porque a sua trajetória 

de vida é marcada por formação e vivência em Igreja Evangélica. Todavia, o mais instigante 

nessa fala é o fato de que simples funcionamento em “ambiente” da Igreja gerava em si em 

sentimento de respeito, ou até mesmo de vigilância, uma espécie de panoptismo como diria 

Foucault (1987). Por mais que não houvesse uma interferência direta da instituição Igreja na 

instituição CADTS, havia uma relação que estava posta na estrutura legal e sobretudo no 

espaço físico, que de certa forma atravessava imaginários e mexia com construções 

individuais sobre o sagrado, por mais que esse nunca tenha sido propósito da escola.   

A sua forma de organização, conforme destacada em alguns documentos, era de 

“gestão coletiva”. Isso foi bem enfatizado por pessoas com quem conversei logo no primeiro 

contato sobre o CADTS. Fazia-se questão de destacar a ausência da figura de um chefe. 

 

Cada um é responsável pela sua área (ex: tornearia) ao mesmo tempo em que 

deve responder pelo – e manter um acompanhamento ao – andamento geral 

das atividades. Mensamente, em reuniões da equipe, são escolhidos dois 

coordenadores que se responsabilizam diretamente por esse andamento. 

Decisões que estejam acima do mandato dos coordenadores em tudo são 

discutidas e resolvidas em reuniões específicas, feitas no decorrer da 

semana. (CADTS, doc.OD18, s/d, p.5, 6) 
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Havia uma espécie de rodízio mensal de coordenadores internos, pessoas 

responsáveis pelo desenvolvimento geral das atividades da escola e pelo encaminhamento das 

decisões tomadas em equipe. Certamente essa rotatividade tinha como objetivo justamente de 

romper com a imagem de um chefe, de um indivíduo que mandava na escola. O regimento 

interno determinava a figura de dois coordenadores com mandatos de dois anos, com 

representatividade legal junto ao Conselho de Administração, a instituições bancárias, a 

ASPAS etc. Porém, tais coordenadores regimentais apareciam apenas no âmbito jurídico, não 

interferiam na dinâmica interna da escola, o que preservava a horizontalidade da equipe e o 

princípio de gestão democrática. Gestão essa que não se limitava ao corpo profissional: 

 

Além dos membros da equipe, também os alunos participavam da gestão do 

Centro. As normas comuns a alunos e equipe (frequência, pontualidade, 

limpeza das instalações, etc) são discutidas em assembleias gerais (duas por 

ano) e são controladas/encaminhadas por grupos representativos das diversas 

turmas. Na mesma linha lanches e caixinhas de apoio mútuo são atividade 

definidas e geridas pelos próprios alunos. (CADTS, doc. HC14, s/d, p.5, 6) 

 

Essa lógica de gestão democrática que envolvia o corpo discente merece uma 

atenção especial, a ser dada no próximo capítulo quando pensarmos a categoria “política”. 

A equipe de trabalho contava com os monitores e um corpo administrativo, na maior 

parte do tempo composto por duas pessoas que também atuavam como monitores. É o caso da 

Patrícia que além de compor o corpo administrativo, lecionava Matemática.  

O princípio da gestão democrática se aplicava inclusive à seleção dos monitores. 

Segundo consta em um dos documentos (CADTS, doc. OD63, 1989) havia reuniões nas quais 

a equipe de trabalho os selecionava tomando como critério a identificação com a proposta de 

trabalho do CADTS, sem abrir mão de um período de experiência. Esse jeito de fazer não 

isentava a equipe de cometer erros e nem excluía contradições, que fazem parte das relações 

humanas, como pude apreender em um dos relatos feitos por Patrícia. Ela conta que em um 

determinado momento a escola teve um pouco de dificuldades com um pequeno grupo de 

alunos evangélicos que se fechava totalmente ao debate e exigiam por parte da equipe um 

bom jogo de cintura para preservar a lógica do diálogo na escola. Embora a equipe tenha 

conseguido contornar bem a situação, isso gerou alguns desgastes. Em determinado momento 

ao fazerem uma seleção para monitor, um dos candidatos era evangélico e para ela era o que 

mais se enquadrava na proposta da escola. Mas, a equipe não o selecionou no primeiro 
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momento por conta da sua religião. Afinal, já vinham de uma experiência de desgaste. Patrícia 

se colocou contra a postura do grupo, mas foi voto vencido. O outro candidato assumiu a 

vaga, contudo não se adaptou a proposta da escola e ficou pouquíssimo tempo. Com isso, o 

candidato evangélico foi chamado para vaga e se integrou à equipe e à proposta da escola de 

maneira surpreendente, dando, inclusive, importantes contribuições. 

Esse relato nos ajuda a perceber o quanto esse ethos institucional foi se constituindo 

no processo. Não se tratava de uma receita de escola de trabalhadores meramente executada, 

como também pode ser verificado no trecho abaixo do relatório de pesquisa realizada pelo 

SAPÉ (CADTS, doc. 66HC,1997, p. 47): 

 

 A equipe de monitores, enquanto grupo original, não se perpetuou na sua 

totalidade. Como não existe um núcleo específico de formação de 

educadores/trabalhadores, o recrutamento de novos monitores para o 

CADTS se faz a partir de critérios e procedimentos criados pela equipe em 

exercício. Os critérios e procedimentos foram se modificando no tempo, na 

mesma medida em que a equipe foi ampliando a sua compreensão do 

processo. De muito rígida, muito marcada pela memória de uma fase de 

repressão em que era importante se proteger, defender o que era considerado 

insurgente, evoluiu para outros padrões nos quais já foi possível perceber o 

reconhecimento do papel das alianças e a confiança na estabilidade do já 

construído – a matriz CADTS. 

 

É importante lembrar que o relatório citado acima é de 1997 e faz um levantamento 

geral da realidade da escola até aquele período. O reconhecimento da instituição como parte 

de um processo histórico, ajuda entender não só a forma de organização, mas também 

contradições existentes. Contradições à parte, o fato é que embora a escola estivesse 

juridicamente filiada a uma instituição relacionada à Igreja Católica, sua forma de 

organização interna, pautada na gestão democrática, lhe proporcionava uma lógica de 

funcionamento que preservava  sua autonomia. Essa lógica ia desde a administração até as 

suas ações pedagógicas e afetava diretamente a formação dos alunos. 

Embora o CADTS tenha passado por mudanças ao longo da sua história nas quatro 

fases antes pontuadas, os seus princípios fundamentais e sua estrutura organizacional foram 

mantidos. Seu funcionamento se deu desde a segunda fase (1990 - 1994), ocasião em que foi 

encerrado o turno da manhã, nos períodos vespertino e noturno. As aulas do turno da tarde 

eram de segunda a quinta e contavam com um tempo maior que compensava a ausência da 
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sexta-feira e igualava com a carga horária noturna. Isso ocorria porque às sextas a equipe de 

trabalho se reunia para tomar decisões gerais e fazer seus planejamentos.  

Os cursos contavam com uma procura muito grande na região, o relatório SAPÉ 

aponta uma média de 432 inscritos por ano no período de 1989 a 1996 e destaca que a procura 

era bem maior, mas limitavam as inscrições para facilitar o trabalho da equipe. A fala abaixo 

mostra o quanto era desafiador esse momento para equipe de trabalho. 

O período de inscrição era uma coisa interessante fazia filas na rua. As 

vezes tinha 400 pessoas na fila de inscrição. Tinha pessoas o ano todo 

querendo saber, então a gente passou a divulgar bem antes porque as 

pessoas perguntavam: “quando é a inscrição, quando é a inscrição? ”. E na 

semana de inscrição a gente trabalhava feito doidos porque tinha fila na 

rua.... Já chegou a inscrever oitocentas pessoas. (Patrícia, membro da 

equipe de trabalho do CADTS) 

 

Para se candidatar a uma vaga no CADTS era necessário ter concluída a 4ªsérie do 

antigo primário, atual quinto ano do Ensino Fundamental, e ter idade mínima de 14 anos para 

estudar no turno da tarde e de 18 anos para o turno da noite. Uma vez inscritos passavam por 

um processo seletivo. Havia alguns critérios de seleção que, conforme consta em um dos 

documentos registrados, poderiam variar de um ano para outro levando em conta a realidade 

dos trabalhadores. Mas, eram basicamente três: 

Renda familiar – procurando atender aos de menor possibilidade 

econômica. 

Necessidade de qualificação profissional – priorizando os 

desempregados, aos que trabalham no mercado informal e aos que 

têm empregos precários (auxiliares sem qualificação). 

Aceitação da proposta de trabalho do CADTS – demonstrada no 

correr do processo de seleção. (CADTS, doc. HC22, s/d, p.8) 

 

Mas, afinal qual era o perfil geral das pessoas que procuravam o CADTS? 
 

 

5.1.1 Perfil dos alunos   

 

Os únicos dados encontrados sobre perfil de alunos são os disponibilizados na 

avaliação realizada pelo SAPÉ. Isso deve-se a uma das posturas tomadas pela equipe de 

trabalho em ocasião do fechamento da escola, na qual, conforme relatado por um dos antigos 

integrantes do grupo de trabalho, houve a precaução de se desfazer de fichas de matrícula, 

com a intenção de preservar a privacidade dos egressos, uma vez que ali constavam 
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documentos e outras informações que poderiam prejudicá-los, se vazadas ou divulgados 

inadequadamente.  

A pesquisa que originou o relatório de avaliação trabalhou com um recorte 

cronológico que englobou os anos de 1989 até 199616 e teve o objetivo de fornecer subsídios 

para que a escola repensasse sua atuação diante das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho, de modo a atender novas demandas que se apresentavam aos trabalhadores. Isso 

ocorreu durante a reestruturação vivenciada na “terceira fase” do CADTS.  

Embora os dados produzidos tenham sido direcionados especificamente para esse 

fim, fornecem uma visão da escola a partir da relação e das características dos sujeitos que 

passaram por ela.  

O primeiro dado a ser destacado refere-se a faixa etária, conforme pode ser conferido 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Distribuição de inscritos por faixa etária/ano 

 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 

14 a 16 anos

  

23% 31% 31% 25% 28% 32% 28% 

17 a 19 anos 23% 17% 17% 18% 26% 23% 21% 

20 a 24 anos 22,5% 27% 21% 25% 19% 18% 21% 

25 a 30 anos 21% 15% 17% 20% 14% 15% 13% 

31 a 45 anos 10% 9% 12% 10% 12% 11% 15% 

Mais de 45 anos 0,5% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc. 66HC,1997, p.27) 

 

A maior demanda etária da escola foi na faixa entre 14 e 16 anos, com uma pequena 

exceção no ano de 1989, no qual o número de alunos dessa faixa se igualou ao da faixa 

seguinte, 17 a 19 anos. O relatório SAPÉ considerou como juventude a faixa etária até os 25 

anos;  atualmente o estatuo da Juventude (BRASIL, 2013) engloba as idades entre 15 e 29 

anos.  

                                                 
16 Por algum motivo que não conseguimos identificar, a série de anos analisados pelo SAPÉ omite o ano de 

1991. Os dados trabalhados no intervalo de tempo citado não contam com esse ano.  
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Carrano (2005, p. 158), afirma que “a juventude é uma categoria sociológica 

inventada pelos adultos; entretanto torna-se cada vez mais difícil defini-la”. Percebemos com 

isso que recortes etários não são elementos exclusivos, nem ao menos precisos para uma 

definição de juventude, entretanto podem compor como um dos parâmetros para análises 

sobre o tema. Sendo assim, os dados apresentados lançam luz sobre uma característica da 

escola: o CADTS, entre os anos de 1989 e 1996, atendeu em sua maioria a um público de 

recorte etário jovem. Chama-nos atenção inclusive o significativo número de adolescentes 

uma vez que a faixa entre 14 e 16 anos foi a que obteve maior número de inscritos, no período 

levantado.   

Além do perfil etário, outro dado que nos ajuda conhecer a realidade da escola a 

partir de seus sujeitos é o da escolaridade17.  

 

Tabela 2: Inscritos por escolaridade/ ano  

 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 

5º ano  8,8% 6,6% 13,0% 12,6% 10,3% 6,6% 5,0% 

6º ao 8º ano  41,4% 47,1% 41,0% 42,2% 46,5% 51,7% 45,8% 

E. Fund. compl. 38,0% 29,7% 31,5% 25,1% 26,4% 26,7% 22,9% 

E. Méd. incomp. 4,0% 7,2% 7,7% 8,4% 10,2% 5,2% 15,8% 

E. Méd. compl. 7,8% 9,4% 6,8% 11,7% 6,6% 9,8% 10,5% 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc.66HC,1997, p.28) 

 

Como podemos observar, na maior parte do tempo a maioria dos alunos que 

ingressou na escola tinha escolaridade entre o 6º e 8º anos. O número de estudantes com 

algum contato com o Ensino Médio foi tímido, ao longo dos anos levantados. Em 1996 é que 

houve um aumento nesse perfil, se somarmos os que estavam cursando com os que haviam 

concluído chegamos ao número de pouco mais de 26% de alunos que adentraram a escola 

com pelo menos algum contato com o Ensino Médio.  

A conclusão que o relatório do SAPÉ aponta sobre isso é a de que crescia naquele 

momento a procura por profissionalização entre os que chegaram naquela etapa de ensino e 

destaca também que ex-alunos do CADTS voltavam em busca de uma nova especialização, 

                                                 
17 Apresentamos aqui os dados referentes a escolaridade usando a nomenclatura atual de acordo com a legislação 

em vigor. Exemplo: Embora os documentos usem o termo 1º Grau, usaremos aqui o termo Ensino Fundamental. 
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diferente da obtida em outro momento. Isso provavelmente se relaciona à mudança no perfil 

do mercado, à qual a escola se adaptava e que as ocupações industriais perdiam posto. Se em 

algum momento da história o acesso ao Ensino Médio ou o título de algum curso 

profissionalizante davam mais possibilidade de colocação no mercado de trabalho, tais 

possibilidades escasseavam-se. E no caso do CADTS se expressava na demanda desses 

sujeitos por novas formações profissionais.   

Os gráficos a seguir aguçam nossos olhares sobre essas características de 

escolaridade ao destacar a formação dos “jovens” (14 - 24 anos) e dos “adultos” (25 anos em 

diante).   

 

 

Figura 1 

 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc.66HC,1997, p.28) 
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Figura 2 

 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc.66HC,1997, p.28) 

 

A figura 1 mostra que a grande concentração de alunos que cursavam entre o 6º e 8º 

anos do Ensino Fundamental ao ingressarem no CADTS era de jovens. Isso significa que boa 

parte dos jovens que frequentavam a escola vivenciava em suas formações uma distorção 

entre idade e série, uma vez que aos 14 anos, idade mínima para ingressar no CADTS, um 

jovem deveria estar concluindo o Ensino Fundamental. Se considerarmos que a faixa etária 

que o gráfico engloba como juventude vai até os 24 anos a distorção fica ainda mais evidente. 

Apenas 16% desses jovens tinham chegado ao Ensino Médio e apenas 7% o concluído. 

Os jovens que buscavam a formação profissional do CADTS, de maneira geral, 

tinham dificuldade de acesso e permanência na escola formal, quadro bem comum na fração 

social mais pobre do país. 

O mesmo ocorria em relação aos adultos. Apenas 18% tinha chegado ao Ensino 

Médio e somente 11% o concluído. Quarenta e um por cento desse público entrou no CADTS 

com o Fundamental completo. Se considerarmos o fato de que o CADTS não era uma escola 

de educação básica e tinha sequer o seu certificado profissional reconhecido pelo MEC, 

perguntamos: por que tais pessoas não priorizavam concluir a educação básica?  
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Arrisco duas possíveis respostas. A primeira seria a necessidade de sobrevivência, a 

qual obriga membros oriundos das camadas populares a trocarem o estudo pelo trabalho. 

Nesse caso interessava a essas pessoas a obtenção de uma profissão. A segunda possível 

resposta é a de que a escola básica não conseguia atingir essas pessoas que além de não se 

identificarem com ela, também provavelmente, não vislumbravam a partir dela possibilidades 

concretas de acesso profissional.  

Veremos mais adiante que parte desse público teve no CADTS a oportunidade de 

ressignificar ou no mínimo de retomar a relação com os estudos, com o conhecimento. Nesses 

casos, muitos retornaram à escola básica para concluir suas formações, tendo alguns, inclusive 

ingressado em cursos de graduação.  

As duas próximas figuras (3 e 4) apontam outra característica de extrema relevância 

nesse exercício de conhecimento da realidade do CADTS: o nível de escolaridade dos 

concluintes.    

 

Figura 3 

 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc.66HC,1997, p.28) 

 

5%

54%
29%

6% 6%

Jovens concluintes por escolaridade (1989 - 1996) 

5º ano

6º ao 8º ano

E. Fund. completo

E. Médio
Incompleto

E. Médio
Completo



139 

 

 

 

 

Figura 4 

 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc.66HC,1997, p.28) 

 

Tanto no caso dos jovens, quanto no dos adultos não há mudanças significativas na 

relação da escolaridade dos concluintes se comparadas com os percentuais de características 

de escolaridade dos ingressantes. 

 Entre os jovens, o percentual de ingressantes e concluintes com escolaridade entre o 

6º e 8º foi praticamente o mesmo, 56% e 54%, variação de apenas 2%. A mesma se repetiu na 

comparação com os outros níveis de escolaridade, exceção apenas dos que tinham o 

Fundamental completo, que no caso dos ingressantes o número foi de 21%, enquanto o de 

concluintes foi de 29%, variação de 8%. Chama a atenção o fato de que a proporcionalidade 

de concluintes com o Ensino Médio concluído foi praticamente a mesma daqueles que 

ingressaram no CADTS com tal escolaridade. 

 No caso dos adultos observamos relações parecidas. A proporcionalidade das 

características de escolaridade de ingressantes e concluintes não tem alterações significativas. 

A escolaridade com maior proporção entre os ingressantes foi também a com maior proporção 

entre os concluintes. Entre os alunos com Ensino Médio concluído, houve uma variação de 

5% na proporção entre concluintes e ingressantes.   
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Constatamos a partir do cruzamento de informações presentes nos Gráficos 1 e 3 e 

nos Gráficos 2 e 4 que não é possível afirmar uma relação direta entre maior nível de 

escolarização e menor índice de evasão.  Ou seja, a escolaridade dos alunos não foi um 

marcador de diferenças no CADTS. A escola conseguiu construir uma forma de 

funcionamento em seus cursos na qual alunos com Ensino Médio completo não tinham, 

necessariamente, mais chances de conseguir concluí-los do que aqueles com níveis mais 

baixos de escolaridade. Provavelmente essas diferenças de formação deveriam pesar em 

alguns momentos, porém os dados mostram que não eram decisivas no que tange à 

possibilidade de conclusão dos cursos. 

Em uma sociedade em que a escolarização costuma ser usada como forma de 

distinção entre pessoas com mais ou menos chances, esse é um dado no mínimo instigante.  

Afinal se a escolaridade não pesava tanto em relação ao “sucesso” do aluno no curso, quais 

eram os aspectos mais determinantes nesse sentido? A resposta a essa questão ficará mais 

clara no próximo capítulo, quando analisaremos as categorias educação, trabalho e política na 

realidade da escola.  

Outra informação levantada pelo SAPÉ que merece ser destacada é a do considerável 

número de alunos que ingressou no CADTS já com alguma outra formação profissional de 

cursos oferecidos por instituições como SENAC, SENAI e o próprio CADTS. A conclusão 

apontada no relatório do SAPÈ, com a qual concordo em parte, é a do reconhecimento pelo 

trabalhador da necessidade de se tornar polivalente perante as exigências do mercado, o que 

os fazia buscar novas especializações profissionais. Essa é uma informação de extrema 

relevância, mas outro fator também salta aos olhos diante desse dado: a dificuldade dessas 

pessoas da classe trabalhadora darem prosseguimento nos estudos e buscarem uma formação 

de nível superior, por exemplo. Ao invés disso, a tendência era a de ir fazendo cursos distintos 

privilegiando sempre possibilidade mais imediata de uma ocupação ou de uma forma de 

sobrevivência. 

A tabela que segue destaca a questão da situação de trabalho declarada pelos anos no 

ingresso na escola.   
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Tabela 3: Distribuição de inscritos por situação de trabalho 

Ano Empregado Autônomo Biscateiro Sem Cart. 

Assinada 

Desempre

gado  

Nunca 

trabalhou 

Não 

informou 

1989  55,9% 4,2% 8,0% 0,5% 22,5% 21,3% 8,9% 

1990 52,9% 4,8% 3,2% 3,7% 31,7% 45,5% 3,7% 

1992 50,0% 6,2% 4,3% 8,6% 26,0% 47,7% 4,8% 

1993 43,8% 9,9% 7,9% 2,5% 32,0% 43,6% 3,9% 

1994 40,7% 9,9% 18,5% 12,0% 17,6% 54,7% 2,2% 

1995 43,7% 15,6% 18,7% 5,3% 11,5% 45,6% 5,2% 

1996 47,3% 15,0% 9,6% 3,4% 10,3% 39,4% 14,4% 

Fonte: SAPÉ (CADTS, doc.66HC,1997, p.32) 

 

A maior parte dos alunos da escola trabalhava. Contudo, havia número considerável 

que nunca havia trabalhado, estes eram, em sua maior parte, adolescentes que estudavam no 

turno da tarde. Tomando a informação que boa parte desse grupo vivenciava uma distorção 

idade-série, inferimos que sobressaia, provavelmente por parte das famílias, a preocupação 

para que esses jovens e adolescentes tivessem o quanto antes uma profissão que os colocasse 

no mercado de trabalho.  

Outro dado relevante é que o número de trabalhadores com carteira assinada 

diminuiu nos anos de 1989 a 1996, enquanto o número de trabalhadores autônomos e 

daqueles que buscavam a sobrevivência fazendo biscates, aumentou no período. Trabalhos 

precários e desemprego eram realidades bem comuns entre essas pessoas que iam em busca 

de uma nova formação profissional: “Eu tinha um salário baixo porque eu não tinha uma 

profissão. E aquilo para mim era um sofrimento” ( Fala de um aluno – Fonte: CADTS, 

doc.66HC,1997, p.25).  

Os dados revelam que a escola era composta por trabalhadores que trabalhavam e 

buscavam uma melhor condição de vida através de uma nova formação, trabalhadores que 

estavam desempregados e buscavam uma formação que os colocasse de volta no mercado e 

por trabalhadores que nunca haviam trabalhado, mas que viam na formação profissional uma 

possibilidade de um ingresso mais digno no mundo do trabalho. Neste último caso, o 

paradoxo é apenas aparente, pois a condição de trabalhador evocada é a condição de classe, 
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filhos de trabalhadores e trabalhadoras que vendem suas forças de trabalho para sobreviver e 

que buscam maior dignidade para suas proles.  

5.2 Representações sobre o CADTS  

 

Uma vez reconhecidas algumas características gerais da escola em sua forma de 

organização e funcionamento, assim como um pouco do perfil social de sujeitos que passaram 

pelo CADTS, destaco nas próximas linhas, o que chamo de “representações”, que são 

imagens apontadas direta ou indiretamente por esses indivíduos sobre a escola através de 

memórias obtidas a partir de relatos nas entrevistas e de registros nos documentos.  

Não se trata de imagens em uma acepção iconográfica do termo, mas sim como 

construções subjetivas empreendidas em torno das vivências na escola, o que tende a aguçar o 

olhar sobre sentidos e a efetividade da experiência ali desfrutados. Nesse caso o conceito de 

memória é fundamental, uma vez que ela será utilizada como fonte principal para análise e 

produção de dados.  

5.2.1 Breves considerações sobre o conceito de memória 

 

Um primeiro aspecto a ser observado em relação à memória é que ela envolve um 

jogo que relaciona o individual e o coletivo, de modo que não deixar de ser social “mesmo 

quando relativa a um único indivíduo e nunca prescindindo dos indivíduos mesmo quando 

coletiva”. (NEVES, 1998, p. 215) 

Halbwachs (2003, p. 30) foi um dos autores clássicos nessa correlação entre memória 

coletiva e memória individual. Ele aponta que enquanto seres sociais que somos “jamais 

estamos sós”. Isso significa que onde quer que estejamos sempre carregamos em nós uma 

espécie de herança social que compõe a nossa formação de maneira geral. Sendo assim, 

“nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate 

de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos”. 

Nesse sentido podemos inferir que o conceito de memória é fundamental para a 

proposta em curso, uma vez que o objetivo é entender o CADTS não apenas em aspecto 

meramente descritivo, mas sobretudo enquanto sentido para sujeitos que o experenciaram em 

seus distintos lugares:  alunos, monitores e membros da equipe.  
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Surge a partir daí uma indagação: poderíamos aceitar as representações dessas 

pessoas como memória coletiva e construirmos a partir dela imagens fidedignas da escola?  

A resposta para essa indagação é sim e não. Sim, porque podemos considerar de fato 

as representações desses sujeitos que vivenciaram o cotidiano da escola como uma 

experiência coletiva e suas representações como parte de uma memória coletiva sobre a 

escola. Porém, é também negativa porque o trabalho aqui proposto não parte de uma 

concepção positivista, na qual as fontes (nesse caso as memórias e os documentos) falam por 

si mesmas. E assim, a concepção de imagem fidedigna do passado tende a ser problematizada, 

uma vez que não se trata de um elemento estanque e sim de construções históricas. 

As contribuições de Halbwachs (2003) são de grande importância, principalmente 

por mostrarem a relação entre o individual e o coletivo, com grande destaque, principalmente 

para o social no âmbito da memória. Sem deixar de reconhecer o legado deste autor, Pollak 

(1989), propõe uma abordagem que vai um pouco além. Adiciona um ingrediente: as relações 

de dominação e as formas de violência simbólica na construção de memórias coletivas. E 

destaca que aquele autor pensa a memória como um processo de  negociação entre o 

individual e o coletivo desconsiderando o elemento da dominação. Ele sustenta essa 

afirmação citando o seguinte trecho:   

Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos 

tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado de 

concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre 

ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser 

reconstruída sobre uma base comum. (Halbwashs, apud, Pollak, 1989, p.4) 

 

A memória não é um elemento estável, nem ao menos natural e espontâneo, mas 

fruto de construções. Em relação às memórias coletivas, parece que Le Goff (1990, p. 477) 

também as vê para além de simples negociações, mas como “instrumento e um objeto de 

poder”. O coletivo conforme por ele mencionado pode englobar desde um grupo até uma 

nação o que o próprio Halbwachs (2003) considera como o exemplo mais concreto de 

memória coletiva.  

É principalmente, mas não exclusivamente, a este caso que se aplica a análise de Le 

Goff (1990) que apontou o desenvolvimento histórico da relação das sociedades com a noção 

de memória e destacou o papel das mesmas em torno da construção de identidades nacionais.  
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Partindo de uma proposição definida por ele mesmo como construtivista, Pollak 

(1989, p. 4) indica uma abordagem em torno do tema que se interesse pelos “processos e 

atores que intervêm no trabalho de constituição e de formalização das memórias”. Trata-se de 

um tipo de ação científica que elege como elemento empático e empírico de análise dos 

grupos dominados, o que ficou convencionalmente conhecido como história dos que vem de 

baixo.  

Ao pensar memórias coletivas considerando as relações de poder, Pollak se interessa 

em analisar os processos de construção dessas memórias e com isso dá voz àqueles 

considerados subalternos em relação às narrativas oficiais, hegemônicas. 

No caso da pesquisa em curso, ressaltamos a importância de uma experiência de 

escola desconhecida por boa parte do campo da educação como objeto de reflexão, análise e  

possível diálogo com a realidade educacional do país. Memórias de sujeitos socialmente 

excluídos, conforme os dados apresentados acima, são tomadas como elemento primordial na 

análise empreendida. Suas representações sobre a escola nos ajudam a conhece-la de maneira 

mais profunda.  

Por isso que não se trata apenas de uma tentativa de reconstrução fidedigna do 

passado histórico do CADTS, mas sim, parafraseando Pollak (1989), de um interesse pelo 

processo que se constituiu em torno de um projeto de educação pensado pelos e para os que 

vem de baixo.  Ou seja, o resgatar a história de uma escola de trabalhadores, considerando 

representações de trabalhadores sobre essa escola específica nos coloca além da própria 

experiência estudada em si, mas aponta a possibilidade de protagonismo desses sujeitos no 

diálogo com uma realidade mais ampla, cujas narrativas não teriam muito efeito no jogo de 

poder que constrói a noção de escola e educação oficiais no país que tem como tendência a 

não escuta, a negligência ou até mesmo o cerceamento desses tipos de vozes. 

Tomando Pollak (1992) como referência, podemos destacar que a memória é 

seletiva, um fenômeno construído e um dos elementos que constituem identidade. Reconhecer 

a seletividade da memória, significa reconhecer que ela sofre flutuações que partem do 

momento em que ela é acionada, embora tenham em suas constituições partes que são 

herdadas.  
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Neves (1998, p.) ao abordar análise desenvolvida por Le Goff, levanta um elemento 

importante sobre essa  seletividade: “a memória não se opõe ao esquecimento, mas o 

engloba”.  

A relação entre memória e poder que se aplica ao âmbito coletivo não escapa 

também ao individual. Selecionar memórias significa também eleger esquecimentos.  Estes 

por sua vez podem atender interesses determinados na construção de memórias coletivas e até 

mesmo mecanismos de defesa no âmbito de indivíduos, seja no consciente ou no 

inconsciente.  

Entender a seletividade da memória implica pensa-la também como um fenômeno 

construído social e/ou individualmente. Da mesma formar que há uma seleção que pode ser 

consciente ou inconsciente, o exercício de construção do fenômeno memória também pode 

variar nessas duas esferas, principalmente quando falamos de indivíduos. 

 A organicidade da memória atesta contra uma suposta imobilidade e traz à tona a 

importância do tempo presente como demanda fundamental à leitura do passado. Tanto a 

seleção, como a construção de memórias, estão longe de serem atividades mecânicas e 

simplistas. São movidas, em um primeiro momento, por demandas atuais que, de certa forma, 

recorrem ou reconstroem o passado. Pollak (1989, p. 8) enaltece esse debate com a bela 

afirmação de que o presente colore o passado: 

 

Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias 

marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o 

passado. Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas 

lembranças, a ênfase é dada a um ou outro aspecto. 

 

Existem demandas, conjunturas, situações sobre as quais sujeitos coletivos e 

principalmente indivíduos elegem memórias que serão ou não compartilhadas. No caso de 

uma entrevista tais demandas partem de uma pergunta ou provocação do entrevistador e ao 

mesmo tempo pela questão indentitária do indivíduo naquele momento específico da sua vida, 

de suas relações sociais. 

Embora o tema da identidade seja amplo e complexo, a título da abordagem aqui 

empreendida ficamos com a definição simplificada de Pollak (1992, p. 5) que a descreve 

como: 
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[...] o sentido da imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que 

uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que 

ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua 

própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer 

ser percebida pelos outros.  

 

Evidencia-se com isso, que a construção da memória é também construção de 

identidade, o que se aplica ao individual e ao coletivo. No caso individual, envolve 

diretamente a ação de criação de reputações. Isso ficou bem claro nas entrevistas realizadas 

com os egressos Carlos e Roberto que, em situações distintas, fizeram questão de destacar 

uma imagem de responsabilidade em suas relações com os estudos, não apenas sobre o tempo 

que estiveram na escola de trabalhadores, mas também quando eram perguntados sobre suas 

experiências com a escola regular. O que é compreensível em um contexto social marcado por 

descontinuidades e abandonos da escola. Eles compunham o pequeno grupo que durante o 

CADTS já tinha acessado o Ensino Médio. Destacar o papel de responsabilidade com os 

estudos, apesar das adversidades que compõem a realidade de alunos pobres diante do desafio 

de concluir a educação básica, significa demarcar uma identidade que lhes soa como motivo 

de orgulho. E, na prática, não deixa de ser uma ação de resistência diante das condições 

materiais duramente impostas a eles. 

Ao ser pedido para destacar aspectos positivos e negativos sobre a sua relação com a 

escola formal, Carlos elencou a seguinte fala sobre os pontos negativos: 

E as coisas negativas foram as greves também, falta de professores, 

principalmente de matemática (...). Ficou uns seis meses sem professor de 

matemática e isso é muito triste para quem está buscando e quer aprender. 

(...) Estamos sedentos de aprender, pelo menos no meu caso, e quando 

chega lá não tem matemática. Isso é uma coisa que é frustrante. E para eu 

conseguir recuperar isso passaram-se anos e anos, para aqueles seis meses 

que não tive matemática. ( Carlos – ex-aluno)  

 

Ele destaca as greves e a ausência de professores como suas principais lembranças 

negativas sobre a escola básica. Porém, faz questão de relatar que tais ausências 

incomodavam de fato aqueles que buscavam aprender e que estavam “sedentos de aprender”, 

como era o seu caso. O sentido de si, que ele faz questão de destacar para o outro, no caso 

para mim na condição de entrevistador e pesquisador, é justamente o de seu interesse e 

responsabilidade diante dos estudos. Interesse que o faz, apesar de prejudicado pela ausência 
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de professores, recuperar o conteúdo perdido de alguma forma no futuro, mesmo que “anos e 

anos” depois.  

 

Para Nora (1993, p. 9) a memória é: 

[...] a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 

permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações.  

 

A partir desse reconhecimento da memória enquanto vida que permanece, se 

manifesta e é ressignificada por meio de gente, recorremos a representações e experiências 

que nos ajudem a perceber o quanto há de vivo ou que pode ser revivido no CADTS.  

 

5.2.2 Algumas representações propriamente ditas 

 

Conforme destacado acima, chamo aqui de representações imagens criadas pelos 

sujeitos sobre o CADTS ou apreendidas nas entrelinhas de suas falas, considerando relatos 

sobre experiências vivenciadas ao longo do tempo que conviveram com a escola de 

trabalhadores. As memórias são tomadas como instrumentos que possibilitam tanto a 

construção quanto a análise dessas representações.  

Como estamos reconstruindo a experiência histórica da escola, para pensar a 

efetividade de sua formação a partir de sentidos que ela teve para sujeitos, propomos o 

exercício de conhecer algumas dessas representações e suas implicações, para no próximo 

capítulo pensarmos as concepções principais do CADTS como um dos planos de fundo que 

influenciaram a construção de tais representações.  

Opto aqui por uma aparente ação de inversão, uma vez que primeiro serão 

apresentadas as representações sobre a escola para depois serem analisados aspectos 

conceituais presentes no background institucional que as gestou, mais precisamente a 

concepção e proposta de formação. Essa é uma “inversão” interessada, especialmente porque 

uma vez que entendemos memórias como construções estabelecidas entre demandas do 

presente e imagens do passado, vemos nessas representações possibilidades não só da história 

de uma experiência que ficou no passado, mas de possíveis permanências na vida dos sujeitos 

a partir de suas  elaborações. Penso encontrar nessas permanências traços fundamentais para 
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pensarmos a efetividade da formação do CADTS e de um possível legado para analisarmos 

ou, pelo menos, dialogarmos sobre educação no tempo presente. 

5.2.2.1  Algo a mais  

 

A primeira representação que quero destacar é a imagem do CADTS como “algo a 

mais”. Ela evidencia-se nas falas das pessoas com quem conversamos e em relatos 

encontrados nos documentos. Aponta para uma espécie de memória coletiva construída e 

cultivada sobre a escola de trabalhadores que faz sempre questão de a destacar diante de 

outras vivências experimentadas.   

 Os dois egressos entrevistados (Carlos e Roberto) apresentaram trajetórias escolares 

bem parecidas. Ambos trabalhavam pela manhã como ajudantes de pedreiro, estudavam no 

CADTS na parte da tarde e cursavam o Ensino Médio a noite. Estudaram no CADTS e na 

escola básica no mesmo período. Tentando perceber sentidos da experiência da escola de 

trabalhadores para eles e possíveis correlações com a escola básica, direcionei algumas 

perguntas que associassem suas leituras sobre o CADTS e a escola básica.  

Uma das questões feitas ao Carlos foi se a visão que ele tinha de escola havia 

mudado depois de sua passagem pelo CADTS. A sua resposta foi a de que houve mudança 

sim, pois sua percepção anterior “daquele tipo de escola não participativa”. Quando pedido 

para detalhar a perspectiva anterior que tinha da escola, foi bem incisivo em relatar a sua 

experiência: 

Eu gostava e gosto de estudar. Mas via a escola como uma coisa militar 

porque na nossa época era mais assim. Me formei em 1998 e era uma coisa 

bem direcionada: “Eu sou o professor, você é o aluno e acabou. Você não 

pode dar opinião. Só eu que posso falar”. Então eu via mais ou menos 

assim. (Carlos, ex-aluno do CADTS) 

 

A sua memória sobre a escola básica é a de uma estrutura na qual se destacava uma 

relação de submissão, em que devia apenas obedecer. Carlos faz um uso bem significativo da 

imagem do militarismo como organização autoritária, que impõe aos seus a simples 

obediência. Contudo, faz um contraponto a tal modelo e se coloca atualmente, aos 37 anos de 

idade como alguém que se percebe como pessoa, como sujeito com opiniões e que por isso 

não deve apenas cumprir ordens sem questioná-las, sem avaliá-las.  

Essa parece ser uma influência da formação obtida no CADTS. E falando em 

formação e também foi bem enfático ao destacar o que percebia como diferença marcante na 
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sua percepção sobre o CADTS e a escola básica: “Então quando vai para o CADTS você 

começa a votar, ser votado, suas ideias começam a aflorar junto com a educação que eles 

propuseram”. (Carlos, ex-aluno)  

Ele percebe no modelo democrático da organização e gestão da escola de 

trabalhadores um diferencial. Reconhece que ao ser provocado a participar do processo, da 

estrutura da escola, as suas “ideias começam a aflorar” e é aí que a proposta educacional da 

escola se desenvolve. Há muita sensibilidade nessa percepção de Carlos sobre o processo 

formativo do CADTS. 

Aparecem aqui duas representações. A primeira é sobre a escola básica enquanto 

uma entidade próxima do que ele entende como modelo militar. A segunda representação que 

podemos identificar nessa fala do Carlos é a de que o CADTS que supera tal perspectiva, uma 

vez que ao ser desafiado a participar, tem a possibilidade de desenvolver as suas ideias. Ou 

seja, a imagem da escola como um lugar no qual não havia liberdade para o desenvolvimento 

de ideias e a do CADTS enquanto ambiente que proporcionava esse desenvolvimento de 

ideias.  

Em outro momento voltou a destacar o que considerava de diferente na experiência 

do CADTS: “(...) lá você aprendia as contas com outro sentido não o da escola, mas você 

aprendia mesmo, destrinchava aquilo tudo e aprendia, o porquê se chegou aquele resultado, 

o porquê daquilo e na escola a gente não tinha esse conhecimento, então lá era bom por 

isso”. 

Segundo ele a diferença é que lá se aprendia “mesmo”. Relaciona o aprender à 

superação da mera decoração de fórmulas, ao fato de se saber o “porquê”. Aqui está o âmago 

da imagem que Carlos criou do CADTS, pois ao se perceber como sujeito com ideias e 

opiniões, se percebe como alguém que quer conhecer o processo como um todo. Isso implica 

uma discussão sobre formação e proposta educacional que será aprofundada no próximo 

capítulo, mas percebe-se aqui a imagem do o CADTS para Carlos como lugar que lhe 

proporcionou algo que não tinha vivenciado na escola básica, a capacidade de pensar. 

Já o egresso Roberto, ao ser perguntado sobre sua visão de escola e se houve alguma 

mudança após a sua passagem pelo CADTS, destacou que não houve mudança, pois sempre 

viu a escola como local de preparação para a vida como um todo, não apenas profissional. 

Destaca como positivo, inclusive o fato de ter tido educação religiosa na sua época de 
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estudante. Associa religião e disciplina. Cria uma representação da escola básica de sua época 

destacando a rigidez: “Tinha que cantar hino nacional, tinha que chegar na hora. A diretora 

dava puxão de orelha. Hoje em dia a gente já não ver mais isso”. (Roberto, ex-aluno) 

Como membro da classe trabalhadora que teve que conciliar escola e trabalho na sua 

juventude, Roberto faz questão de preservar a imagem da escola em que estudou. Em sua 

memória, faz questão de diferenciar a escola pública de sua época da atual, que na sua 

percepção não tem mais a rigidez de seu tempo. Se vale de representações gerais que a 

sociedade costuma fazer da escola pública como, local precário, não tão bem organizado e 

logo em seguida faz questão de se destacar dessa imagem, afirmando que na sua época não 

era assim.  

O interessante é que Carlos e Roberto foram colegas na escola básica e no CADTS, 

mas ambos fazem questão de destacar aspectos distintos em suas memórias sobre a mesma 

escola pública. Seus lugares no tempo presente ajudam a perceber o uso que fazem da 

memória nesse sentido. Carlos deixa transparecer em sua entrevista que pretende continuar a 

estudar, faz questão de demarcar a identidade de alguém comprometido com os estudos. Até 

começou um curso de graduação que teve que interromper. Ainda não chegou onde pretende. 

Já Roberto me parece bastante realizado no patamar social em que se encontra. É funcionário 

de uma multinacional, se considera bem remunerado, gosta do que faz e está sempre viajando 

a trabalho. Não mostra muito interesse em continuar os estudos nesse momento. Por isso, 

valorizar a formação que obteve, as escolas por onde passou significa valorizar a sua 

trajetória, suas conquistas pessoais.  

As representações de ambos sobre a mesma escola pública mostra como memórias e 

identidades são negociadas pelos sujeitos, o que não significa que estejam mentindo, pelo 

contrário; nesse processo de construção de representações ambos destacam aspectos mais 

relevantes para as suas identidades atuais. A memória não é uma categoria rígida. Por isso, 

não importa saber qual a “verdadeira” imagem da escola pública, a de Carlos ou a de Roberto. 

Mesmo porque não há verdade ou mentira nesse caso, mas construções ancoradas em 

contextos distintos.  

Todavia, ambos compartilham, em parte, de representações em comum sobre a 

escola de trabalhadores, conforme podemos ver na seguinte afirmação de Roberto: “Na 

verdade o CADTS é imparcial. Assim (...) ele só te induz a usar a cabeça, a pensar. Ela não 
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vai te dizer é isso, isso e isso não. Mas, o que você acha disso, o que acha daquilo? Me 

explica o porquê isso, o porquê daquilo”.  

Ao ser questionado sobre o que entendia por modelo ideal de escola, levando em 

consideração a vivência no CADTS e na escola básica, a resposta de Roberto foi bem 

parecida com a do Carlos. A imagem do CADTS como fornecendo algo a mais ao “induzir a 

usar a cabeça”, a emitir opinião, a questionar os porquês. Para ele, é isso que distingue esses 

modelos de escola. Embora a representação que cria para escola básica em que estudou seja a 

de um lugar bem organizado, com disciplina, a imagem da escola de trabalhadores é a de um 

lugar que além da organização e disciplina, é também um lugar de questionamento, de se 

saber os porquês.  

Em outro momento, mais para o final da entrevista, ao ser perguntado se  sua relação 

com o trabalho havia mudado com a sua vivência no CADTS, Roberto surpreende reforçando 

o que ele considera como diferencial nessa formação.  

Rapaz,mudou. Mudou porque tive uma visão mais aberta da realidade 

mesmo. Porque a escola te passa aquilo, é isso, isso e isso. As únicas 

matérias que te forçam a pensar assim seriam a matemática e a filosofia na 

escola. O restante só se dar a situação é essa, essa e essa. Matemática tem 

aquela é isso, isso e isso mas, você tem que saber o porquê disso. Filosofia 

começa te questionar por que isso, por que aquilo? Então são as duas 

únicas matérias que eu me lembre que me forçavam a pensar mesmo. 

(Roberto ex-aluno). 

 

Aqui ele reconhece mais uma vez que havia um ingrediente a mais, no CADTS: o 

incentivo ao pensamento. O que acontecia na escola básica de forma mais limitada 

resumindo-se a algumas disciplinas, é relatado como parte do cotidiano do CADTS. Afinal, 

segundo ele, “tudo era questionado lá”. 

Tanto Carlos, quanto Roberto apontam uma representação do CADTS como uma 

experiência que incluía um ingrediente que a escola básica não tinha. Essa é uma memória 

comum aos dois.  

Essa imagem do CADTS como um lugar que oferecia algo a mais não foi comum 

apenas aos ex-alunos. O ex-monitor Edson contou que, antes de chegar no CADTS, via a 

escola apenas como um lugar no qual se adquire uma formação para vida profissional, um 

conhecimento que possibilitasse a obtenção de um emprego. Contudo, o tempo no qual 
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trabalhou como monitor no CADTS lhe proporcionou pensar a questão da cidadania, algo que 

“até então não tinha sido um diferencial” em sua vida.  

É importante essa constatação do Edson porque a sua experiência de formação no 

Ensino Médio foi em uma escola sindical. Ou seja, ele passou por um outro modelo de escola 

de trabalhadores. Segundo ele, essa formação lhe agregou elementos importantes, contudo foi 

no CADTS que obteve uma concepção mais ampla de formação.   

Essa imagem do CADTS como “algo a mais” não é isenta de críticas. Havia um grau 

de envolvimento muito grande dos profissionais que atuavam ali. Patrícia (ex-monitora) 

observou que esse grau de envolvimento de alguns era tão grande que os fazia tirar “folga de 

sua própria vida”. Destaca que a identificação com o projeto fazia com que membros da 

equipe abrisse mão de momentos de descanso e finais de semana para participar de atividades 

da escola que eles mesmos criavam. Sua leitura é a de que para algumas pessoas que 

trabalharam na escola, o CADTS não era apenas um trabalho, era vida. Quanto a isso ela faz 

questão de destacar: “. Eu achava o CADTS muito importante, mas o CADTS não era a 

minha vida”.  

Percebo em diversas falas, nas mais distintas memórias, uma imagem comum em 

relação ao CADTS, a imagem de que lá sempre teve algo a mais, que se traduz no diferencial 

do exercício do pensamento quando comparado com a escola básica, na ênfase na cidadania 

que mesmo outra escola de trabalhadores não conseguiu ou simplesmente no nível de 

identificação despertado pela proposta que se traduzia para alguns como a própria vida.  

Essa imagem do “algo a mais” tem uma explicação que se expressa em outra fala da 

própria Patrícia quando afirma que para ela o diferencial é que lá as pessoas deixam de ser 

meros passageiros e passam a ser condutores do trem. Ao ser condutor você passa a ser parte 

do processo. Obtém uma identificação especial. A aquilo deixa de ser apenas algo totalmente 

externo, torna-se uma espécie de “patrimônio”. Um vínculo diferenciado é estabelecido, e 

sempre que o olhar é direcionado para tal experiência, faz-se questão de destacar de que não 

se trata de uma experiência qualquer, mas de algo que a pessoa participou efetivamente, por 

isso: “algo a mais”.  
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5.2.2.2  Para vida toda 

 

Tamanha identificação com a proposta da escola aponta para uma outra 

representação bem comum encontrada nos relatos: a imagem de uma temporalidade 

inacabada, de vivências cujas memórias fazem sempre questão de resgatar e manter.  

É nesse contexto que podemos pensar a fala do Edson quando contou que foi em busca de 

um emprego, mas encontrou um projeto e um estilo de vida. Essa fala está carregada pela 

representação de “algo a mais” e também da durabilidade “para vida toda”. Se fosse apenas 

um emprego, a vivacidade da experiência já haveria sucumbido com o fechamento da escola. 

Mas, como se trata de uma filosofia de vida a tendência é que o acompanhe como ele mesmo 

relata: “Então isso é muito marcante, (...) posso dizer pela minha própria vida que isso me 

marcou muito aonde eu vou eu levo este projeto de vida”. 

Foi notável durante as entrevistas o grau de emoção que a conversa despertou em 

praticamente todos os ex-monitores. O exercício com as memórias recriou imagens, 

sentimentos. Em alguns casos os entrevistados construíam suas narrativas fazendo uso de 

verbos no tempo presente, como se a escola ainda existisse, como se as memórias os fizessem 

reviver as experiências.  

Patrícia conta que foi a um sepultamento com outra ex-monitora e lá encontraram 

antigos alunos do CADTS; alguns ela não conhecia por ter trabalhado apenas no turno da 

tarde. Ao falarem sobre a escola de trabalhadores as lembranças suscitaram emoções sobre as 

quais ela teceu o seguinte comentário:  

 

Coisas assim que as pessoas que passaram pelo CADTS levaram para vida 

deles (...) Não sei se conseguiram reproduzir aquilo no dia a dia, mas para 

vida deles foi muito importante. Você vê que é uma lembrança boa de uma 

coisa boa de ter vivido, uma experiência importante na vida. Mesmo que 

você não conheça a pessoa, você tem essa sensação. As pessoas falavam que 

depois que chegam ali dentro, provoca uma alegria, uma ebolição de 

lembranças de coisas importantes, debates. (Patrícia, ex-monitora) 

 

A sua fala é de uma pessoa com a percepção de que fez parte de algo que marcou 

positivamente a vida das pessoas. Essa constatação ao mesmo tempo que é uma expressão do 

reconhecimento de um trabalho realizado enquanto profissional, aponta também para a 
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representação de um legado que não acabou, cujo sentido de permanência se expressa nas 

palavras: “Coisas assim que as pessoas que passaram pelo CADTS levaram para vida deles”.  

Em outra fala, ela expressa essa representação de permanência da escola da seguinte 

maneira: 

Hoje eu até superei isso, mas por muito tempo a gente ficava: “por que 

fechou?” É uma sensação de morte porque a gente viveu muitas coisas 

muito intensas, muito importantes (...) Aos sábados a gente fazia cursos de 

cidadania, aí era avulso: “Vai ter um curso de cultura e cidadania por dois 

sábados”. Então as pessoas vinham, conversavam. Era tanta coisa 

importante que é difícil enumerar(...) Não tem como quantificar porque só 

quem viveu vai ter isso para si. (Patrícia, ex-monitora) 

 

O fechamento da escola é narrado como uma situação de perda semelhante à de uma 

morte. A forma como expõe sua fala dá a sensação de que estava revivendo a experiência e os 

sentimentos naquele momento. Ao destacar que só: “quem viveu vai ter isso para si”, afirma a 

permanência da experiência para aqueles que a desfrutaram. Há nesse caso uma relação 

dialética de permanência e perda. Permanência em termo de lembranças, memórias e até 

mesmo de filosofia de vida, como relatou Edson. E perda pela ausência física da escola, pela 

inexistência material, dos encontros, dos cotidianos. 

A imagem de permanência, por sua vez, não ocultou na fala de Patrícia o 

reconhecimento de contradições que existiram na escola. Ela conta que chegou no CADTS 

bem jovem e se deparou com algumas questões de gênero. O fato de ser mulher e jovem, em 

um ambiente que carregava em si muito da realidade da fábrica, a colocou diante de algumas 

resistências que com o tempo foi conseguindo quebrar.  

Por mais avançado em termos de horizontalidade que tenha sido o modelo da escola, 

não esteve refratário a contradições. E no caso específico de Patrícia, evidencia-se que tais 

resistências foram importantes no seu crescimento e militância, a tal ponto de ser uma 

memória que faz questão de preservar independentemente de sua identificação com a escola.  

Retomando a expressão de Pollack (1989), de que o presente colore o passado, 

podemos perceber que mesmo uma experiência que foi ruim no momento em que foi vivida, 

hoje é retomada não apenas em tom de crítica às ações que a desencadearam, mas sobretudo 

como relato de superação. Superação de Patrícia enquanto sujeito que se projetou diante das 

discriminações de gênero que sofreu, mas também da escola que enquanto instituição que 

pôde crescer a partir de sua contribuição e superar a contradição. A representação de algo que 
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se leva “para toda vida” não oculta a contradição, mas a ressignifica ao destacar a sua 

superação. 

Essa representação do CADTS como uma experiência para “toda a vida” também 

aparece na fala dos ex-alunos Carlos e Roberto.  

Ao apontar que o CADTS contribuiu para uma visão diferenciada de escola, Carlos 

fez questão de destacar que lá ele obteve um aprendizado que levou para vida toda. Pontuou 

que isso ocorreu tanto no que tange a formação humana, cidadã, quanto em relação à 

formação em disciplinas como matemática, na qual se aprendia “as contas com outro sentido 

não o da escola”, mas que se “aprendia mesmo”.  

Ao mesmo tempo que expressa a imagem do CADTS como um lugar que lhe 

oferecia algo a mais, Carlos destaca que a imagem de algo duradouro que o acompanha ao 

longo da vida, com importante ênfase no conhecimento. Conhecimento que segundo ele 

superou o fato da escola não oferecer um certificado reconhecido pelo MEC, afinal: “Mesmo 

que não seja reconhecido (pelo MEC), tem a questão do conhecimento e a gente carrega 

aquele conhecimento para vida toda”.   

Roberto também expressa essa imagem do CADTS como uma experiência que 

sempre permanecerá com ele. Como Carlos, também destacou a questão do conhecimento 

afirmando ter sido o principal legado herdado. Conhecimento “tanto profissional, quanto 

social” e que ninguém jamais poderá tirar dele.  Em muitos momentos, fez questão de 

destacar que o seu cotidiano profissional é sempre muito carregado do que aprendeu no 

CADTS, principalmente na relação com os outros, descrita por ele como trabalho de equipe. 

Considera-se um profissional satisfeito, mas que no seu dia a dia de trabalho carrega sempre 

consigo a experiência da escola de trabalhadores como diferencial.   

Em um contexto social repleto de perdas e de direitos negados os dois alunos, 

curiosamente, se referiram ao conhecimento como algo que ninguém nunca lhes poderá tirar. 

Essas falas evidenciam sentimentos de vulnerabilidade que envolvem a vida na sociedade 

contemporânea, chamada por alguns autores de sociedade de riscos. Riscos que se 

materializam de maneira inegável na realidade da classe trabalhadora, afinal é onde estão as 

maiores vulnerabilidades materiais das ausências e subtrações de direitos, infelizmente ainda 

bem comuns no nosso país. Fazer questão de demarcar que algo não poderá ser tirado é 
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reconhecer, mesmo que de forma inconsciente, o convívio com uma constante sensação de 

ameaça, de iminente possibilidade de perda.  

A identificação com o CADTS lhes faz preservar memórias de marcas que levam 

“para vida toda”, de conhecimentos que ninguém lhes pode tirar. Nesse ponto manifesta-se 

uma relação entre memórias e identidades. Identidades suas enquanto pessoas que fazem 

questão de compartilhar e da escola de trabalhadores com a qual fazem questão de destacar 

uma relação significativa, a qual quando evocada, passa a partir da imagem de permanência 

uma noção de segurança, no sentido de que em meio há realidades sociais totalmente 

vulneráveis existe experiências, conhecimentos que levarão para vida toda, por isso ninguém 

poderá lhes tirar. Nesses casos específicos segurança e permanência se relacionam 

diretamente.  

Um dos documentos levantados contêm trechos de depoimentos de ex-alunos sobre 

os quais podemos observar essa relação entre segurança e algo que se leva para vida. Um dos 

casos citados destaca que  um  aluno 

 

[...] Antes de fazer o curso achava que um choque podia matar (...). No 

CADTS aprendeu a tomar conta de sua vida. Abriu a mente. Antes sentia 

medo de ser mandado embora pelo patrão, mas depois do curso sentiu 

firmeza. Já sabe o que fazer. Já tem uma ideia do que fazer. (CADTS, doc. 

3RR, 2000, p.1) 

 

A segurança se deu aqui em dois sentidos: no manuseio operacional com o objeto de 

trabalho, já não tem mais medo de choque, e nas suas relações sociais diante do risco de ser 

demitido, que é um risco social que envolve a sua condição de trabalhador e que precisa do 

emprego para garantir a sua subsistência.  Todavia, apesar da ameaça de insegurança, 

“aprendeu a tomar conta de sua vida”. Essa afirmação aponta para uma representação de uma 

experiência duradoura. Além de um sentimento de segurança aponta, principalmente, para 

uma imagem de permanência, de algo que o acompanha durante a vida.  

A imagem de do CADTS como algo “para vida toda” é uma imagem de permanência 

da formação e das experiências vividas e também de segurança, pois se é para toda vida, 

significa que não será tirado, por mais que o tempo na escola tenha acabado. E mesmo não 

existindo mais no plano físico, permanece nas memórias e nos cotidianos; afinal, 

metamorfoseou-se em projetos e estilos de vida.  



157 

 

 

 

 

Existe uma espécie de força de resistência, nessas memórias e representações sobre o 

CADTS. Resistência que está impregnada na história desde a origem quando trabalhadores se 

propuseram a fazer escola negando o modelo de formatação profissional oferecido ou 

legitimado Estado, em conivência com os grandes empresários. E que segue em 

representações coletivas e individuais construídas por alguns dos trabalhadores que passaram 

pela escola. 

O “fazer” memória aqui relatado a partir das duas imagens da escola expressas nas 

falas dos sujeitos é parte de fazeres cotidianos repletos de subversão e resistências a um 

sistema social que tende a colocar essas pessoas à margem. Os dados estatísticos sobre o 

perfil dos alunos mostraram isso. Trata-se de um público que em sua maior parte vive senão à 

margem, na periferia do sistema, sem acesso a emprego de qualidade e com grande 

dificuldade, quando não impossibilidade, de concluir os estudos, ou seja com acesso precário 

a educação. Realidade muito comum na educação pública do país, principalmente na EJA.  

 A imagem do “algo a mais” é a valorização de uma experiência que fizeram parte, 

de um trem que puderam participar da condução. A figura “para vida toda” é a apropriação de 

uma experiência para além do tempo, cuja durabilidade aponta para algo que não pode ser 

tirado.  

A subjetividade dessas representações se materializa nas identidades que nos foram 

apresentadas pelos trabalhadores (alunos e monitores) com quem conversei. Não deixam de 

ser tática, formas de subverter a ordem, à condição de margem e silêncio que o sistema insiste 

em impor a classe trabalhadora. (CERTEAU, 2014) 

Enquanto experiência de trabalhadores, o CADTS conseguiu desenvolver um modo 

de organização bem peculiar, marcado por uma gestão democrática. Parte da coerência em sua 

proposta de escola de trabalhadores para trabalhadores pode ser percebida no perfil dos 

sujeitos, não apenas nos dados que confirmam o recorte de classe específico, mas também no 

desenvolvimento de características nas quais, o nível de escolaridade, por exemplo, não se 

traduziu como fator determinante para conclusão dos cursos.  
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6.  “APRENDENDO A SER HUMANO”: EDUCAÇÃO, POLÍTICA E TRABALHO – 

O CADTS ENTRE CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E PERCEPÇÕES  

 

Havia no CADTS o costume de frequentes processos de avaliação, geralmente, 

envolvendo os monitores e o corpo profissional da escola. Algumas vezes, egressos também 

foram convidados a fazer parte desses momentos emitindo opiniões e fornecendo feedbacks 

sobre suas experiências de formação e realidades de vida relacionadas à passagem que 

tiveram pela escola de trabalhadores. Estão presentes nos relatórios, cartas e demais 

documentos que tratavam dessas avaliações, interessantes registros de memórias, alguns dos 

quais abordei no capítulo anterior.  

Em junho de 1995 foi enviada uma carta a ex-alunos. Os objetivos nela descritos 

foram: ter uma ideia sobre a realidade do mercado de trabalho, o “aproveitamento do 

conhecimento profissional” obtido nos cursos, “o caminho percorrido por cada ex-aprendiz” 

em suas trajetórias profissionais depois de formados; além da ampliação das relações com a 

escola. Tratava-se de uma pesquisa com seis perguntas abertas, que não deixava de servir 

também como avaliação da escola em sua prática e formação. O documento no qual 

encontramos esse registro é um tipo de relatório, embora não se designe como tal. Nele 

constam uma cópia da carta-pesquisa e uma tabulação quantitativa, bem simples, das 

respostas obtidas, indicando basicamente o percentual de pessoas que respondeu a cada uma 

das perguntas e uma descrição qualitativa, que na verdade é a reprodução literal de algumas 

respostas, das quais, uma, especificamente, chamou bastante minha atenção. Ela foi elaborada 

para dar conta de pergunta que versava sobre possíveis contribuições do CADTS na vida 

profissional dos egressos. Diante da indagação, a resposta emitida por um dos destinatários 

foi a seguinte: “Me ajudou em muita coisa e me modificou, ensinando a ser um ser humano de 

verdade”. (CADTS, doc. OD.24, 1995, p.1 -3) 

Essa resposta nos coloca diante de questão de abrangência mais ampla: O que será 

que significa “ser humano de verdade?” O que está por trás da construção desse tipo de 

resposta? De que forma a experiência do CADTS contribuiu para isso? Conforme evidenciado 

até aqui, a presente pesquisa não se propõe a responder  indagações a partir de abordagem 

filosófica, de busca por respostas ontológicas; exercício não menos nobre e que não deixou de 

ser cogitado. Uma das propostas iniciais era usar o CADTS como estudo de caso para pensar 

e problematizar, a partir dele, a centralidade do trabalho na vida contemporânea em sua 
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“relevância” possivelmente ontológica. É um desafio que lanço para estudos futuros. Por 

estarmos diante de uma experiência pouquíssimo conhecida e estudada, entendo ser de grande 

contribuição para a comunidade acadêmica e para sociedade em geral a apresentação da 

mesma, considerando a sua construção histórica e concepções que nortearam suas práticas. 

Entretanto, a escolha de uma abordagem que não propõe respostas de cunho ontológico, não 

impede o diálogo e a análise de dilemas que envolvem tal perspectiva, pois ela é fundamental 

para o enfrentamento de alguns temas, conforme verificaremos a seguir.  

Vale lembrar de que as perguntas principais que vêm fundamentando a análise em 

curso são as seguintes: Que elementos podemos extrair da relação entre a proposta de uma 

formação crítica e emancipatória oriunda da educação popular e de uma crítica sobre o 

papel do trabalho na sociedade contemporânea? Quais os princípios e elementos que 

fundamentam as propostas de formação de uma escola de trabalhadores? Qual a efetividade 

prática na experiência de sujeitos que por lá passaram? 

O caminho escolhido para a abordagem dessa problemática tem sido o de respondê-

la no contexto específico da experiência estudada. Quando me refiro a uma possível crítica 

sobre o papel do trabalho na sociedade contemporânea, conforme proposto na primeira 

questão, destacamos a historicidade do CADTS por si mesma como uma resposta inicial. Pois 

a sua existência se funda em um movimento de resistência a um modelo de formação 

profissional cujo objetivo legitimava interesses empresariais e, consequentemente, a forma de 

trabalho vigente na sociedade capitalista contemporânea. Por isso, se constituiu, em sua 

trajetória histórica, como modelo de formação e busca de enfrentamento do modelo vigente, 

cuja efetividade na vida dos sujeitos pôde ser, em parte, percebida em memórias construídas 

sobre a escola. 

A proposta é a de avançarmos nessa análise. Uma vez considerado o contexto 

histórico-social do CADTS, em contrapartida ao que se desenvolveu como modelo geral de 

formação profissional no Brasil,  seu legado como parte de uma experiência de educação 

popular e a sua efetividade na vida e memória de sujeitos que por lá passaram, resta-nos 

abordar concepções, práticas e percepções que compuseram essa experiência de educação de/ 

entre trabalhadores, definindo essa ação como busca do plano de fundo conceitual-prático por 

traz de memórias e vivências relatadas sobre o cotidiano dos sujeitos e o dia-a-dia da escola 

de trabalhadores.   
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Esse capítulo está dividido em três partes. Por mais que o objetivo não seja dar uma 

resposta ontológica, não posso deixar de dialogar com perspectivas deste enfoque, mesmo que 

de forma mais provocativa do que conclusiva. É o que faço na primeira parte desse capítulo, 

convocando ao diálogo autores e concepções teóricas distintas. No segundo momento, 

apontado perspectivas conceituais que fundamentaram, ou pelo menos se propuseram a 

fundamentar as práticas do CADTS e demais escolas do CET. Encerro abordando 

separadamente as categorias educação, trabalho e política no dia a dia do CADTS, a partir do 

que foi relatado nas entrevistas e lido nos documentos.  

A escolha de tais categorias não é aleatória uma vez que elas se mostraram como 

essenciais para melhor compreensão da realidade da escola e de seus “efeitos” na vida de seus 

sujeitos. A importância da categoria trabalho, por exemplo, por si só se justifica. Afinal 

estamos diante de uma escola de trabalhadores, que nasceu no interior de uma fábrica e que se 

propôs desde o início formar profissionais não apenas para colocação no mercado, mas 

sobretudo para criar novas relações sociais, inclusive sobre o próprio trabalho em si. Ou seja, 

é tema inerente à realidade e natureza do CADTS.  No caso da categoria educação, o simples 

fato de falarmos sobre uma proposta diferenciada de formação aponta para necessidade de 

compreensão mais ampla sobre o que se entende e se pratica como educação. Afinal, estamos 

diante de uma escola, com proposta específica de formação e de fazer educacional. A 

categoria política, por sua vez, está presente nas inquietações em torno do objeto investigado 

desde as hipóteses iniciais. Isso considerando as suspeitas de que estamos diante de uma 

experiência de educação popular e a de que na política está o principal diferencial da escola, 

além de ser um tema extremamente presente nos documentos e nas entrevistas. 

 

6.1   A condição “desumana”  

 

Na percepção do ex-aluno que acabamos de citar, existe uma relação direta entre a 

formação recebida e o sentido de humanidade. Isso nos coloca diante de duas inferências: a 

primeira aponta que algo em sua trajetória de vida o “afastou” de sua natureza humana, ou 

pelo menos de sua percepção enquanto tal. Já a segunda, demonstra que a experiência 

vivenciada no CADTS o fez reencontrar sua essência.  
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Essa fala é tomada apenas como ponto de partida para a reflexão empreendida nesse 

capítulo. Pensar concepções da escola de trabalhadores, considerando sentidos e memórias 

dos sujeitos, com objetivo de propor diálogos com o tempo presente, implica ir além das 

linhas que circunscrevem essas concepções e nos coloca diante de questões de cunho 

epistemológico. O debate a ser desenvolvido em torno das categorias trabalho, educação e 

política nos aproximará, vez por outra, do que posso chamar de dilema da relevância do fazer 

educacional no tempo presente, o que tem, em sua natureza, implícitas inquietações 

ontológicas. 

O CADTS enquanto escola de trabalhadores teve que dar conta de uma realidade que 

ia além do contexto imediato da Baixada-Fluminense. Refiro-me à realidade estrutural, da 

qual os péssimos índices sociais que traduzem o perfil do público da escola são apenas um 

reflexo. É justamente nesse quadro mais amplo que vislumbramos a “desumanização” 

percebida pelo ex-aluno. Traduzido em seu discurso, é um espectro que representa uma 

realidade além daquela pessoa específica e se traduz no contexto de classe. Por isso, foi 

desafiador para o CADTS enquanto escola de classe trabalhadora e continua sendo para todo 

modelo educacional que pretende dar conta desse público, obviamente se a intenção final for 

de cunho emancipatório. 

Uma reflexão sobre o significado de tal realidade estrutural “desumanizante”, 

implica, antes de mais nada, considerações sobre o que define a nossa condição de 

humanidade.  Esse é um tema que inquieta intelectuais desde que o mundo é mundo, afinal 

estamos diante da pergunta filosófica por excelência: O que é ser humano?  

Segundo Biesta (2017, p. 15), “a questão sobre o que significa ser humano é também, 

e talvez acima de tudo, uma questão educacional”. Um fazer educacional, mesmo que não se 

proponha responder essa questão diretamente, se fundamenta em algum tipo concepção sobre 

o que significa ser humano. As categorias trabalho e política em suas diversas compreensões 

também costumam ser usadas para tentar responder essa questão; sendo assim, a reflexão 

desenvolvida nas próximas linhas fundamentará parte das argumentações que serão 

desenvolvidas em torno das categorias propostas para análise em curso.  

Aponto o tema considerando duas perspectivas teóricas distintas com matizes 

epistemológicas e consequentemente abordagens e considerações diferentes. Não há a 

pretensão de criar equivalência entre elas, mas de reconhecer elementos que iluminem o olhar 
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para o objeto da análise em curso. As perspectivas em questão são a marxista e a arendtiana. 

Apesar dos distintos instrumentos e fundamentos, ambas nos conduzem a um ponto comum: o 

processo de “desumanização” em curso regido pela lógica de vida na sociedade capitalista. 

Além disso, fornecem importantes insumos para reflexão em torno das categorias, começando 

pelo trabalho que é de importância fundamental para se pensar a condição humana, seja 

afirmando ou negando o seu papel. 

 Engels (2013, p. 1) destaca o trabalho como “condição básica e fundamental de toda 

a vida humana”. Para ele, o “trabalho criou o próprio homem”. Essa é a concepção que rege 

parte considerável da escola marxista: a ontologia humana está no trabalho18. Por isso, o 

termo trabalho ontológico em distinção da sua apropriação capitalista, que na prática afasta o 

ser humano de sua essência ao assumir a forma de mercadoria.    

Essa relação estabelecida com o sentido de humanidade nos faz antecipar aqui 

possíveis definições de trabalho. Voltaremos posteriormente ao tema enquanto categoria de 

análise empírica. Interessa-nos, neste momento, a definição de Marx (1983, p. 149) ao apontá-

lo como “processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua 

própria ação, media, regula e controla o seu metabolismo com a natureza”.  

Há nessa concepção uma relação direta entre o ser humano e a natureza. Não se trata 

de associação qualquer, mas sim de vínculo “metabólico”. O conceito de metabolismo é 

tomado das ciências naturais, cujo significado consiste, segundo Aulete ( 2012, p. 583), no 

“conjunto de transformações químicas e biológicas que produzem energia necessária ao 

funcionamento de um organismo”. Ao agir sobre a natureza, o homem modifica-a e se 

apropria dela de maneira interessada, pois não se trata de intervenção meramente instintiva, 

visa um fim útil. E ao intervir por meio desse processo de modificação, modifica-se também a 

si mesmo: ou seja, a sua própria natureza é alterada.  

O trabalho em seu sentido ontológico é a mediação do processo metabólico entre 

homem e natureza. Embora a relação com o ambiente não seja singularidade humana, há um 

elemento distintivo na ação transformadora do homem sobre ele que o destaca de todos os 

outros animais. Por mais que estes também trabalhem, ou seja, exerçam ações de 

transformação sobre a natureza, há um aspecto singular no ser humano: a capacidade de 

                                                 
18 Por mais que esse seja um pensamento comum entre parte de autores marxistas, não é uníssono e nem, ao 

menos, pacífico entre representantes dessa linha teórica. Althusser foi um dos autores que criticou a afirmação de 

que a ontologia humana está no trabalho.  
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produzir ideação sobre o objeto de trabalho antes mesmo de sua realização. Não se trata de 

uma simples transformação da matéria, mas de uma ação com objetivo específico, com 

utilidade predeterminada na mente humana. Marx é claro ao destacar a singularidade do 

trabalho humano em sua famosa passagem: “Mas, o que distingue, de antemão, o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele o constitui o favo em sua cabeça, antes mesmo de 

construí-lo em cera”.  Ao transformar a natureza, agir de forma consciente sobre ela, visando 

determinado fim, o homem se constitui humano. Afinal, a partir de sua intervenção-trabalho o 

ser humano “media, regula e controla”. Ou seja, não se coloca apenas como resultado químico 

ou natural de determinado processo metabólico, mas participa dele ativa e passivamente. Por 

isso, assume a prerrogativa de construir historicamente a sua existência, objetiva e 

subjetivamente. (MARX, 1983, p.149) 

Ao considerar a consciência da ação sobre a natureza como fator fundamental na 

distinção do trabalho humano em relação ao dos animais, Marx estaria colocando em cheque a 

sua ontologia materialista? Jamais. Lukács foi um dos autores marxistas que melhor enfrentou 

essa questão: “Talvez surpreenda o fato de que, exatamente na delimitação materialista entre 

o ser da natureza orgânica e o ser social, seja atribuído à consciência um papel tão decisivo”. 

Demonstrou que Marx considerava a consciência como produto tardio no processo de 

desenvolvimento do ser material, porém não necessariamente de menor valor ontológico. 

Com justa razão se pode designar o homem que trabalha, ou seja, o animal 

tornado homem através do trabalho, como um ser que dá respostas. Com 

efeito, é inegável que toda atividade laborativa surge como solução de 

resposta ao carecimento que a provoca. Todavia, o núcleo da questão se 

perderia caso se tomasse aqui como pressuposto uma relação imediata. Ao 

contrário, o homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na 

medida em que - paralelamente ao desenvolvimento social e em proporção 

crescente ele generaliza, transformando em perguntas seus próprios 

carecimentos e suas possibilidades de satisfazê-los; e quando, em sua 

resposta ao carecimento que a provoca, funda e enriquece a própria atividade 

com tais mediações, frequentemente bastante articuladas. De modo que não 

apenas a resposta, mas também a pergunta é um produto imediato da 

consciência que guia a atividade; todavia, isso não anula o fato de que o ato 

de responder é o elemento ontologicamente primário nesse complexo 

dinâmico. Tão-somente o carecimento material, enquanto motor do processo 

de reprodução individual ou social, põe efetivamente em movimento o 

complexo do trabalho; e todas as mediações existem ontologicamente apenas 

em função da sua satisfação. ( LUKÁCS 1968, p.5) 
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O trecho acima é bem elucidativo sobre à compreensão de Lukács quanto a relação 

trabalho-consciência-ontologia. A ação do homem na natureza com intuito transformador é 

um movimento de resposta a uma necessidade especifica, inerente ao organismo (no primeiro 

momento), correlacionada ao metabolismo homem-natureza. Todavia, o humano é um ser que 

dá respostas “paralelamente ao desenvolvimento social” e transforma aquilo de que carece e 

as possibilidades do seu atendimento em perguntas. Não se trata de relação temporal 

"comum”, imediata, linear. Por isso o ato de responder, ou seja, de realizar a ação é primário 

no processo. E é nesse sentido que se trata de uma perspectiva materialista, que parte do 

pressuposto de que a objetividade origina os demais elementos, dos quais a consciência 

exerce participação fundamental. Não é processo simples, espontâneo, temporal e sim 

complexo, dialético.  

 Partindo do mesmo ponto, porém enfatizando uma perspectiva darwinista, altamente 

em voga no século XIX, Engels destaca essa relação de autoconstrução do homem com a 

natureza da seguinte forma:  

Em face de cada novo progresso, o domínio sobre a natureza, que tivera 

início com o desenvolvimento da mão, com o trabalho, ia ampliando os 

horizontes do homem, levando-o a descobrir constantemente nos objetos 

novas propriedades até então desconhecidas. Por outro lado, o 

desenvolvimento do trabalho, ao multiplicar os casos de ajuda mútua e de 

atividade conjunta, e ao mostrar assim as vantagens dessa atividade conjunta 

para cada indivíduo, tinha que contribuir forçosamente para agrupar ainda 

mais os membros da sociedade. Em resumo, os homens em formação 

chegaram a um ponto em que tiveram necessidade de dizer algo uns aos 

outros. (ENGELS, 2013, p.3) 

 

 Para esse autor, o trabalho teve papel fundamental na constituição humana em 

aspectos físicos (relacionados a evolução constituição do corpo em si), subjetivos (enquanto 

capacidade de construir consciência), social (ao proporcionar o ajuntamento de outros 

humanos) e na linguagem (ao originar necessidade e possibilidade de comunicação).    

Sobre o desenvolvimento do social, Lukács (1968, p.6) destaca que o trabalho 

proporcionou o desenvolvimento do homem trabalhador e no plano ontológico não pode ser 

pensado apenas como em algo no qual se expressam particularidades do ser social, mas nele 

estão “modelo da nova forma do ser em seu conjunto”. Não se trata de simples característica 

social, pois nessa relação ontológica está a essência de todo funcionamento da sociedade em 

toda sua complexidade e da existência humana em si. O autor demonstra a partir de uma 
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análise ampla e densa, cuja extensão não cabe nos limites propostos nessa pesquisa, a 

“ascensão gradual do trabalho até a totalidade da sociedade”. Não apenas no trabalho 

enquanto fazer, mas de seu complexo lógico, ontológico, cuja ação do fazer é teleológica, 

uma vez que elabora o resultado de antemão e independente da sua forma de concretização 

final abre várias possibilidades de desdobramentos que influenciam e são influenciados pelo 

ser social. E nesse jogo dialético a sociedade se constitui e surge por exemplo, a ideologia.  

Se o conceito de trabalho é fundamental no materialismo histórico para pensar o 

sentido de humanidade, o é também para uma reflexão sobre a lógica de desumanização em 

curso. A sociedade capitalista é regida pela lógica da mercadoria, há nela uma sobreposição 

do valor-de-troca sobre o valor-de-uso. A ascensão desse modo de produção específico afeta 

diretamente a relação ontológica do homem com o trabalho. Na sociedade de classes, com a 

subsunção do trabalho ao capital, há uma ruptura, alienação do trabalhador com o produto do 

seu trabalho em si, uma perda do humano enquanto aquele que “media, regula e controla” o 

processo de trabalho. A sua ação criativa tende a ser cada vez mais reprodutiva.   

A concepção de metabolismo é fundamental na compreensão desse processo. Se por 

um lado o ser natural do homem o coloca em relação metabólica com a natureza, o seu ser 

social o coloca em relação metabólica com a sociedade, que embora seja construção histórica, 

se apresenta a ele como “força” condicionadora do seu ser.  

Antunes (2007, p. 19, 20) nos ajuda compreender melhor tais aspectos ao propor, 

baseado em Istiván Mészarós, o conceito de mediações de primeira e de segunda ordem. As 

mediações de primeira ordem são aquelas com objetivo de manter as “funções vitais da 

reprodução individual e societal”. Estão ligadas ao “intercâmbio e relação do homem com a 

natureza, dadas pela ontologia singularmente humana do trabalho, pelo qual a autoreprodução 

e a reprodução societal se desenvolvem”.  

Diferentemente das primeiras, as mediações de segunda ordem são datadas 

historicamente, se relacionam com o advento do capitalismo. Elas introduzem elementos 

“fetichizadores e alienantes de controle social metabólico”. Submete todas as funções sociais 

ao imperativo da expansão do capital, assumindo compromisso quase que exclusivo com a 

propagação do valor-de-troca. As condições para vigência dessas mediações são apontadas a 

partir dos seguintes elementos: 
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1) a separação e alienação entre o trabalhador e os meios de produção; 

2) a imposição dessas condições objetivadas e alienadas sobre os 

trabalhadores, como um poder separado que exerce o mando sobre eles; 

3) a personificação do capital como um valor egoísta com sua subjetividade 

e pseudopersonalidade usurpadas-, voltada para o atendimento dos 

imperativos expansionistas do capital; 

4) a equivalente personificação do trabalho, isto é, a personificação dos 

operários como trabalho, destinado a estabelecer uma relação de 

dependência com o capital historicamente dominante; essa personificação 

reduz a identidade do sujeito desse trabalho a suas funções produtivas 

fragmentárias. (MÉZARÓS, apud ANTUNES, 2007, p. 2021) 

 

 Dentro da concepção marxista, o processo de desumanização está diretamente 

relacionado às mediações de segunda ordem, que são vinculadas historicamente ao advento do 

capitalismo. Alienam o trabalhador dos meios de produção e o “coisificam” ao reduzirem a 

sua identidade a funções produtivas. A imposição das mediações de segunda ordem sobre as 

de primeira afastam ou pelo menos embaçam a relação do homem com a sua ontologia e 

consequentemente com sua identidade humana.  

Partindo de perspectiva epistemológica distinta, porém com pontos comuns, Arendt 

(2014) também propõe uma ampla interpretação para o sentido de humanidade. Na sua 

concepção, o artifício humano é o que separa a existência humana de um ambiente meramente 

animal. Mas, a vida não se limita a este mundo artificial e é através dele que o homem 

permanece ligado a todos os organismos vivos. Há uma relação de codependência entre o 

mundo de coisas e o sentido de humanidade. Isso porque, segundo ela, existe um jogo de 

forças condicionantes. A medida em que o ser humano cria um mundo artificial, ou seja, um 

artifício para sua existência, passa a ser também condicionado por ele. Porém, por ser artifício 

humano, se não fosse a existência do homem, o mundo seria um amontoado de coisas ou 

artigos sem conexão; não teria sentido. 

A concepção arendtiana ligada ao fato do homem produzir um mundo para si, que o 

condiciona enquanto ser humano, não se relaciona com o conceito de trabalho ontológico 

apreendido por autores marxistas, não há equivalência teórica direta com ele. Embora 

reconheça que ao criar o artifício humano no mundo o homem está produzindo também 

materialmente a sua existência, a condição humana em Arendt (2014) é pensada a partir da 

atividade do homem sobre o mundo, fundamenta-se  no conceito de vita activa. 

O termo vita activa aponta para três atividades humanas fundamentais: obra, trabalho 

e ação. A obra seria a atividade humana não voltada para a naturalidade. Seria o ato do 
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homem fabricar coisas, a partir de elementos da natureza, cuja variedade constitui o artifício 

humano, ou seja, o amontoado de elementos criados pelo homem que acabam se tornando 

fundamentais a sua existência. Para Arendt (2014) a atividade de fabricar objetos não é 

trabalho, pois o trabalho está relacionado em um primeiro momento ao processo biológico do 

corpo, às necessidades vitais, à subsistência humana. A ação, diferente do trabalho e da obra, 

ocorre entre os homens sem a intermediação das coisas ou da matéria. Corresponde à 

condição humana da pluralidade, ao fato dos homens habitarem a terra e povoarem o mundo. 

Por isso, para ela, a condição da vida pública é a política19.  

Para Arendt a condição humana não se resume às condições nas quais a vida foi dada 

ao ser humano. O homem não seria um mero agente passivo sujeito aos condicionamentos 

impostos pela natureza; ao criar o seu mundo, acaba tornando-se condicionado também por 

este mesmo mundo. Por isso, a noção de liberdade, para ela, não se dá na dimensão da obra e 

nem do trabalho, mas da ação.  

Em análise proposta para o período moderno, Arendt (2004) dá conta de aspectos 

históricos riquíssimos que dialogam diretamente com fundamentos e características do 

momento que o antecedeu, ou seja, as sociedades antiga e pré-moderna. Duas categorias são 

fundamentais dentro do exercício teórico propostos por ela: domínio público e domínio 

privado. Ambas são pensadas partindo de uma formulação histórico-filosófica que centra um 

olhar especial para o mundo grego e as contrapõe às perspectivas adotadas a partir do período 

moderno. São fundamentais para entendermos a apropriação que ela faz dos temas trabalho e 

política. 

O domínio público seria aquele voltado para o mundo do comum, enquanto que o 

domínio do privado teria uma relação com a esfera do lar, da família, mais especificamente 

com as atividades voltadas para manutenção da vida. O domínio público surgiu com o 

advento das cidades-estado. A configuração deste período é a de que na esfera do lar, do 

domínio privado, “(...) os homens viviam juntos por serem compelidos por suas necessidades 

e carências”, ou seja, as atividades realizadas nessa esfera giravam em torno das necessidades. 

Já o domínio público, da pólis, era a esfera da liberdade, a possibilidade de não se viver em 

                                                 
19 O termo política em Arendt se relaciona à convivência entre diferentes, à pluralidade humana. Ao se relacionar 

entre si os homens criam possibilidade para esse relacionamento, sem abrir mão de individualidades. O tema será 

melhor desenvolvido a seguir, quando discutirmos a categoria política.  
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prol das necessidades. Por isso, só podiam participar da vida na pólis aqueles que conseguiam 

não viver em prol das necessidades da vida no lar. (ARENDT, 2014, p. 36, 37) 

O modelo de escravidão antigo era fundamentado nessa lógica. A posse de escravos 

significava ao cidadão possibilidade de não precisar trabalhar para garantir a subsistência, ou 

que, pelo menos, não ocuparia toda a vida em torno da satisfação das necessidades. Isso lhe 

permitia se envolver na vida pública, na política. Os escravos não eram considerados 

totalmente humanos por serem obrigados a viver em prol da satisfação das necessidades da 

vida, da não liberdade.  

Quando falamos em acumulação de riquezas na antiguidade, precisamos ter cuidado 

para não sermos anacrônicos e pensarmos a partir da lógica capitalista de mera acumulação. O 

sentido de possuir riqueza naquele tempo significava estar livre de ter que prover por si 

mesmo os meios de uso (obra) e de consumo (trabalho), e assim estar livre para vida pública 

(ação), para acessar ao mundo do comum.  

Caso o dono de uma propriedade preferisse ampliá-la ao invés de utilizá-la 

para viver uma vida política, era como se ele sacrificasse prontamente a sua 

liberdade e voluntariamente se tornasse aquilo que o escravo era contra a sua 

vontade, ou seja, um servo da necessidade. Até o início da era moderna, esse 

tipo de propriedade nunca foi visto como sagrado(...). (ARENDT, 2014, p. 

80,81) 

 

Ao trazer as relações de exploração da antiguidade para explicar os sentidos de 

público e privado, a autora não o faz no intuito de legitimá-las, mas para mostrar o significado 

desses domínios em uma associação direta entre esfera privada e necessidades e esfera pública 

e liberdade.  

Segundo Arendt (2014, p.47), o advento da modernidade trouxe consigo uma 

confusão de significados. Os termos privado e político perderam sentido para o indivíduo com 

o “aparecimento da sociedade”20, que é caracterizada pela transferência de padrões do 

domínio privado, ou seja “(...) do sombrio interior do lar para a luz da esfera pública(...)”. Por 

isso, as antigas acepções de domínio público e domínio privado são cada vez mais ofuscadas e 

ocultadas. A sociedade tenta padronizar determinados tipos de comportamento aos seus 

membros, enquanto que a esfera pública, no seu sentido original, era pautada na ação, ou seja 

                                                 
20 O termo “sociedade” usado por Arendt não se relaciona com o entendimento de vida conjunta, pautada por 

códigos legais e coletivos. Refere-se a uma lógica de padronização da vida, cujo ápice aparece na modernidade. 
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na pluralidade, uma vez que a ação parte da premissa de que os homens só se compreendem 

por serem iguais, mas por serem distintos precisam do discurso e da própria ação para se 

fazerem compreender. 

Na formação societária, a “dependência mútua em prol da vida” passa a ter 

exclusividade no que tange a importância pública. Por isso, as atividades relacionadas com a 

mera sobrevivência aparecem em público, o que não acontecia antes da modernidade. 

O mundo centrado na satisfação das necessidades de manutenção da vida, ou seja, na 

subsistência é o mundo centrado na atividade trabalho. Por isso, para essa autora, o trabalho 

jamais será um elemento de sentido da vida ou de libertação humana, uma vez que este se 

relaciona ao reino das necessidades. (ARENDT, 2014, p.57) 

Uma das grandes inovações de Arendt (2014) ao tratar do tema trabalho é separar os 

conceitos de trabalho e obra. Um fator fundamental por ela destacado nesta direção, é o fato 

de que as línguas europeias possuem pelo menos duas palavras etimologicamente distintas e 

independentes, mas que geralmente são traduzidas como sinônimos. O termo trabalho é 

associado ao animal laborans que se relaciona ao consumo, originalmente, ao que é 

necessário à manutenção das necessidades da vida, do corpo. Enquanto que obra é associada 

ao homo faber, ao uso, ao produto final de uma atividade de criação ou transformação de 

elementos da natureza.  

Ao ser distinguido da obra, o trabalho é destacado não apenas como produto final de 

determinada atividade humana, mas também como consumo. E por ser destinado ao consumo 

necessário à subsistência humana, a durabilidade do “produto” trabalho tende a ser curta se 

comparada a da obra, cujo objeto final permanece muitas vezes até mesmo depois da morte do 

homem. Nessa concepção, os resultados do trabalho são bens de consumo, enquanto que os da 

obra são objetos de uso. Estes são para o mundo humano o que aqueles são para a vida 

humana.  

Arendt (2014, p.126) acredita que há uma contradição em Marx uma vez que ao 

insistir que o “processo de trabalho termina no produto, esquece de sua própria definição 

desse processo como o ‘metabolismo entre o homem e a natureza’, no qual o produto é 

imediatamente ‘incorporado’, consumido e estruído pelo processo vital do corpo”.  

Não podemos relacionar diretamente o uso termo trabalho em Marx com o de obra 

em Arendt.  Para autora, a apropriação que não apenas Marx, mas também Adam Smith e 
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Locke fazem do termo trabalho tenta equacioná-lo com a obra de modo que o atribuem 

“faculdades que só a obra possui” (ARENDT, 2014, p.125). 

A mesma aplicação feita por Arendt (2014, p.153) sobre o termo trabalho, que 

considera como parte do processo vital do gênero humano, no qual as coisas tornam-se 

objetos de consumo, se aplica também ao ponto de vista social, uma vez que “já vivemos em 

uma sociedade em que a riqueza é aferida em termos da capacidade de ganhar e gastar, que 

são apenas modificações do duplo metabolismo do corpo humano”. Uma vez que dentro dessa 

concepção trabalho e consumo são apenas duas faces de uma mesma moeda, afirmar que 

vivemos em uma sociedade de trabalhadores, equivale dizer que vivemos em uma sociedade 

de consumidores. Dessa forma, a durabilidade do artifício humano, ou seja, do mundo 

produzido pela obra, é sacrificada ou “(...) arrastadas para o ciclo interminável do homem 

com a natureza”. O ciclo do consumo. O mundo artificial, mundo de coisas humanas cuja 

característica de durabilidade conferiam certa estabilidade ao homem, tem tido esta 

estabilidade e, consequentemente, segurança ameaçadas em prol de um mundo humano, não 

durável. A permanência, durabilidade e a estabilidade que são ideais do homo faber foram 

sacrificadas em prol dos ideais do homem laborans. (ARENDT, 2014, p.155) 

É a lógica que alimenta a sociedade do consumo. Se na antiguidade o sentido de 

“desumanização” imposto aos escravos, se caracterizava por uma vida resumida ao reino das 

necessidades, percebemos, ressalvadas as devidas proporções históricas, que a vida em torno 

do consumo, característica da sociedade contemporânea, coloca-nos diante de condições 

também desumanas.  

Nesse aspecto percebo que ambas teorias, com seus pontos comuns e divergentes, 

convergem na percepção de que a sociedade contemporânea está subsumida à lógica da 

mercadoria. E isso afeta diretamente o sentido de humanidade.   

Ao analisar a noção de trabalho em Hannah Arendt e Karl Marx, Vaccaro (2015, p. 

369-370) conclui que as críticas realizadas por Arendt a Marx apontam que a autora não 

compreendeu o fato dele ter dado à categoria trabalho dimensões filosófica e econômica. 

Entretanto, destaca que há na abordagem de Arendt argumentos originais para discussão da 

sociedade moderna, sobretudo em relação ao trabalho. Na sua percepção, o posicionamento de 

Arendt ao esboçar a sua crítica é equivocado, pois “contrariamente ao que a autora entendeu, 

Marx contestava justamente o modo de organização do trabalho na produção capitalista 
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porque este mutilava a individualidade criativa dos seres humanos”. Nessa leitura, o que 

Arendt critica como fragilidade em determinados aspectos da teoria marxista está de acordo 

com o seu próprio pensamento, porém a sua incompreensão de determinados elementos da 

abordagem marxiana lhe propõe conclusões equivocadas.  

Percebemos, a partir da análise de Vaccaro (2015) que tanto Marx quanto Arendt 

reconhecem, em suas peculiaridades epistemológicas, que na apropriação capitalista do 

trabalho, temos a expropriação de característica humana fundamental: a individualidade 

criativa. 

Vaccaro parte de perspectiva marxista, mas reconhece importantes contribuições em 

Arendt para análise e críticas da sociedade contemporânea.  

[...] Arendt trouxe uma crítica importante à concepção que Marx detinha 

sobre os seres humanos e sobre as possibilidades de construção política de 

outra forma de organização societária.  

[...]Arendt ainda trouxe outro importante argumento à arena. Para ela, a 

transformação da esfera privada da Antiguidade em esfera social no Mundo 

Moderno, modificou o conceito de propriedade. [...] A difusão da ideia de 

que a riqueza provém do trabalho transformou o sentido de propriedade, ao 

fazer com que este conceito deixasse de estar atrelado ao ideal das 

conquistas exploratórias e da divisão legal para se vincular à concepção do 

indivíduo produtor. 

[...]A diferenciação proposta por Arendt entre labor (ligada ao processo 

biológico da espécie) e trabalho (concernente à obra individual) é uma 

inovação, que caminha em sentido contrário ao entendimento de Marx, que 

faz uso generalizado do termo trabalho. Esta dualidade conceitual proposta 

por Arendt fornece, sob o aspecto filosófico, maior compreensão do que seja 

trabalhar no Mundo Moderno. (VACCARO, 2015, p. 373–375) 

 

Assim como Vaccaro, reconheço a importância do fundamento marxista para uma 

análise crítica da sociedade e entendo a relevância do pensamento de Arendt para uma análise 

do tempo presente, algumas de suas percepções ajudam na crítica à organização social 

capitalista em suas facetas contemporâneas. A distinção entre trabalho e obra, por exemplo, 

nos permite uma leitura mais didática, o que não contradiz necessariamente a rica abordagem 

de Marx. A sua crítica ao fato da sociedade contemporânea trazer a esfera privada para o 

espaço público, diminuindo o papel deste é fundamental para analise que aqui proponho. O 

processo de desumanização em curso como adendo da lógica de vida capitalista atinge em 

cheio a condição humana pois, torna sinônimos necessidade e consumo, e faz com que este se 

sobreponha a criatividade humana (obra) e à relação entre os homens (ação), convertendo a 
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vida à lógica da mercadoria, afetando diretamente o sentido de humanidade, fazendo com que 

as mediações de segunda ordem se sobreponham às de primeira ordem. 

Paulo Freire, em Pedagogia da esperança,  reconhece Marx, Lukács, Arendt, entre 

outros, como fontes que o inspiraram ao longo de sua trajetória. Para ele,  a condição humana 

se relaciona com a consciência do homem sobre a sua inconclusão e sua capacidade de agir no 

mundo produzindo cultura, o que chama de vocação do ser mais. Os animais, por sua vez, não 

são capazes de se separarem de suas atividades, enquanto o homem tem consciência de si e do 

que está em sua volta. Ao se perceber enquanto ser inacabado, o ser humano percebe também 

o inacabamento do mundo e intervêm sobre ele modificando-o. Por isso, na percepção de 

Freire (2014a, p. 123) por ser uma realidade criada e produzida pelo homem o mundo é 

histórico. Em contrapartida o cosmos animal é a-histórico, “(...) não se constitui em um eu 

para ele, que seja capaz de constitui-lo como eu”. 

 O sentido de humanidade em Paulo Freire está a relacionado à capacidade de o 

homem intervir criando, recriando e transformando o seu mundo. O animal, por sua vez, não 

se vê a parte do mundo, este não se apresenta para ele enquanto um contorno problemático, 

não é capaz de assumir reflexivamente os seus desafios. A existência humana é atrelada ao 

mundo humano, criado através da intervenção do próprio homem. (BAPTISTA, 2017) 

A perspectiva de Arendt do mundo como artifício humano, assim como as 

concepções marxistas de metabolismo e consciência estão presentes na leitura de Paulo Freire 

sobre a condição humana. Porém, ao analisar o tempo presente vislumbrando a possibilidade e 

urgência de uma educação transformadora, constata o processo desumanizador em curso e 

traz a percepção de que ao desumanizar o outro, o ser humano se desumaniza também a si 

mesmo. (FREIRE, 2014b) 

No plano material, a desumanização é uma questão de classe e se manifesta a partir 

da ordem econômica, política e social. No caso da realidade social de boa parte do grupo do 

CADTS, por exemplo, se expressa na precariedade da vida, no desemprego, nas péssimas 

condições de moradia, na falta de saneamento básico, nos trabalhos precários etc. Contudo, 

em perspectiva mais ampla, conforme exposta por Freire (2014b), não se restringe apenas a 

classe dominada, mas sobretudo, afeta à classe dominante também, pois a lógica da 

exploração infringe o sentido de humanidade dos dois lados. Afeta todo metabolismo da 
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realidade social. O que nos permite afirmar que a condição desumana é inerente ao 

capitalismo em si. 

A lógica da dominação capitalista se traduz nas relações sociais a partir de um 

processo de identidades que se afirmam na negação do outro. Todavia o processo de 

humanização proposto por Freire se dá partir do reconhecimento do outro. E esse 

reconhecimento do outro que passa por um (re)conhecimento, um reencontro consigo mesmo 

a partir do outro (política), da retomada do potencial e da intencionalidade criativa (trabalho) 

e de uma leitura da realidade que potencialize “nascer” para o mundo e intervir sobre ele 

(educação).  

 

6.2  Educação no CADTS: concepções e práticas  

 

Analisarei a proposta educacional do CADTS considerando a temática a partir de  

concepções e práticas. Chamo aqui de “concepções” modos de se pensar o fazer educacional, 

noções específicas sobre o tema. A execução, a encarnação do fazer, as formas concretas que 

a escola organizou e praticou a educação no cotidiano é o que denominamos de prática.  

 

6.2.1 Concepções 

 

Diferente do que vez por outra tenta-se propagar em nossa sociedade, não existe 

educação neutra. Por trás de cada prática educativa, ou que se pretende como tal, há uma 

intencionalidade, uma concepção específica de educação, uma noção. O CADTS nasce a 

partir dessa convicção. Trabalhadores que se propuseram ir além do modelo educacional 

oficial, oferecido pelo Estado e, principalmente, pelos empresários. Ambos convergiam para 

os interesses do mercado que, conforme exposto no capítulo 2, permearam e permeiam a 

política de formação profissional do país legitimada pelo poder público, até os dias de hoje, 

com raras e pontuais exceções.  Ir além, nesse caso, implicava propor modelo distinto, 

concepção diferente. 

Afinal qual a concepção de educação que direcionou o CADTS? Uma vez que a 

escola nasceu com a proposta de ser um modelo alternativo de educação, onde podemos 
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verificar essa diferença? Algumas memórias registradas no capítulo anterior confirmam que 

de acordo com tais percepções, diferenças existiram de fato.  

Conforme já destacado, O CADTS não desenvolveu uma metodologia própria 

sistematizada como, por exemplo, a “Criação do Saber” do CTC do Recife. Contudo, se 

fundamentou, ao longo de sua trajetória, em concepções de educação que fizeram parte de um 

contexto de construção coletiva que envolveu as escolas do CET. Mas, não deixou de 

caminhar com sua própria realidade, respondendo às especificidades de suas propostas e 

demandas. Pelo que tudo indica, isso ocorreu assim com as demais escolas do CET, que 

embora tivessem desenvolvido práticas e concepções comuns materializadas na construção da 

Plataforma, documento que sistematizou a forma das escolas de trabalhadores se organizarem, 

pensarem e fazerem educação, mantiveram suas identidades institucionais dialogando 

diretamente com demandas próprias.  

Uma figura de extrema relevância ao contexto do CET e sobretudo do CADTS foi 

Francisco Lara. Xico Lara, como carinhosamente conhecido, teve papel fundamental na 

organização da escola e no desenvolvimento dos conceitos que serviram de base para o seu 

funcionamento. Isso não significa que o CADTS seja uma iniciativa pessoal ou um simples 

reflexo de suas ideias. Conforme tenho demonstrado, estamos diante de pensamentos e 

propostas que se construíram coletivamente, repletas de encontros e desencontros históricos. 

Certamente, Xico representa um dos encontros cuja contribuição parece ter sido inestimável à 

construção e desenvolvimento do CADTS. Formado em filosofia e com trajetória de vida 

marcada pela militância em prol de uma sociedade mais igualitária, teve como uma de suas 

frentes principais a ação com operários. Fez parte do grupo de trabalhadores que se reunia 

para estudar no interior da fábrica no Rio de Janeiro, cuja experiência, posteriormente, 

originou o CADTS. Atuou na escola durante todo o seu funcionamento, sua participação está 

registrada em vários relatos de reuniões levantados na documentação estudadas. Organizou 

em documentos, textos e entrevistas algumas das concepções que orientaram a escola de 

trabalhadores. (ESTERCI; RAMALHO, 2017; LARA, 2003)   

Ao ser perguntado em entrevista sobre a diferença entre um dos cursos organizados 

por trabalhadores (originário do CADTS) e o SENAI, primeiro pontuou o caráter 

extremamente individualista e desagregador da escola dos industriais, em seguida destacou a 

proposta de formação em questão da seguinte forma: 
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[...] Já entre nós era o oposto, no sentido de que estávamos voltados para os 

interesses e necessidades do próprio operário. Assim tudo era muito 

discutido e conversado junto. Era um ajudando o outro, no estudo, no 

aprendizado, na pesquisa e na vida. No estudo ninguém ia para frente 

sozinho. Só se ia adiante depois que todos tivessem segurança daquilo que 

tinham aprendido. Era todo mundo junto, trabalhando e construindo em 

conjunto o conhecimento. E trabalhando com todo carinho, com todo 

cuidado uns com os outros [...]. (LARA in ESTERCI; RAMALHO, 2017, p. 

63, 64)  

 

Uma das concepções que nortearam a concepção de educação da escola de 

trabalhadores foi a de uma pedagogia da solidariedade. Em contraposição à lógica da fábrica 

que sobrepujava os muros da empresa e lhes apresentava uma perspectiva de vida pautada na 

competição, submissão e negação do outro, os trabalhadores optaram por um modelo 

educacional pautado na horizontalidade. Dentro de tal perspectiva, a proposta de formação e 

principalmente sua prática precisava estar de acordo com o modelo de sociedade que se 

pretendia construir. 

Na obra Trabalho, educação e cidadania: reflexões de práticas de educação entre 

trabalhadores, Xico Lara sistematizou de maneira técnica as concepções que nortearam o 

CADTS, demais escolas de trabalhadores e a Plataforma do CET. Apresentou essas  noções 

no conjunto de uma abordagem metodológica específica, que se expressa a partir de três 

movimentos: indução histórica, redução e dedução complexiva, cujas definições se resumem 

da seguinte forma:  

Indução histórica se refere à gênese e ao desenvolvimento histórico de um 

movimento, iniciativa ou prática social: como foi gerada em resposta a que 

problema ou situação, em que contexto? 

- Realização/reposição ao longo do tempo: práticas, inovações, ciclos. 

 

Redução crítica se refere à descrição das figuras concretas e conceitos 

práticos – operativos e de fundo – e de sua adequação e pertinência ao (e 

durante o) processo: em que essas figuras ou conceitos respondem ou são 

suficientes às questões e demandas postas? 

- Atualização/reposição ao longo do processo: pertinências, inovações e 

abrangências. 

 

Dedução complexiva se refere à chave de leituras/decifração de relações e 

nexos entre diversos modos de entrelaçamento: com vistas a que nos 

pusemos em marcha? Estamos satisfeitos com a direção tomada? Em sentido 

a que nos dirigimos? 

-Atualização/reposição/ampliação: novas condições, possibilidades e limites. 

(LARA, 2003, p. 28) 
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Essa metodologia, ao que tudo indica norteou as práticas da escola em si. Interessa 

especificamente o caminho proposto como redução crítica, pois é o momento no qual os 

conceitos são apresentados e no caso do livro citado, cuja proposta era refletir sobre práticas 

de educação entre trabalhadores, foram operados conceitos de educação, trabalho e cidadania. 

Dentro da proposta apresentada os três coexistem praticamente juntos. Há uma inter-relação 

entre eles que dificulta uma definição isolada. O trabalho aparece como fundamental nessa 

apreensão, pois, na perspectiva do autor, cria a cultura e a cidade humana, realiza a “reposição 

criativa das condições do bem viver ou desse modo cultural próprio dos grupamentos 

humanos (...)”. A educação, nessa perspectiva, se relaciona com o modo cultural dos homens, 

ou melhor, como os seres humanos entram na cultura, se socializam. Dessa forma é 

apresentada como o “lado subjetivo do trabalho”. É o meio pelo qual o “sujeito humano 

apreende e aprimora em si próprio as suas condições de diálogo e participação nesse 

trabalho”, na reposição criativa da cidade, das condições culturais do bem-viver”. (LARA, 

2003, p. 48, 50,51) 

O trabalho é apontado também como base do que o autor define como cidadania. Nos 

trechos abaixo fica clara sua percepção sobre uma relação íntima em suas noções de trabalho, 

educação e cidadania: 

Assim como dissemos que um dos primeiros trabalhos humanos é o da 

própria educação, a percepção, aprendizagem e desenvolvimento das 

próprias habilidades, pensamentos e condutas, isto é, o educar-se como um 

sujeito social, um dos primeiros elementos de nosso conceito de cidadania é, 

portanto, aquele de se preparar e de participar ativamente do trabalho de 

reposição criativa e continuada da própria cidade humana. 

 

[...] a cidadania diz respeito também, diretamente, ao exercício do próprio 

governo da cidade comum e com as condições de pleno conhecimento de 

causa. Ora, é evidente que tal participação significa igualmente o usufruto 

pleno e compartilhado de todas as condições do bem viver da cidade. [...] Só 

dessa maneira a cidade poderá vir a ser compartilhada e assumida como 

responsabilidade conjunta dos cidadãos, gerados e educados em condição de 

igual dignidade, respeito e atenção, para que assim possam também vir a 

agir.(LARA, 2003, p. 53, 54) 

 

A educação é entendida como uma das realizações do trabalho humano. Uma vez 

que este é tido como a ação do homem criar a cidade (o mundo humano) em perspectivas 

tanto material como cultural, a educação seria o seu aspecto subjetivo, a maneira pela qual as 
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pessoas apreendem dialogicamente essa cultura, se socializam. Já a cidadania seria a 

participação direta dos sujeitos nesse processo.  

Embora a educação seja entendida como socialização, ela faz sentido, na proposta de 

Lara (2003), dentro de uma lógica que aponta para além da sociedade capitalista. Por isso, é 

apresentada a partir de uma metodologia, um caminho a ser seguido. Caminho que parte de 

uma análise de reconhecimento do terreno e que se apropria de concepções e conhecimentos 

estabelecidos para propor novas condições, possibilidades e limites. A educação nas escolas 

de trabalhadores é pensada nesse sentido como socialização a partir de construção cultural 

própria, distinta da lógica do capitalismo. É nesse sentido que se desenvolve o arcabouço de 

uma pedagogia solidária, horizontal.  

A Plataforma do CET apresenta em seu segundo item o título: “Educação para 

cidadãos trabalhadores”. Resume as concepções que fundamentaram as escolas. Não se trata 

de conceituação distinta da exposta por Lara (2003), que provavelmente contribuiu na redação 

da Plataforma. Nela podemos apreender alguns detalhes que ajudam a ampliar a compreensão 

sobre as concepções de educação que fundamentaram o conjunto de escolas das quais o 

CADTS era parte.  

A íntima relação entre educação, trabalho e cidadania é clara ao longo de todo o 

texto da Plataforma. Cidadãos são destacados como construtores/governantes/benificiários de 

cada Cidade Humana. A cidade é apontada como “a matriz concreta de uma Cultura que está 

em permanente construção, reposição-recriação. Como matriz e meio ambiente social de cada 

modo humano de vida, de cada forma do bem viver de homens e mulheres”. (CET, 1995, p. 2) 

Parece que podemos relacionar essa definição de cidadão 

construtor/governante/benificiário de cidades humanas, em permanente construção, com o 

conceito de inacabamento de Paulo Freire. A ideia de incompletude do homem está 

relacionada com a vocação ontológica do ser mais e com a proposição do mundo sempre 

como possibilidade (reposição-criação), como construção/intervenção do homem, parte de 

processos históricos específicos. O que muito se aproxima com a noção de cidade que aparece 

nas escolas.  Enquanto fazedor de cultura, ao mesmo tempo que é por ele condicionado, o ser 

humano é o único capaz de construir novos mundos, novas cidades. Pensar o mundo-cidade 

enquanto construção é o caminho para pensar a transformação enquanto possibilidade. 

Conforme Fávero (2013b), não há referência direta nos textos do CET à pedagogia de Paulo 
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Freire, porém “as experiências atualizam princípios fundamentais de sua pedagogia”.  E 

parece que esse é um dos aspectos cuja influência do educador é perceptível.  

Encontramos no texto da Plataforma a seguinte definição, que é um resumo de sua 

concepção de educação:   

Portanto, não apenas uma educação voltada para a aquisição de 

conhecimentos e, menos ainda, conhecimentos cortados, 

deficientes/autosuficientes ou subalternos/prepotentes. Mas uma educação 

capaz de constituir o processo de tornar-se cidadão; isto é, um processo 

voltado à formação de sujeitos sociais participantes do exercício e usufruto 

do trabalho, da geração e uso dos conhecimentos, e do exercício da 

responsabilidade de Governo sobre a sua cidade. (CET, 1995, p. 3) 

  

Trata-se de entendimento de educação para além da simples aprendizagem;  

enquanto formação política. A noção de cidadania que aparece nos textos do CET e do 

CADTS, inclusive, está dentro do que apontamos nessa pesquisa como política, embora a 

proposta de definição que daremos ao termo seja mais ampla. No momento, é importante a 

percepção de quanto as categorias educação, trabalho e política são próximas e 

complementares na proposta dessas escolas.  

Esse pensamento pode ser percebido no seguinte trecho que destaca como princípios 

básicos da proposta educativa do CADTS: “o trabalho, presente em todas as dimensões da 

cidade; o conhecimento, pesquisado, discutido e construído em conjunto; a cidadania, 

assumida como participação ativa na gestão da cidade, junto com os cidadãos e 

companheiros”. (CADTS, doc.OD47, 2004, p.1) 

Fica claro nos textos de Xico Lara, assim como na Plataforma do CET, o 

entendimento da educação como uma espécie de dimensão não material do trabalho. Por isso, 

o trecho citado acima destaca a presença do trabalho em todas as dimensões da cidade, ou do 

mundo humano. Temos aqui, em parte, uma concordância com a concepção marxista sobre a 

centralidade do trabalho na vida humana. Porém, a ênfase dada a dimensão não material tende 

a causar certo mal-estar em alguns seguidores dessa perspectiva teórica.  

O CADTS não opera com um entendimento idealista de educação. Entre documentos 

analisados, destaco como um dos mais ricos para o entendimento da sua concepção sobre 

educação, o que define a metodologia, ou a intervenção educativa da escola como “Ação 

Concreta” que se expressa nas dimensões da solidariedade, da interação entre o pensamento e 

ação e a dimensão do compromisso no trabalho.  
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 A solidariedade, não apenas como exortação moral e nem apenas como uma 

necessidade estrutural, imposta de fora, pela opressão das classes 

dominantes. Mas solidariedade que se manifesta como gratuidade e 

autonomia, como aquela dimensão mais profunda da vida humana. E que, 

para se desenvolver, depende de um exercício diário, presente em cada ação, 

em cada atividade – até aquelas, aparentemente, as mais isoladas. 

Esse exercício, como sentido de nossa ação, se faz presente no CADTS 

desde o apresentar diariamente ao curso com pontualidade, ao participar dos 

grupos de estudo, para a construção coletiva do conhecimento, ao se lavar os 

banheiros ou participar das decisões conjuntas, etc. 

 

 A interação entre pensamento e ação, não apenas como exortação de 

coerência teórica (que acaba sempre pendendo para teoria) e nem apenas 

como uma postura pragmática, visando simplesmente a maior eficiência do 

aprendizado técnico. Mas interação entre pensamento e ação como única 

possibilidade de se criar alternativas de ação social e técnica que estejam de 

fato a serviço dos homens e da expansão da vida. Daí o aprofundamento das 

relações entre técnica e política. Daí também a compreensão do processo de 

gestão democrática, muito mais pelo amadurecimento das decisões de 

consenso que por processos de votação apressadas.  

 

 O compromisso no trabalho, não entendido este como esforço sempre 

penoso, cumprindo por obrigação exterior, sofrido e passivo. Mas 

compromisso no trabalho visto como dinamismo gerado internamente, como 

iniciativa, expressão e manifestação de cada um, como o se lançar a uma 

ação permanentemente criativa e refletida. 

Esta é certamente a dimensão mais difícil, mais exigente, a de extrair de 

dentro a coragem para se lançar. Para a qual os apoios externos devem 

contribuir cuidando-se para que não virem meras rotinas burocráticas.  

(CADTS, doc.HC31, 1992, p.6-8) 

 

Esse texto foi retirado de um relatório referente as atividades desenvolvidas pelo 

CADTS em 1992 e consta na parte em que se apresentava a execução do que foi realizado 

naquele ano. Tratava-se de uma prestação de contas, no sentido operacional do termo. O 

documento aponta que já havia descrito a “Ação Concreta” em relatório anterior, mas repetia 

seus aspectos principais. Mais uma vez aparece a compreensão da educação relacionada ao 

trabalho e a política.  

Além da preocupação com uma concepção de educação que não ficasse apenas na 

teoria, mas que se concretizasse na prática, chama atenção o fato de que toda a organização e 

o funcionamento da escola atendia a sua perspectiva do que era educação. Conforme 

destacado acima, desde a exigência de pontualidade ao lavar dos banheiros manifestava-se de 

forma consciente e na prática a proposta educacional. Se uma das características do trabalho 

na sociedade capitalista é a alienação, a separação, a perda do controle do trabalhador sobre a 
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totalidade do processo de trabalho, parece que no CADTS os trabalhadores construíram um 

modelo de educação sobre o qual tinham consciência de todo o processo. A organização da 

escola não espelhava uma burocracia com fim em si mesma, mas sim uma proposta 

pedagógica pensada. No cotidiano de seu funcionamento encarnava-se uma concepção de 

educação consciente pautada na solidariedade, na interação entre o pensamento e ação e no 

compromisso no trabalho.  

Outro aspecto primordial da concepção de educação do CADTS que aparece em 

distintos textos, que variam desde relatórios, cartas e projetos a folders de divulgação de anos 

diferentes, é o da “valorização da experiência de vida, de trabalho e do conhecimento que 

cada aluno já traz consigo”.  

Considerar a realidade e a experiência de vida dos sujeitos como parte essencial do 

processo pedagógico é um pensamento que já era propagado por intelectuais da área de 

educação há algum tempo e uma de suas principais ressonâncias pode ser encontrada em 

Paulo Freire. Além disso, trata-se, principalmente, de tema e reivindicação estabelecidos no 

campo da EJA, cuja LDBN de 1996 deu um passo importante em sua direção ao reconhecê-la 

como modalidade de ensino da educação básica. O sentido desse reconhecimento passa 

justamente pelo fato de que a especificidade do seu público, cujas vivências não se comparam 

com a de uma criança - não podendo, por isso, ser negligenciadas -, requer relacionamento 

pedagógico próprio. Falando ainda de EJA destacamos que essa concepção, embora presente 

na LDBN de 1996 só foi incorporada em sua “natureza” legal nos anos 2000 pelo MEC a na 

Resolução CNE/CEB n.º1/2000 e no Parecer CNE/CEB n.º11/2000. Contudo, o 

reconhecimento de tais prerrogativas no âmbito da legislação não significa aplicação no dia a 

dia das escolas de EJA e essa tem sido uma das lutas constantes de militantes desse campo. 

Seria o CADTS então uma escola de EJA?  Se pensarmos em modalidade da 

educação básica não. Conforme  abordado, a escola de trabalhadores não certificava, não 

tinha o reconhecimento formal do Estado, não contava como possibilidade de progressão 

serial. Contudo, se pensarmos em relação à caracterização e perfil do público, o CADTS era 

sim uma escola de EJA, embora não tenha se definido como tal, pelo menos nos documentos 

estudados. Além disso, há algum tempo a EJA não é pensada apenas como escolarização, mas 

sobretudo como educação ao longo da vida, tema incorporada na pauta da UNESCO desde 
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sua II Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA) realizada em  

Montreal em a1960. (IRELAND, 2012) 

Segundo a Declaração de Hamburgo, documento de referência da V CONFINTEA,  

A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um 

significado à sua vida. A educação ao longo da vida implica repensar o 

conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, 

necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. Engloba 

todo processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas 

consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de 

sua sociedade. A educação de adultos inclui a educação formal, a educação 

não-formal e o espectro da aprendizagem informal e incidental disponível 

numa sociedade multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na 

prática devem ser reconhecidos. (UNESCO, 1997) 

 

Podemos, a partir dessa definição, pensar perfeitamente o CADTS dentro da proposta 

de educação ao longo da vida. Não deixava de ser uma experiência de educação formal, se 

considerarmos a sua estrutura de organização, critérios de avaliação, de progressão, definição 

de carga horária para os cursos, currículos etc. Só não tinha a chancela do Estado em seus 

certificados, por isso não podia ser considerada como escolarização “oficial”.  Mas, não 

deixava de ser experiência escolar, não deixava de ser “escola”, conforme vem sendo tratado 

nessa pesquisa e a si mesmo se designava, nesse caso não apenas o CADTS, mas todas as 

instituição filiadas ao CET.  

A concepção de uma educação que tome como referência a experiência de vida dos 

sujeitos para construção de relação ensino-aprendizagem é totalmente pertinente à realidade 

específica do público que o CADTS atendia. Embora não fosse concepção nova e longe de ser 

pioneira daquela escola específica uma vez que era realidade em muitas experiências de 

educação popular espalhadas pelo país, chama atenção ao tratamento e a recorrência que a 

encontramos em documentos das escolas de trabalhadores desde a década de 1980. Se 

considerarmos a importância desse tema no campo da EJA e o fato de que o mesmo só foi 

incorporado na legislação dessa modalidade de ensino na década de 1990 e sobretudo no ano 

2000, perceberemos que havia um avanço considerável das escolas de trabalhadores em seus 

documentos e práticas.  

Provavelmente, a não dependência do aparato burocrático do Estado facilitava nesse 

sentido.  Não no que tange a ter uma concepção “avançada” de educação, mas na sua 
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incorporação nos documentos, na natureza institucional e, principalmente, na sua prática.  

Todavia, essa não era uma relação simples uma vez que a escola se propunha ir além do 

modelo capitalista, neoliberal e uma das bandeiras desse modelo é a redução do papel do 

Estado em diversas áreas e entre elas a educação. Isso os fazia conviver com a seguinte 

indagação: até que ponto o modelo do CADTS, que não deixava de ser privado, não 

contribuía para lógica do Estado mínimo?  

Conforme destacado em capítulo anterior, em um dos documentos escritos próximo 

ao fechamento da escola, essa questão aparece de forma muito clara: “(...) sabemos que tomar 

dinheiro público ou de empresas privadas para fazer o que cabe ao Estado fazer, nada mais é 

do que o processo de privatização do Estado promovido pelas políticas neoliberais, com quem 

não estamos a fim de contribuir” (CADTS, doc.OD52, 2006, p.3). Lembrando que esse 

dilema foi registrado em contexto de fechamento da escola, tentativa de sobrevivência. Era 

também o período do governo do presidente Lula, momento no qual o investimento do Estado 

em escolas profissionais crescia como ainda não ocorrera na história do país, embora ainda 

longe do ideal e com importantes pontos a serem questionados. Porém, chamo atenção para o 

dilema em questão a partir da ótica da concepção de educação e principalmente da escola de 

trabalhadores em si. Por mais interessante que parecesse a proposta, lidava com questões, 

contradições internas não fáceis de serem resolvidas.  

A proposta da escola em si contribuía para transformação ou manutenção da ordem 

capitalista? Essa questão envolve o papel da escola dentro do modelo estrutural em si. Não 

percebi, a partir desse estudo, a ambição de se construir uma experiência revolucionária capaz 

de derrubar o sistema capitalista; entretanto, isso não significa, como demonstrado, uma 

adesão a esse modelo e muito menos a intensão de sua reparação. Havia em si a concepção da 

construção de uma lógica de vida distinta do modelo capitalista, capaz de superá-lo. Lógica 

que era construída cotidianamente no dia à dia dos trabalhadores que conviviam na escola. É 

nesse sentido que propagavam a concepção de educação como socialização, não como 

adequação a ordem social vigente, mas na construção de marcos sociais novos.  

Por outro lado, não deixava de ser experiência revolucionária se a considerarmos a 

partir da ótica da subversão. Afinal, tratava-se de trabalhadores, pessoas comuns que 

assumiam entre si a responsabilidade de suas próprias formações. Disputavam com parte da 

sociedade aparelhada pela lógica empresarial sentido distinto de formação e de ser. Por isso, 
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assumiam a solidariedade não apenas como concepção mais como prática concreta e 

vivenciavam novos princípios de vida que, conforme alguns relatos, causava estranhamento 

em muitos no início, mas foram abraçados por alguns como filosofia de vida.  

Esse fator é fundamental para pensarmos as concepções que norteavam as práticas do 

CADTS. Conforme afirmou Patrícia (membro da equipe de trabalho do CADTS ): “a pedagogia 

do dia a dia era construir, construir, construir”. Nessa ideia de construção conjunta, coletiva 

encontramos a lógica de subversão da ordem. Subversão que é tática, não por suposta 

espontaneidade. Mas, embora consciente, fundamentada em leituras de mundo e concepções 

específicas pode ser relacionada ao que Certeau (2014) descreve como tempo das 

oportunidades. Surgiu em momento e lugar não esperados, durante a ditadura civil-militar, no 

espaço de uma fábrica e se manteve por considerável período e por meio de recursos também 

não tão esperados. O tempo da oportunidade nesse caso foi e o da gritante ausência do Estado 

na garantia de direitos básicos, de condições mínimas de existência aos trabalhadores 

associados ao contexto de repressão e de profunda crise social. Momento que proporcionou 

também encontros de atores sociais distintos que, apesar da diversidade de pautas, se 

associaram em prol da construção de novo modelo de sociedade. Foi tática porque diante de 

estratégia de alienação e desmobilização imposta à classe trabalhadora resistiu a ordem de 

dentro dela e se manifestou na cotidianeidade, no dia a dia de pessoas comuns que 

corajosamente assumiram nova lógica de vida.  

Porém, se por um lado a apropriação da ausência do Estado é usada como tática para 

criação de uma lógica distinta da dominante, ela também pode ser vista como elemento de 

contradição e crise, na medida que as ações das escolas de trabalhadores não foram usadas 

diretamente no fortalecimento ou na criação de um estado mais forte. Não pensei nesse 

trabalho a experiência do CADTS a luz dessa contradição que é de fato importante, que 

precisa ser considerada e quem sabe explorada mais profundamente em trabalhos futuros. 

Porém, a destaquei como elemento de resistência e subversão à ordem estabelecida, como 

“história dos que vem debaixo”, como disputa de sentido e criação cultural dos trabalhadores. 
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6.2.2  Práticas e a centralidade da categoria experiência 

 

Conforme afirmou Patrícia, “construir” era uma das palavras que descrevia o 

CADTS em suas ações pedagógicas.  Os trabalhadores que participaram da escola 

construíram uma experiência de educação que preconizava que as concepções só teriam 

sentido se transformadas em “ações concretas”.  Voltaremos agora o foco para concretização 

do fazer da escola com atenção especial aos docentes (monitores) e suas práticas de ensino.    

Certa vez assistia a uma palestra sobre o CTC do Recife, na qual os palestrantes ao 

descreverem a escola de trabalhadores falavam dos monitores em seus exemplos. Quando foi 

aberta às perguntas, uma das primeiras questões levantadas foi sobre o porquê do uso do 

termo “monitores” ao invés de “professores”. A questão foi acompanhada de um legítimo 

discurso em defesa da profissão docente contra o esvaziamento e a desvalorização que tentam 

impor sobre a carreira. Por outro lado, externava certa incompreensão sobre a proposta do 

CTC, das escolas de trabalhadores do CET e da representatividade que elas têm ou deveriam 

ter no cenário educacional brasileiro. 

Não nego que essa foi também uma indagação que surgiu no começo da pesquisa 

sobre o CADTS. De início percebi que a escola de trabalhadores não exigia em seu quadro 

professores com licenciatura ou nenhum outro tipo de formação docente ou acadêmica. Logo, 

por não se tratarem de professores formados academicamente, preferiam não ser designados 

como tal. Essa é uma das justificativas usadas, plausível; porém, depois percebi que a resposta 

ia um pouco além. Quando me dediquei a uma análise mais criteriosa descobri que há uma 

complexidade maior envolvida, com implicações diretas na prática da escola evidenciando 

também questões de um debate ainda caro em alguns setores da academia, principalmente nos 

campos da educação e da educação popular.   

Dalila Oliveira (2010),  uma das pesquisadoras que têm trabalhado o tema da 

profissão docente no Brasil, afirma que o ato de ensinar em seus primórdios costumava ser 

tratado como vocação ou sacerdócio. Entretanto, com advento da modernidade passou a 

caracterizar-se como um ofício em busca de profissionalização.  

Uma das marcas históricas do magistério está justamente na busca por seu 

reconhecimento e constituição como profissão.  Trata-se de uma luta que encontra até os dias 

de hoje diversas dificuldades em seu percurso, pois envolve temas como: “autonomia, 

controle sobre o recrutamento, monopólio, estatuto único, entre outros. A insistência na 
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construção dessa noção de profissionalização resultou em grandes debates acerca do tema nos 

estudos sobre educação”. (OLIVEIRA, 2008, p. 31) 

Essa busca passa pela perspectiva de reconhecimento social tanto em relação ao 

status da função, como na valorização financeira. A lógica que tentam impor ao magistério o 

caráter de missão e vocação contribui para um tratamento de cunho filantrópico, para a 

construção de argumentos que o dispensam da necessidade de remuneração adequada. A 

vocação é entendida como característica especial, como dom que independe de formação e 

assim nega o princípio da profissionalização. Na sociedade contemporânea uma profissão é 

um ofício desempenhado por especialista, com formação específica, cujo diploma lhe garante 

a tutela do Estado e reconhecimento social para exercer determinada função. A busca pelo 

reconhecimento profissional do magistério além dos aspectos sociais e econômicos, envolve 

uma dimensão política uma vez que passa a englobar o reconhecimento de direitos 

específicos, comuns em todas as profissões. 

Essas reivindicações docentes estão longes de serem atendidas no contexto das 

relações políticas e sociais da realidade atual da educação brasileira. Isso as torna tema de 

bastante sensibilidade em alguns seguimentos do campo, uma vez que o reconhecimento 

político e social da profissionalização engloba certa forma de dignidade e incentivo àqueles 

que exercem o ofício. Oliveira (2010) chama atenção de que a despeito do tema da 

profissionalização docente sequer ter sido sanada, há elementos na organização e na lógica da 

escola contemporânea que contribuem para uma tendência de “desprofissionalização”. Um 

dos fatores que contribuem para isso é a influência de agentes externos que tentam regular e 

formatar a prática docente e o funcionamento de escolas.  

Uma vez reconhecida a legitimidade, a urgência do tema e a importância daqueles 

que militam na área entendendo-a, inclusive, como extensão da luta pelo direito à educação de 

qualidade social, faço a seguinte pergunta: será que o CADTS ao trabalhar com monitores ao 

invés de professores não contribuiu para essa lógica de “desprofissionalização” e 

desvalorização da carreira docente? Afinal estamos diante de pessoas sem formação 

acadêmica docente exercendo função de ensino.  

Essa é uma questão não simples de ser resolvida, envolve distintos fatores que 

precisam ser levados em consideração. O primeiro deles se relaciona ao histórico e a proposta 

da escola em si, pois estamos diante de uma experiência que nasceu na fábrica com a ideia de 
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trabalhadores formarem a si mesmos a partir de suas vivências profissionais. Não se 

propuseram em momento algum representar a chancela do Estado no que tange certificação e 

oficialidade na progressão dos estudos. A proposta desde o início foi a de formar pela 

experiência e construção de novas relações sociais. Nesse sentido, não configurou em sua 

existência, ameaça à reserva de oportunidade profissional a professores em si. Ou seja, o 

CADTS não se propôs ser uma escola oficial, afinal se tratava de uma experiência de 

educação popular, mesmo não se designando de tal maneira. Não “competiu” com a realidade 

de uma escola regular e nem esteve sujeito à algumas exigências burocráticas comuns aquele 

tipo de escola. 

Contudo, diante do que foi demonstrado até esse momento, antecipo-me em afirmar 

que produziram educação e formação com qualidade. O convite agora é para pensarmos na 

efetividade da prática realizada por esses monitores enquanto sujeitos nas relações de ensino-

aprendizagem construídas na escola de trabalhadores. A escolha de se formar uma escola com 

trabalhadores-não-professores21 visava manter a lógica de horizontalidade nas relações 

construídas desde as primeiras vivências do interior da fábrica e também manter uma 

linguagem comum, uma comunicação entre pares.  

E desde primeiro momento eles me deixaram muito claro [...] me lembro 

disto até hoje: “não queremos aqui um professor formado de sala de aula 

que tenha toda aquela né [...] a gente quer um trabalhador que tenha 

experiência que saiba se comunicar com o aluno. Saiba se comunicar com 

aquela pessoa que está ali do outro lado. Porque  nós queremos a troca de 

conhecimento, a troca de experiência”. E isso de certa forma é claro que 

acaba te tranquilizando um pouco mais. É claro que em outro momento eles 

me levaram para o Sinteo, uma outra escola de sindicato, onde eu tive 

oportunidade de estar conhecendo o processo de aulas deles mas a questão 

técnica mesmo. (Edson ex-monitor) 

Fica claro na fala de Edson que o fato da escola priorizar a vivência profissional em 

detrimento da formação docente acadêmica não significa que não havia a preocupação de 

oferecer uma formação específica para os monitores. Ele relata que, em seu caso, foi levado 

em outra escola do CET para conhecer a forma de trabalho. É bom destacar que  sua 

contratação foi em 1999, ou seja 14 anos depois da fundação do CADTS que naquela altura já 

                                                 
21 A distinção entre os termos trabalhadores e professores que aparece em alguns momentos desse trabalho se 

aplica especificamente para distinguir profissionais oriundos das fábricas de professores de formação. Contudo, 

reconhecemos que a categoria trabalhadores em contexto mais amplo engloba os professores e todos aqueles que 

vendem sua força de trabalho.  
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havia acumulado distintas experiências, criado e aperfeiçoado seus critérios de seleção e 

formação de monitores.  

Uma das características da sociedade atual, ainda sob influência direta do 

pensamento iluminista, é usar a educação para demarcar diferenças. Thompson (2002) 

demonstra com maestria uma tendência histórica em valorizar a cultura letrada se 

distanciando da cultura do povo. Essa tendência faz com que se negligencie a experiência, 

aspecto fundamental na educação de adultos e que consiste no acúmulo de vivências trazidas 

para a relação de ensino-aprendizagem. O autor usa o exemplo do paternalismo inglês que, 

sob diferentes égides, ao longo dos séculos caracterizou as classes populares como 

depositárias constante de valores culturais e princípios de uma pretensa camada superior, que 

as via sempre em posição subalterna. Obviamente, nesse tipo de relação a tendência é 

negligenciar quaisquer experiências de trabalhadores que não subscrevam os códigos letrados 

de saberes que se pretendem como superiores.  

Educação e cultura, não menos que os impostos locais para os pobres, eram 

encaradas como esmolas que deveriam ser administradas ao povo ou dele 

subtraídas de acordo com os seus méritos. O desejo de dominar e moldar o 

desenvolvimento intelectual e cultural do povo na direção de objetivos 

predeterminados e seguros permanece extremamente forte durante a época 

vitoriana: e continua vivo ainda hoje.(THOMPSON, 2002, p. 31) 

 

Como brilhante historiador que era, Thompson fez as suas observações e aplicações 

referindo-se ao contexto de seu estudo, no caso a Inglaterra. Mas, poderíamos perfeitamente 

completar o trecho acima da seguinte forma: “e continua vivo até hoje também no Brasil”. É 

interessante como podemos aplicar a análise do autor a esse estudo, pois estamos diante de 

movimento de trabalhadores que decidiram não ser moldados intelectual, cultural e 

profissionalmente na direção de objetivos predeterminados de classe cujo interesse sempre foi 

manter segura determinada ordem social que lhe é altamente benéfica. 

Todavia, ao fazer esse tipo de análise precisamos ter o cuidado de não escorregarmos 

para o outro extremo que é o da negação do saber acadêmico, da afirmação de qualquer tipo 

de anti-intelectualismo. Essa preocupação esteve presente em Thompson (2002) e também em 

Freire(2014a; 2014b). A prática educacional do CADTS se construiu baseada na experiência 

de trabalhadores que em parte se apresentava como reação a negação que lhes era imposta no 

cotidiano da fábrica e na formação do SENAI, mas também como reconhecimento de suas 

potencialidades e na possibilidade de criar novo modo de vida.  
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Ou seja, negavam a imposição do modo de vida capitalista como único possível, a 

lógica de exploração imposta aos trabalhadores, e não necessariamente o saber intelectual. 

Buscavam um protagonismo dos trabalhadores, cujo entendimento pode ser percebido em um 

processo de disputa de sentido social, na direção do que Lara (2003) chama de reposição 

cultural da cidade. A relação dos trabalhadores da escola com o saber intelectual pode ser 

compreendida também a partir da noção de redução crítica, que segundo o mesmo autor é um 

momento no qual conceitos são problematizados a luz de sua pertinência e capacidade de 

resposta às demandas postas. A maior preocupação dos trabalhadores era produzir cidade a 

partir de suas demandas. 

Conforme demonstrado, O CADTS não foi resultado de um movimento espontâneo. 

Havia um grupo de apoio que atuava junto a escola, do qual o próprio Xico Lara era um dos 

integrantes, e aqui percebemos melhor o seu papel e atuação no projeto. Contudo, conforme 

destacado no relatório de pesquisa do SAPÉ o grupo funcionou “muito mais como 

interlocutor do que como propulsor, gerente ou catalisador de uma iniciativa de 

trabalhadores”. (CADTS, doc. 66HC,1997, p.45) 

Em distintos documentos aparece a atuação desse grupo fazendo parte de debates, 

provocando reflexões, porém sem conduzir ou gerenciar o andamento de nenhuma discussão 

ou decisão. A leitura de textos, transcrições de falas em reuniões confirma as informações do 

relatório do SAPÉ, evidencia-se uma atuação muito mais colaborativa e em algumas vezes 

provocativa do que dirigente. Os próprios trabalhadores construíram coletivamente as práticas 

da escola em todos aspectos, inclusive no da seleção, atuação e formação dos monitores. Pois, 

eles mesmos eram os monitores que foram se adaptando ao longo do processo, lidando com 

os percalços do caminho, aprendendo com os erros e criando os seu próprios critérios e 

métodos.  

Quando Edson fala dos interlocutores de sua entrevista está referindo-se aos outros 

monitores. A escola era organizada por meio de um processo de gestão coletiva que 

funcionava em todos os seus âmbitos, conforme demostrado. A participação dos monitores 

não se restringia à sala de aula e aos aspectos pedagógicos; realizava-se no andamento da 

escola em todas as áreas. O SAPÉ, com objetivo de conhecer as experiências que os 

habilitaram a exercer a função de monitoria, recuperou o itinerário social daqueles que 

atuaram no CADTS até o ano de 1997 e constatou as seguintes origens: “a fábrica, o SENAI, 
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o movimento popular (sobretudo Igreja, bairro e movimentos de resistência operária) e o 

próprio CADTS”. (CADTS, doc. 66HC,1997, p.45) 

Entre os quatro monitores que entrevistei, João e Raimundo tiveram sua origem de 

formação na fábrica, Patrícia no movimento popular (Igreja), além de ter sido professora do 

ensino fundamental e Edson além de ter passado por cursos do no SENAI, como aluno, era 

técnico formado por uma escola sindical. Em seus relatos, ambos destacaram certa relutância 

em aceitar a proposta de trabalhar no CADTS, pois se sentiam incapazes de dar aula. Assim 

como ocorreu com Edson, suas vivências profissionais foram instrumentos principais em suas 

construções enquanto educadores. Já Patrícia, além de representar importante olhar feminino, 

era a única a possuir formação pedagógica (professora normalista) e a partir de relatos 

encontrados em documentos e até mesmo por sua entrevista concluímos que deu importantes 

contribuições, como o despertamento para questões de gênero no grupo, além de uma 

preocupação em inserir aulas de língua portuguesa no currículo etc.  

Obviamente esses monitores tiveram ao longo da vida suas próprias experiências 

enquanto alunos tanto na formação básica como em cursos profissionalizantes, em vários 

casos.  Na maior parte, suas trajetórias escolares foram marcadas por interrupções. Entretanto, 

assim como já demonstrei ter acontecido com alguns dos alunos, ressignificaram suas relações 

com a escola. Percebemos isso em falas como na do João (ex-monitor) que ao ser perguntado 

sobre alguma imagem marcante da escola regular a destacou em sua construção de memória 

como um lugar para se passar de ano: “Rapaz eu vim ter uma visão grande da escola no 

CADTS. Porque aí o fato de estudar a história, a história dos trabalhadores (...). Na escola 

era aprender e sei lá, você tinha que passar de ano. Imagem marcante da escola não lembro 

não”. 

O relatório do SAPÉ (CADTS, doc. 66HC,1997, p.45) apontou os monitores como 

“construtores da proposta”. João participou direta e indiretamente do CADTS desde seu 

início, integrando a equipe em 1986 e permanecendo até o seu fechamento. Dos monitores 

que entrevistei, apenas Edson chegou na escola depois da avaliação do SAPÉ, por isso não 

participou dela, mas teve atuação importante na escola, conforme registrado em documentos. 

Ou seja, todos eles, principalmente João, participaram efetivamente da construção da 

proposta. Isso significa que a despeito de percalços na escola regular, esses monitores 

conseguiram formar um modelo de escola distinto de suas próprias vivências escolares. 
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Enquanto trabalhadores sabiam bem o que não queriam de uma escola e juntos 

ergueram proposta totalmente diferente de suas vivências anteriores nos cursos regulares. Se a 

escola na qual estudaram era um lugar por onde se passava, a escola que construíam tinha 

como objetivo criar um modo de vida e assim se evidenciava em relatos como no de João, 

sobre a cotidianeidade do CADTS. 

A gente queria a organização dos trabalhadores dentro da fábrica. Isso é 

fato. Era a discussão da tecnologia com a sua vivência. Porque a questão da 

técnica não está desvinculada da política. O que a gente  fazia ali era isso. 

O grupo se sentava e tomava decisões. A sala de aula, os meninos, os 

adultos que entravam, a única coisa que eliminava eles era a assiduidade no 

processo de presença. A gente fazia lá uma avaliação de matemática. Mas 

para que? Para você ver o conhecimento de cada um. Isso aí não eliminava 

ninguém porque o cara não sabia. E as coisas eram construídas dentro de 

sala. Então você tinha lá a programação do que era preciso para construir 

um parafuso... A questão teórica com a prática e a vivência. As coisas estão 

juntas. As decisões iam acontecendo no dia a dia. Era de fato isso, a 

organização dos trabalhadores. A diferença do SENAI, de fato da formação 

que o SENAI tinha que era como você se porta dentro da fábrica. Qual é o 

seu papel? Você está aprendendo para que? Como se portar dentro da 

fábrica deles. E agente enquanto trabalhador o que a gente quer como 

trabalhador. 

 

Uma das diferenças do CADTS enquanto modelo de escola está em práticas que 

proporcionavam a participação ativa de todos os envolvidos no dia a dia da escola e no 

compromisso com o desenvolvimento e prática da solidariedade. O modelo de sociedade que 

os trabalhadores se propunham a partir da escola abolia a lógica e a prática da competição. 

Criaram uma forma de progressão de estudos, na qual a turma só avançava quando todo o 

grupo cumpria o objetivo. A disposição das mesas fazia com o que trabalhassem sempre em 

grupos. O modelo de avaliação se desenvolvia a partir da execução das tarefas, contudo a 

turma só progredia quando todos conseguiam desenvolvê-la, isso fazia com que os alunos que 

tinham mais facilidade em aprender ajudassem aos demais.  

 

Mas, lá no CADTS a gente tinha uma finalidade que a gente fazia uma mesa, 

assim, redonda que uns ensinavam aos outros. Aqueles que a gente percebia 

mais desenvolvidos a gente falava: ensina a ele, ensina a esse aqui. Porque 

não era copiar a coisa dele. - Oh fulano, ensina como você chegou aí. Não 

adianta você mandar ele copiar, não é isso. Se era para ele chegar assim 

então eu pegava e falava toma aqui, copia aqui do meu, eu passaria lá no 

quadro, colocaria o resultado e ficaria muito mais fácil. (Raimundo, ex-

monitor) 
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Os próprios monitores se formavam enquanto docentes a partir das experiências do 

dia a dia e ao mesmo tempo superavam dificuldades e déficits relacionados a trajetórias 

escolares precárias.  

Eu dava aula de torneiro mecânico, tanto a teórica como prática. Na nossa 

função lá a gente tinha que se adaptar tanto a aula teórica como prática. 

Desenho, desenho mecânico, tinha que dá aula de desenho mecânico, alguns 

cálculos básicos da área de desenho mecânico que você precisava no dia a 

dia para o trabalho. Eu tinha que ensinar.... Primeiro os alunos passavam 

por um período de seis meses de matemática. Pegava aquela matemática 

básica, para quando o aluno chegar na mecânica a gente não precisar ficar 

discutindo. Por exemplo, eu tinha que ensinar raiz quadrada. Era uma coisa 

tão chata que todo ano eu tinha que reaprender, porque todo ano era uma 

turma. Aí eu cheguei em um ponto que se tornou um hobby raiz quadrada. 

Eu falei: - Vamos parar com isso de todo ano eu ter que aprender isso 

porque tenho que ensinar. Vou criar uma forma de ter que ficar aqui 

guardado e eu não ter mais aborrecimento nenhum. Aí eu até criava raiz 

quadrada toda para eu não ter que corrigir. Eu já colocava ela exata, 

passava no quadro, ensinava. Aí eu ia lá... Não deu exata. Todas elas aqui 

são exatas, vamos ver onde está o erro [...]. Eu criava uma raiz quadrada de 

mais de dez números porque não cabia na calculadora. Eles perguntavam: - 

Posso usar a calculadora?  - Pode é com você mesmo. Você tem que me 

provar como conseguiu isso aí, como chegou nisso aí [...]. Essa aí é a raiz 

quadrada científica, que está na calculadora. Não é aquela raiz de 

proporção que você faz aqui. Tinham uns que tiravam o MMC, usavam 

outros métodos que os professores ensinam. Daí eu falava: - Pode fazer do 

jeito que você aprendeu.  Você tem que provar para a gente aqui como 

chegou no resultado certinho, tirar a prova real. Então eu criava essas 

coisas, a gente vai aprendendo [...] Eu até falo para o pessoas isso, que o 

professor aprende mais do que ensina. Porque ele está sempre se 

atualizando, sempre melhorando para ter sempre a resposta para o aluno. 

(Raimundo, ex-monitor) 

 

Além da sua superação e desenvolvimento enquanto docente, Raimundo apresentou 

na fala acima algumas características importantes da escola. Os cursos, ressalvadas pequenas 

adaptações ocorridas ao longo dos anos, tinham seus currículos divididos em duas grandes 

áreas: conhecimentos gerais e qualificação profissional.  

Os conhecimentos gerais envolviam o estudo de disciplinas como matemática, 

história do trabalho, português etc., além de módulos complementares e de relações sociais e 

culturais. Eram tratados a partir de abordagem interdisciplinar mais ampla e buscavam 

consolidar um conjunto de conhecimentos “considerados fundamentais ao entendimento das 

principais questões do mundo contemporâneo”. (CADTS, doc. HC9,1999, p.5) 

O período a que Raimundo se referiu como seis meses de matemática se enquadra no 

núcleo básico da área de conhecimentos gerais, que além do nivelamento dos alunos, que 



192 

 

 

 

 

chegavam com grande diversidade nos níveis de escolarização, era tratado como período de 

adaptação à proposta da escola. E, segundo afirmaram alguns dos entrevistados, era o 

momento no qual geralmente as evasões aconteciam. 

A parte de qualificação profissional era dividida em um núcleo fundamental básico e 

nos módulos profissionais de aperfeiçoamento de cada curso específico. Era concebida no 

CADTS como “intercomplementariedade entre conhecimentos e habilidades em diversos 

ramos profissionais interconectados”. A perspectiva era da ampliação do campo de ação e da 

incorporação de “novos conhecimentos e novos ramos” dentro do que se apresentava para o 

exercício da profissão. (CADTS, doc. HC9,1999, p.5) 

No primeiro contato com a proposta do CADTS tive bastante dificuldade de 

visualizar como toda perspectiva de formação se desenvolvia na prática. Foi então que 

durante a entrevista coloquei isso para o João e recebi um exemplo de como ele 

correlacionava distintos temas em suas aulas.  

 

[...] a gente sentava antes para pensar o que íamos fazer, vai aprender... 

tarefa facear e desbastar. A gente precisava, fazer o que? No eixo vai ter 

aqui uma determinada medida.  Então o que a gente precisa? Faceamento e 

o desbaste? Aí você tem o torno. O que você tem que aprender no torno? A 

placa, o cabo transversa.. Então o que você via? Aqui as tecnologias que 

seriam aplicadas. [...] Para colocar aqui você precisa de medida. Então 

vamos ver a questão de medida. [...] Temos o milímetro e a polegada. 

Vamos começar por onde? Por que milímetro? Porque no Brasil o sistema é 

milímetro. A polegada é americana, é inglesa. Por que os dois sistemas? 

Ah... porque tinha um negócio de antigamente onde a Inglaterra era dona 

dos mares, tinha um negócio de pirataria, teve uma confusão em uma 

determinada época em mil setecentos e pouco com a França... Aí a França 

não queria mais esse sistema. Você teve lá uma tal de Revolução Francesa... 

Então, está vendo? Não está tudo ligado? Porque o Brasil é milímetro mais 

tem que usar os dois? Então se você trabalha em uma firma americana o 

sistema é polegada, se trabalha em uma firma alemã o sistema é milímetro. 

Então tinha que fazer essa discussão e a discussão política. Porquê dessas 

coisas. Aqui você já teve a política junto com a técnica. Vamos lá ao que a 

gente precisa [...] já discutimos sobre revolução, sobre medida vamos para 

o faceamento. Vamos para prática. A gente fazia a grade, o que precisa 

para determinada tarefa. [...] Assim a gente ia se programando. (João, ex-

monitor) 

  

Sem nos atermos nos aspectos factuais da fala de João, o que também não era seu 

objetivo no relato acima, percebemos em seu exemplo de aula uma perspectiva dialógica cuja 

a construção dos argumentos é repleta de perguntas, provocando a interação e participação 



193 

 

 

 

 

dos seus interlocutores. Não é demais lembrar que ele foi um dos que relutaram em aceitar o 

convite para trabalhar no CADTS por achar que não tinha jeito para ensinar e que também 

rememorou a escola regular como lugar no qual se ia para passar de ano, para receber uma 

certificação. Em poucos minutos construiu esse exemplo de aula com pensamento envolvente 

e interativo, bem diferente da imagem que passou da escola onde estudou. Chama atenção a 

forma que relacionou em seu exemplo aspectos do fazer técnico, com aspectos históricos e 

políticos. Isso aparece em distintos documentos como questão política da técnica, um dos 

princípios preconizados em diversos projetos de divulgação e apresentação da escola era o da 

não isenção. O método utilizado na aula que João aplicou, ao me dar sua explicação sobre o 

funcionamento da prática em sala de aula, ajuda perceber o que alunos relataram como o 

aprender os “porquês” dos conteúdos estudados e das ações realizadas no dia a dia. 

Havia uma efetividade no processo de formação dos monitores no cotidiano do 

CADTS que assumiam a proposta de forma bem intensa. Observamos isso também na fala de 

Edson cujo relato abaixo destaca apurada leitura e percepção da proposta da escola.  

A proposta pedagógica do CADTS é você estar inserido com os aprendizes, 

aquelas pessoas ali.  Você tinha um público de adolescentes, jovens e 

adultos. Claro que jovens e adolescentes, mais a tarde, adultos e jovens a 

noite. E você tinha ali a troca de conhecimento, a troca de experiência. 

Sempre fazendo com que esse conhecimento fosse transmitido de uma forma 

horizontal e aprendendo a aprender. Sempre buscando formar o ser 

humano, o cidadão independentemente do nível de conhecimento que eles 

estão saindo dali... É claro que tem alguns que assimilam mais, outros que  

assimilam menos, mas dentro do conteúdo programático que tem de cada 

curso para chegar ao objetivo que é a formação profissional e a formação 

de cidadã deles [...].(Edson, ex-monitor) 

 

 

Esse protagonismo dos trabalhadores em suas próprias ações atestam a efetividade de 

suas práticas pedagógicas e principalmente da experiência enquanto categoria do fazer 

educacional. Experiência que  

[...] modifica, às vezes de maneira sutil, e às vezes mais radicalmente, todo 

processo educacional; influencia os métodos de ensino, a seleção e o 

aperfeiçoamento dos mestres e o currículo, podendo até mesmo revelar 

pontos fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à 

elaboração de novas áreas de estudo. (THOMPSON, 2002, p. 13)  

 

No caso dos trabalhadores a experiência modificou relações de ensino-aprendizagens 

outrora vivenciadas em suas trajetórias permitindo criar nova proposta educacional. Uma vez 
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estabelecida a escola dos trabalhadores, o fator de experiência não deixou de ser observado, 

pelo contrário, continuou valorizado e por isso, permitindo vozes distintas ecoarem, 

mudanças, demolições e reconstruções. Além de consideradas, essas experiências eram 

evocadas a cada assembleia de alunos, a cada decisão coletiva, a cada opinião, a cada voto 

justificado que participantes da escola eram constantemente convidados a emitir. Afinal 

ninguém constrói discursos sem mobilizar vivências, leituras, percepções, sem avaliar 

experiências. 

Porém, o fato do CADTS em muitos aspectos fugir de rotinas e burocracias próprios 

de uma escola oficial, em sua constituição lidava com desafios e dilemas comuns dessas 

mesmas escolas.   

A gente trabalhou com gente de todos os públicos né, porque o CADTS tinha 

isso de interessante que é a escolaridade exigida que na época era a quarta 

série. Então pegava gente com quarta série, com primeiro grau completo, 

gente com segundo grau, gente que estava até na faculdade vinha fazer o 

curso. Mas, essa questão da escolaridade era um problema porque como 

você tem gente mais antiga com quarta série que lê bem e escreve muito 

bem, você pega gente com primeiro grau, segundo grau também que não 

sabia escrever (...) Aí é muito difícil trabalhar um conteúdo [...]. (Patrícia – 

membro da equipe do CADTS) 

 

Essa colocação de Patrícia aponta um desafio muito comum nas escolas públicas, 

principalmente na modalidade de EJA: a questão do nivelamento de conhecimento dos alunos. 

Por mais que se fizesse um período de adaptação, ele não supria todos os casos de debilidade 

na formação básica. Sendo assim, problemas comuns na escola regular acabavam se refletindo 

no CADTS, conforme também relatado em documento que ao pontuar problemas enfrentados 

destacou entre eles: “a pobreza do ensino básico ministrado pela rede pública, o que há muito 

que recuperar a cada nova turma”. (CADTS, doc. HC4,2001, p.8) 

 Chama atenção a observação feita por Patrícia, na qual percebia em alunos mais 

velhos com menor escolaridade uma formação melhor do que entre os mais jovens, que em 

alguns casos tinham o fundamental completo e até o ensino médio, mas não sabiam escrever. 

Embora faltem elementos para uma análise mais profunda desse aspecto, suponho que haja 

uma relação direta entre essa percepção de Patrícia com o advento da escola de massas no 

Brasil, a qual atendeu a geração mais jovem, que galgou os bancos escolares principalmente a 

partir dos anos de 1980. Uma das características dessa escola de massas no Brasil é que o 

aumento das matrículas e do tempo das pessoas na escola veio acompanhado de importante 



195 

 

 

 

 

queda na qualidade da formação. Se antes a exclusão se expressava entre os que estudavam e 

os que não tinham acesso à escola, agora a exclusão se reproduz no interior da escola, na 

distinção do tipo e da qualidade da formação oferecida aos mais pobres.  Fenômeno parecido, 

ressalvadas as devidas proporções, com o observado por Bourdieu (2012)  na França.  

Conflitos intergeracionais não deixaram de ocorrer no cotidiano do CADTS. Patrícia 

narrou um desses momentos que precisou ser mais dura com alunos mais jovens que 

praticavam bulling com um colega. Afirma que hoje se arrepende pela forma que advertiu os 

jovens, mas que no momento a sua ação surtiu o efeito esperado.  

O protagonismo dos trabalhadores em se constituírem educadores, construírem uma 

forma de educação não isenta suas ações de problemas. Entretanto, a consideração da 

experiência como aspecto fundamental no fazer educacional permitiu construir uma vivência 

horizontalizada que contribuiu para uma identificação mútua entre monitores e alunos. Esse 

foi provavelmente um fator viabilizador do que esses sujeitos descreveram como “algo a 

mais” ao mobilizarem suas memórias em torno da escola. 

 

6.3   Política 

 

Uma das hipóteses iniciais da pesquisa é a de que na política estaria o maior 

diferencial do CADTS. Isso foi confirmado apenas em parte porque se por um lado foi de fato 

um dos grandes diferenciais das escolas de trabalhadores, a inferência que faço depois dos 

avanços realizados no estudo é a de que não foi a política por si só que garantiu a 

singularidade da experiência estudada, conforme exporei de maneira detalhada a seguir.  

Ficou claro desde os primeiros contatos que a escola “respirava” política. Certamente 

essa é uma observação que precisa ser feita com ressalvas, pois o termo política costuma ser 

equivocadamente confundido, ou resumido a questões partidárias. Inclusive, no nosso atual 

contexto, impulsionado pelo “Escola Sem Partido”22, ânimos de alguns têm se exaltado 

exacerbadamente todas as vezes que as palavras educação e política aparecem próximas.    

                                                 
22 Escola sem partido é um termo genérico conhecido no atual contexto brasileiro para identificar diferentes 

projetos espalhados no país em suas diferentes casas legislativas com intuito de punir o que falaciosamente 

definem como ensinos ideológicos nas escolas. Partindo de pautas extremamente conservadora esses projetos, 

em nome de suposta neutralidade, preveem punição aos professores que não subscreverem sua cartilhas. Uma 

vez barrados na esfera federal os mesmos tentam se impor nos planos municipais e estaduais de educação. Uma 
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Arendt traz valiosas contribuições para pensarmos a questão da “política”, 

principalmente ao considera-la como parte fundamental ao sentido de humanidade em análise 

da “Condição Humana”23. Conforme destacado, nela a condição de ser humano é pensada a 

partir da noção de vita activa que se desdobra em três atividades principais: o trabalho, a obra 

e a ação. As duas primeiras se referem à relação do ser humano com a natureza. A ação se 

aplica à relação entre seres humanos e nela se manifestam os domínios da política e do espaço 

público, cuja aplicação da autora envolve a ideia antiga de polis.  

A rigor, a polis não é a cidade-Estado em sua localização física; é a 

organização das pessoas tal como ela resulta do agir e falar em conjunto, e o 

seu verdadeiro espaço situa-se entre as pessoas que vivem juntas com tal 

propósito, não importa onde estejam. ‘Onde quer que vás, verás uma pólis’: 

essas famosas palavras não só vieram a ser lema da colonização grega, mas 

exprimiam a convicção de que a ação e o discurso criam um espaço entre os 

participantes capaz de situar-se em qualquer tempo e lugar. Trata-se do 

espaço da aparência no mais amplo sentido da palavra, ou seja, o espaço no 

qual apareço aos outros e os outros a mim; onde os homens existem não 

meramente como as outras coisas vivas ou inanimadas, mas fazem 

explicitamente o seu aparecimento. 

Nem sempre esse espaço existe, e embora todos os homens sejam capazes de 

agir e falar, a maioria deles – o escravo, o estrangeiro e o bárbaro na 

antiguidade, o trabalhador e o artesão antes da idade moderna, o empregado 

e o homem de negócios da atualidade – não vivem nele. Além disso, nenhum 

homem pode viver permanentemente neste espaço. Ser privado dele significa 

ser privado da realidade que, humana e politicamente falando é o mesmo que 

a aparência. Para os homens, a realidade do mundo é garantida pela presença 

dos outros, pelo fato de aparecerem a todos, “pois o que aparece a todos, a 

isso chamamos Ser, e tudo que deixa de ter essa aparência surge e se esvai 

como um sonho, íntima e exclusivamente nosso desprovido de realidade. 

(ARENDT, 2014, p. 246) 

 

A política seria esse fazer por meio do discurso, da palavra que dá ao homem a 

possibilidade de aparecer aos outros. Não aparecer em uma aplicação efêmera do termo, de 

mera exibição, mas enquanto “ser” cuja presença no mundo tem sentido, pode ser percebida e 

ao mesmo tempo perceber outros 

Uma das críticas à modernidade é a de que nela houve uma inversão de sentidos, as 

relações passaram a ser estabelecidas pela lógica da instrumentalidade, percebida na 

centralidade do homo faber. Sendo assim, a lógica da produtividade passa a estabelecer os 

                                                                                                                                                         
das bandeiras do movimento é a de que não deve haver nenhum tipo de ensino ou de formação política nas 

escolas. 

 
23 As considerações aqui feitas sobre esse conceito na autora se resumem às peculiaridades dessa obra específica.   
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critérios de mensuração e de lógica das relações.  Em leitura de Arendt, Lílian do Valle 

(2005) destaca a centralidade da “obra” na sociedade atual, afirma que tal instrumentalidade 

contribuiu para o apagamento da esfera pública, que segundo ela “resulta na própria 

fragilização do sentido de existência” uma vez que a criação de valores que atualmente 

estabelecem o mundo comum é legada ao “modelo de uma produção de objetos cada vez mais 

efêmeros, prontos a serem consumidos e substituídos”.  

Em outras palavras, a sociedade pautada na lógica da produção e do consumo de 

mercadorias, retira das relações humanas (políticas) a tarefa de criação de sentido de mundo 

comum e passa a basear-se na efemeridade do ter. O ser cuja expressão se dá politicamente no 

espaço público, local onde se aparece e se percebe o outro, é substituído pelo princípio do 

consumo e nessa sociedade quanto menos espaço (espaço público) para “ser”, melhor. Assim, 

enquanto o apagamento da esfera política constitui em apagamento do “ser”, assume a lógica 

desumanizante.  

A medida em que o CADTS contribui para formação política, organização comum 

do espaço público, do fazer por meio do discurso e da palavra para o aparecimento de pessoas 

no mundo, fomenta o surgimento do “ser” que nas palavras do ex-aluno, citadas no início do 

capítulo se traduz na expressão: “ser humano de verdade”. Entretanto, antecipo que no 

entendimento aqui estabelecido, a efetividade deste “ser”, de seu aparecimento para o mundo 

não se resume e não tem centralidade apenas no discurso, na palavra. 

Dessa forma, penso a política a partir de relações entre humanos no espaço público, 

cuja potência tem como implicação uma espécie de individuação, contribuição para o 

aparecimento do “ser”. Esse aparecimento encadeará sempre no estabelecimento de outras 

relações, que se dão na coletividade (conjunto de “seres”) e se expressam dialógica e 

dialeticamente, tendo causas ou consequências nas condições materialmente existentes.  

Mouffe (2015) trabalha a distinção entre os termos político e política. Recorre à 

concepção heideggeriana para afirmar que a “política” se refere ao nível ôntico, espaço das 

práticas convencionais; e “político” está relacionado ao nível ontológico, aborda a maneira em 

que a sociedade é fundada. Estabelece uma crítica a Hannah Arendt afirmando que a filósofa 

alemã pensa o político como espaço de liberdade e discussão pública. Sua discordância, 

ocorre ao propor que o político deve ser entendido como uma dimensão de agonismo, campo 

de disputas, no qual o componente do poder não pode deixar de ser considerado.  
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A autora defende a tese de que o consenso não deve ser a base um modelo de 

democracia. Para ela a dimensão do conflito deve ser preservada, contrapondo os conceitos de 

antagonismo e de agonismo.  

Enquanto antagonismo é uma relação nós/eles em que os dois lados são 

inimigos que não possuem nenhum ponto em comum, o agonismo é uma 

relação nós/eles em que as partes conflitantes, embora reconhecendo que não 

existe nenhuma solução racional para o conflito, ainda assim reconhecem a 

legitimidade de seus oponentes. Eles são “adversários”, não inimigos. Isso 

quer dizer que embora em conflito, eles consideram pertencentes ao mesmo 

ente político, partilhando um mesmo espaço simbólico dentro do qual tem 

lugar o conflito. Poderíamos dizer que a tarefa da democracia é transformar 

antagonismo em agonismo. (MOUFFE, 2015, p. 19) 

 

Concordo com Mouffe quando chama a atenção de que o poder não pode deixar de 

ser considerado em uma relação política. O uso que faço da perspectiva arendtiana se dá na 

relação política no âmbito dos indivíduos, no seu potencial humanizador a partir do exercício 

do discurso, do “aparecimento” que se dá na exposição no espaço público. Todavia, entendo 

que esse “aparecimento” adquire sentido na coletividade, cujos interesses apontam 

necessariamente para modelos de mundo. E nesse sentido, vivemos em um mundo no qual os 

grupos dominantes se mantêm no poder a partir da lógica de apagamento dos dominados. 

Parece-me que essa relação pode ser percebida no fazer do CADTS. Se por um lado 

trabalhadores descobriam a partir da política a arte de “aparecer”, por outro percebiam 

claramente o “mundo”, a “cidade” como construção humana, na qual as condições 

materialmente existentes configuravam uma lógica que os excluía. E assim, se propunham a 

partir de suas micro-realidades, criar novas possibilidades de vida, questionar a ordem. Mas, 

antes se descobriam enquanto “seres” individuais e coletivos, não necessariamente nessa 

ordem. 

Sendo assim, o olhar aqui estabelecido para dimensão política da escola passa pela 

sua forma de organização, sua leitura crítica e proposta de intervenção na sociedade e também 

para sua realização nos sujeitos, seja nos planos individuais ou coletivo.  
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6.3.1 Política como tema e realização 

 

Uma das afirmações recorrentes nos documentos, encontrada desde os mais antigos 

aos mais recentes, é a de que por trás da técnica há um aspecto político. Ela pode ser lida em 

outras palavras da seguinte forma: assim como não há neutralidade científica, também não há 

em relação à técnica que nesse princípio atende a um determinado modelo de “cidade”, de 

mundo. Foi inclusive tema de um seminário do CET ocorrido em 1980, publicado no texto “A 

questão política da aprendizagem profissional”,  atualmente disponibilizado em coletânea 

organizada por  Fávero e Motta (2015).  

O texto transcreve o seminário e está estruturado em três eixos: Porque é importante 

o conhecimento da técnica; cursos profissionais e conhecimento; e vinculação do curso 

profissional com a questão política mais geral. Cada um deles é seguido de perguntas e falas 

dos trabalhadores presentes no encontro mediado por Xico Lara. O tema da política foi ali 

pensado considerando o lugar do trabalhador na sociedade capitalista e principalmente nas 

formas de enfrentamento dessa realidade. Todavia, a discussão perpassou por toda proposta 

de organização das escolas de trabalhadores, abrangendo temas como o que deveria ser a 

educação, as formas de organização do trabalho na sociedade etc.  

Para ajudar a perceber como o tema da política foi tratado naquelas discussões, 

destaco um dos momentos no qual, durante debate sobre a separação entre aprendizado 

técnico e assuntos políticos, Xico Lara toma como exemplo as leis trabalhistas. Retruca que 

há uma diferença entre se organizar um curso cujo estudo dessas leis seja pré-estabelecido ou 

outro curso, no qual se abra para vários temas, caso em que o tema da legislação trabalhista 

poderia surgir ou não. Para ele a questão de interesse seria se o povo iria querer ou não 

discutir as leis trabalhistas, pois o pensamento crítico estaria por trás do diálogo independente 

se o tema fosse este ou o de uma técnica em si.  

A própria forma de organização do seminário na qual os participantes emitiam 

livremente suas opiniões a partir de temas e problematizações levantadas, implica um tipo 

específico de fazer político, da qual encontrei reuniões semelhantes em registros do CADTS. 

Outro fator de muitíssima relevância é como a organização de cursos apontava um pensar e 

fazer políticos muito além do senso comum, que independia da natureza dos assuntos em si. 

Prática, não distante da prevista por Paulo Freire que usava os temas geradores para 
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desencadear uma série de discussões sobre a realidade em si. Na verdade a proposta descrita 

aponta um modus operandi da educação popular, conforme descrita por  Oscar Jara (1994), da 

qual as demandas devem partir do povo.  

O que se discutiu como modelo de formação política naquele seminário do CET em 

1980 pode ser percebido no currículo do CADTS. Embora previsse aulas voltadas 

especificamente para temas políticos, esses temas estavam presentes em todas as ações, 

inclusive naquelas aparentemente técnicas. Observa-se essa aplicação na fala de João, narrada 

anteriormente, na qual exemplificou como uma aula sobre a confecção de uma peça poderia 

levar a reflexão sobre sistemas de medidas, e consequentemente sobre toda carga histórica e 

política por trás da questão.  

A formação política era fomentada em diversos âmbitos da escola, começando pelos 

modelos de organização e gestão, integrando os conteúdos das disciplinas como assunto 

específico ou como tema transversal. Documentos apontam que o CADTS a pensava também 

como estímulo de novos posicionamentos diante da vida social, proporcionados pela 

aquisição de conhecimentos e pelo exercício democrático vivenciado em seu dia-a-dia. João 

(ex-monitor) contou que obteve vários depoimentos de mulheres que relataram mudança de 

postura de seus maridos que após estudarem lá assumiam maior companheirismo nas relações 

familiares. 

Essa perspectiva da política como intervenção na realidade era pensada na escola 

também em âmbito mais amplo, conforme podemos ver no trecho abaixo:  

 O combate à pobreza só se realiza quando os trabalhadores 

desenvolvem trabalhos que lhes possibilitam manter e expandir 

condições favoráveis à vida social. A educação técnica e cidadã é 

ferramenta indispensável nesse processo. 

 

 A melhoria das condições de vida da sociedade demanda um 

posicionamento numa esfera mais ampla, na política, que se refere 

ao governo da pólis, da cidade, para assim garantir o uso dos 

recursos públicos para o bem comum. A democracia vivenciada no 

CADTS permite conhecer, na prática, como fazer para criar, 

interferir ou modificar mecanismos de organização da vida social. 

 

 A sociedade que estamos empenhados em construir é aquela na qual 

haja lugar para todos pois, se o ser humano só se faz em sociedade, 

ninguém pode ficar fora. Trabalhar para isso é o principal objetivo 

do CADTS. Os sujeitos dessa construção são também os 

trabalhadores que, descontentes com essa organização social, estão 

dispostos a mostrar, na forma de realizar seus empreendimentos 
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econômicos, como se deve fazer para que todos vivam bem. 

(CADTS, doc. HC4,2001, p.13) 

 

As afirmações destacadas compõem a apresentação de um projeto do CADTS. Ao 

lidarmos com esse tipo de documento devemos considerar sua tendência de passar a melhor 

imagem possível, com intuito de lograr êxito na finalidade proposta. Entretanto, 

independentemente da possibilidade de haver exagero na imagem construída, há por trás de 

cada descrição carga de significados, maneiras de se abordar ou pensar assuntos específicos. 

Em relação ao tema da política, identificamos nos itens destacados o entendimento de uma 

forma de intervenção que começa na particularidade de vida dos trabalhadores, ao 

descobrirem formas de superar “suas” pobrezas; amplia-se para intervenção no modelo de 

governo da pólis, cujo aprendizado começa nas novas formas de relação vivenciadas no 

cotidiano da escola, no despertamento para hábitos democráticos; e  finaliza-se com a utopia 

de construção de novo modelo de sociedade com espaço para todos, cuja experiência dos 

trabalhadores  seria uma espécie de protótipo.  Há aqui uma percepção de ação política que 

transita do particular ao geral. 

Uma outra faceta da concepção de política presente na escola está em sua definição  

de cidadania que é a mesma exposta por Lara (2003). Aparece em documento (CADTS, doc. 

HC4,2001, p.17) como “a participação de todos os cidadãos trabalhadores nas condições do 

bem viver e no processo decisório, ou de governo da cidade”. Destaco esse conceito de 

cidadania operado na escola de trabalhadores não como uma definição de política – o que 

também não era proposta da escola, mas como como uma faceta do tema por considerá-lo 

mais amplo conforme demonstrado até aqui. Se, por um lado, a participação nos processos 

decisórios da cidade é política, entendo que a disputa pelo direito de participar também o é. E 

nesse caso a tomada de consciência sobre esse direito de atuação, expressa na participação em 

âmbitos menores, como o de uma “assembleia” também o são. O aparecimento do “ser” 

muitas vezes se apresenta como uma reação a forças que tentam o apagar. O seu “surgimento” 

a partir da ação, e aqui emprego o termo no sentido arendtiano, já é uma expressão política 

ainda que não consiga derrotar as forças que outrora o apagavam. Porque nesse sentido ser é 

agir e a “ação” se dá entre humanos. 

O fazer educacional como um todo era parte da formação política, o trecho a seguir 

resume bem essa constatação: 
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Em todas as etapas vivenciadas dentro do CADTS procuramos desenvolver a 

participação democrática: as regras iniciais, a cada turma nova, são 

discutidas e redefinidas entre eles (discussões em salas, assembleias gerais, 

convívio com turmas antigas); regras que vão desde as faltas e atrasos, até a 

organização do lazer mensal, da limpeza da escola, das relações em sala, da 

montagem de uma caixinha para atender as necessidades surgidas, etc. 

E isto se estende no trabalho dos conteúdos técnico-políticos onde não 

haverá a figura de um professor detentor do saber e sim a de um monitor, 

que é um profissional da área e está acompanhando a turma para ajudar o 

partilhar das experiências /conhecimentos adquiridos. A aprendizagem nasce 

dos questionamentos levantados por cada um e da busca das respostas 

possíveis. (CADTS, doc. OD30, s/d, p.2) 

 

A participação em festas, eventos de lazer era obrigatória conforme decidido em 

assembleias de alunos. Em registro de uma dessas reuniões, ocorrida em maio de 2002, entre 

os jovens e adolescentes do turno da tarde, disponibilizado no Anexo 2, consta que o 

entrosamento ocorreria naquele ano uma vez por mês e a presença seria computada 

normalmente de modo que falta sem boa justificativa  acarretaria na punição do aluno ter que 

limpar a sala sozinho na aula posterior. Ao tomarem esse tipo de decisão os estudantes 

demonstravam o quanto essas atividades de lazer eram importantes para eles.  

Durante a entrevista pedi a Carlos que destacasse algum acontecimento marcante 

vivenciado na escola. Após alguns segundos de pausa para refletir, destacou uma das 

atividades de lazer: 

Os torneios marcavam a gente porque o pessoal da eletrônica acho que era 

o menor grupo [...], então a gente conseguia ficar mais unido. E nós 

conseguimos ganhar um campeonato na brincadeira que a gente tinha lá, 

um campeonato que os mais fracos ganharam dos mais fortes. E isso ficou 

marcado pela união da gente, a união da equipe ali. Não pelo futebol em si, 

pela atividade em si. Mas, pela união da equipe, como amigos ali. (Carlos, 

ex-aluno) 

 

Ao citar os torneios como exemplo marcante, Carlos deu uma risada, como se 

estivesse quebrando um protocolo. Afinal estava destacando uma atividade esportiva como 

experiência marcante do período que estudou na escola de trabalhadores, cujos apontamentos 

feitos anteriormente por ele já a destacavam como uma excelente formação. Mas, continuou a 

sua descrição e conforme apontado, fez questão de observar que o mais importante não era o 

futebol em si, mais a unidade entre os colegas de seu grupo pela qual os mais fracos ganharam 

dos mais fortes.  
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A atividade em si fazia parte do momento de entrosamento. Sua forma de 

organização era decidida politicamente no debate público entre os alunos. O seu 

desenvolvimento proporcionou àquele aluno, jovem na época do ocorrido, uma lição marcada 

em sua memória pela afetividade do grupo, pela percepção de uma ação bem sucedida por ter 

sido em conjunto. A coletividade era parte essencial do fazer político da escola.  

Por isso, entendo o surgimento do “ser” como consequência política, ocorre a partir 

da relação entre humanos, entretanto a sua natureza política se mantém a medida que a vida se 

mantém no plural. Na coletividade se constrói ou se assume uma proposta de mundo comum 

que em algum momento entra em disputa com outras propostas de mundo. Na utopia de 

Mouffe (2015), a democracia se realiza quando no processo de disputa os perdedores não são 

exterminados, onde ela usa a metáfora do esporte, do modelo adversarial, no qual opositores 

não são necessariamente inimigos. Obviamente, em uma sociedade de classes o primeiro 

estágio a ser construído é o dos mais fracos se perceberem entre si e entenderem que juntos 

podem vencer os mais fortes. Por isso, chamo o modelo de democracia proposto por ela como 

utópico, porém reconheço a sua contribuição ao pensar a política como ação no espaço 

público considerando o componente do poder. 

 Outro ex-aluno cuja fala está registrada em um documento, fez a seguinte 

observação sobre o caixa organizado na escola: 

Devo ao CADTS não só os conhecimentos, amizades e bens materiais, mas 

saber respeitar e ser respeitado. Na cantina do CADTS, depois de me servir, 

eu mesmo pagava e pegava o troco. Nunca vi isso em lugar nenhum. [...] 

Aprendi muito com essa experiência. Aprendi a emprestar dinheiro para um 

amigo para ele devolver no mesmo valor, a não tirar vantagem de quem está 

no sufoco, mas a ajudar. No CADTS aprendi a ser companheiro. (CADTS, 

doc. PC56,2004, p.6) 

 

A lógica de convívio dos trabalhadores na escola era muito diferente do que viviam 

em suas realidades e, segundo diversas falas, isso contribuía para diferentes posturas diante da 

realidade. Eles administravam coletivamente a cantina e um caixa para apoio mútuo. Segundo 

registros de assembleia realizada em 2002, a turma da tarde recolhia um valor mensal de três 

reais para compor um fundo com objetivo de ajudar nas despesas da escola, como material de 

limpeza, xerox etc. Além disso, tinha uma caixinha para a contribuição com cinquenta 

centavos dos quais usavam para empréstimos, confraternização e formatura, material 

esportivo. Estabeleciam a finalidade dos recursos e as regras para sua utilização. No caso dos 
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empréstimos, avaliavam os casos de necessidade para fazê-lo, limitavam o valor de dez reais e 

estabeleciam o prazo de 30 dias para devolução. 

Dessa forma, iam participando ativamente do dia a dia da escola e consequentemente 

criando uma identificação que aponta para o grau de representatividade dessas vivências. 

Ao destacar a metáfora da condução do trem, na qual o CADTS tinha o diferencial 

de convidar aos alunos para não serem meros espectadores do que acontecia, mas a serem 

parte efetiva do processo, Patrícia (ex-membro da equipe do CADTS) demonstra uma 

percepção interessante sobre a questão da participação proporcionada pela escola.  

[...] do desafio de você ter que ser pessoa. As pessoas estão muito 

habituadas a serem passageiros do trem, não conduzem o trem. E ali é uma 

experiência de você ter que ajudar a conduzir o trem. O trem para andar 

precisa ter condução e você precisa estar junto. Ele não anda sem você. E 

aquela coisa de você se sentir ator: “eu estou ali, tenho importância, a 

minha opinião vale”. E assim... eu não sei a sua experiência, de igreja [...]. 

Mas, para quem participa disso é uma coisa que a gente não sabe, que 

algumas pessoas nunca passaram, a possibilidade. Eu pequenininha ia na 

missa, tem gente que nunca foi em ambiente público, tem gente que nunca 

foi ouvida. Nunca sentiu a sensação das pessoas estarem olhando para elas. 

Então ali, nesse sentido, starta algo único para as pessoas. Elas nunca mais 

encontraram isso na vida, algumas pessoas na história delas nunca mais 

encontraram. Tem umas coisas que a gente tem, que só sabe quem tem, 

quem não tem não sabe o que é não ter. 

 

Não possuo elementos suficientes para afirmar que o CADTS era um mini-espaço 

público. Todavia, proporcionava uma vivência na qual antecipava, ou pelo menos 

proporcionava importante vislumbre do existir no espaço público, da vida além da esfera 

privada. É nesse sentido que leio a afirmação de Patrícia sobre o existir enquanto pessoa, 

como ator, como alguém com autonomia para se expressar, para “ser”. Essa é talvez uma das 

facetas mais interessantes da formação política da escola de trabalhadores. Possibilitar que 

muitos se percebam enquanto gente, como atores, pessoas de ação, que sejam ouvidos e 

tenham a sensação de pessoas olhando em seus olhos enquanto falam. Como ela relata, isso 

pode parecer pouco, mas, muitos nunca tiveram essa experiência. Afinal, as condições de 

existência do mundo capitalista configuram-se de modo que a existência de muitos não seja 

percebida como tal. Isso tanto em sentido individual ou coletivo, de classe para quem assim o 

preferir. O modelo tradicional de escola, “bancário” conforme denunciado por Paulo Freire 

não proporciona essa possibilidade para membros da classe trabalhadora, principalmente. 
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Pois, trata-se de uma escola que apresenta um mundo pronto e acabado e tem como papel 

adaptar pessoas a esse mundo. 

Infiro que é provável encontrarmos nesse ponto uma das possíveis explicações para o 

sucesso da escola de trabalhadores entre muitos dos adolescentes e jovens que por lá 

passaram. Afinal estamos falando de uma juventude marcada por negação de direitos, muitos 

tendo que conciliar a realidade do trabalho com a escola, como o caso de Carlos e Roberto 

(ex-alunos), que passaram pela escola durante a sua juventude e trabalhavam como ajudantes 

de pedreiro durante o dia, estudavam no CADTS à tarde e cursavam o ensino médio a noite. 

No caso do Carlos, ainda dava aulas de música quando saia da escola noturna. É o retrato de 

uma juventude marcada pela negação.  

E quando pensamos em juventude e escola nos tempos atuais, por muitos momentos 

a sensação é a de que a sociedade se apresenta como um não lugar para ela.  Leccardi, nos 

ajuda a compreender parte dessa questão. Aponta que processo de socialização na 

modernidade era caracterizado, pelo “diferimento de recompensas”, que na prática significava 

adiar ou sacrificar satisfações do tempo presente para um futuro vindouro. Naquele contexto, 

a juventude era pensada como uma etapa de transição para vida adulta, deveria ser encarada 

como fase da vida na qual o principal compromisso era garantir o futuro. O presente era 

vivido com intuito de garantir o futuro. A identidade pessoal, consequentemente, construía-se 

“em relação a uma projeção de si no tempo vindouro (o que quero ser) ...”. Todavia, a autora 

nos alerta para o fato de que na contemporaneidade, essa leitura de mundo, embora ainda 

fortemente propagada por discursos do senso comum e da mídia, não faz mais sentido, 

necessariamente, para as juventudes. Isso porque, o modelo de “diferimento de recompensas” 

é histórica e socialmente datado. A realidade social contemporânea tem na incerteza um de 

seus pilares. Incerteza que não se aplica apenas no âmbito do futuro, mas que se manifesta 

também na vida cotidiana. Desta forma, “investir num futuro a longo prazo acaba parecendo 

tão pouco sensato quanto adiar a satisfação”. (LECCARDI, 2005, p. 35, 36) 

A escola se apresenta muitas vezes como promessa de construção de futuro, que em 

boa parte dos casos não se vislumbra a possibilidade de concretização de fato e muitos jovens 

têm essa convicção. Se esse dilema da juventude se apresenta em uma perspectiva que 

independe da questão de classe, não tenho dúvida de que a sua intensidade é muito maior 
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quando nos referimos a jovens trabalhadores, para os quais o trabalho se antecipa como mera 

condição de sobrevivência e em muitos casos de negação do “prazer” de ser jovem.  

Dentre essa esfera de negações se apresenta a necessidade de afirmação do “ser” que 

a escola tradicional não consegue suprir com a certificação e a promessa, falsa em muitos 

casos, de emprego e futuro melhor. Todavia, observa-se que o CADTS vivenciou em seu 

cotidiano muitos dos dilemas desfrutados atualmente nas escolas oficiais, principalmente na 

EJA, em relação à juventude como: dificuldade em relação aos conteúdos, choques 

intergeracionais, problemas de relacionamentos etc.  

Contudo, uma hipótese possível, constatada nessa pesquisa, é a de que uma escola 

capaz de fomentar nos jovens a possibilidade de “ser”, de construir, de fazer parte de fato de 

suas vidas, se aproxima de suas demandas. As memórias mobilizadas pelos ex-alunos 

entrevistados sobre a escola e sua formação foram riquíssimas e traduzem parte da realização 

desse fazer político. Como em qualquer exercício de memória, partiram de demandas do 

presente para organizarem suas construções. Esse é um aspecto cuja explicitação nunca é 

demais. A efetividade de uma formação política participativa para jovens no tempo presente é 

uma hipótese a ser aprofundado em estudos posteriores, talvez comparando outras 

experiências.  

Havia no CADTS uma integração entre a política e o trabalho, ambos apareciam 

inter-relacionados como tema das aulas e como prática de vida. Embora fosse uma escola de 

formação profissional, a inserção no mercado de trabalho não era o seu objetivo final, embora 

conforme ficou claro em sua história, não abria mão de busca-la e nem de incentivar a 

construção de meios de vida por meio de iniciativas dos trabalhadores como formação de 

cooperativas, economia solidária etc.  

 

6.4 O trabalho e a escola de trabalhadores 

 

Conforme demonstra Frigotto (2010, p.28), as classes dominantes costumam pensar a 

educação dos trabalhadores como habilitação técnica, social e ideológica para o trabalho. Essa 

lógica tem marcado historicamente a educação no Brasil, principalmente a profissional. 

Segundo o autor, trata-se de uma subordinação da “função social da educação de forma 
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controlada para responder às demandas do capital”. O trabalho alienado nesse modelo 

econômico serve como uma das principais forças motrizes de manutenção do sistema.  

Tais considerações não devem ser confundidas como uma negação do trabalho em 

sua perspectiva ontológica e consequentemente do seu potencial humanizador, tendência que 

vem sendo adotada por alguns autores.  

A crise da forma mercadoria de trabalho, do trabalho abstrato, portanto, não 

significa o fim da centralidade do trabalho enquanto processo criador 

humano na sua dupla e inseparável dimensão de necessidade e liberdade. A 

superação da crise somente se efetivará, pela raiz, mediante um processo de 

embates concretos que concorreram para negação das relações sociais de 

produção fundadas na cisão de classes sociais, pela mercantilização da força 

de trabalho, em suma, pela alienação. (FRIGOTTO, 2010, p. 141) 

 

Considerar o trabalho como base fundamental da ontologia do ser social, conforme 

proposto por alguns seguidores da teoria marxista, implica reconhecer a sua centralidade e o 

seu papel no ethos social. O capitalismo enquanto modo de produção age como principal 

organizador da lógica de vida na sociedade contemporânea. Um dos aspectos mais perversos 

que a forma trabalho assumiu na sociedade capitalista está na mutilação da criatividade 

humana.  

 O contexto de desumanização até aqui narrados tem uma íntima ligação com a 

forma de trabalho alienado assumida no capitalismo. Sennett (2014) cunhou o conceito de 

“corrosão do caráter”,  através do qual podemos perceber como a lógica de trabalho nos 

tempos atuais se impõe sobre várias dimensões da vida e tem consequências diretas no “ser” 

em perspectivas individuais e coletiva.  

O seu ponto de partida para análise empreendida é a reorganização capitalista em 

torno do modelo de acumulação flexível. Realidade, inclusive, enfrentada diretamente no 

CADTS que se reviu em sua história algumas vezes buscando estratégias de organização, 

formação e contestação para se manter efetivo e relevante para os trabalhadores diante das 

demandas impostas pelo mercado. Esse modelo se propagou pelo mundo principalmente na 

década de 1970 e previa uma reestruturação produtiva a partir do toyotismo, na qual a 

produção em série foi substituída por um sistema produtivo pulverizado em vários países. O 

antigo estado de bem-estar social cedeu lugar ao neoliberalismo, que ao contrário do modelo 

antecessor, preconiza a máxima redução do Estado, abdicando de direitos sociais, reduzindo o 
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seu papel ao de garantidor do bom funcionamento do mercado sem interferências, a não ser 

para salvá-lo de colapsos, conforme presenciamos nas crises mais recentes. 

No Brasil o neoliberalismo se fazia valer nos anos 1980 e se solidificou de vez a 

partir da década de 1990. Trazemos essa discussão aqui, de forma sintetizada, para 

demonstrar como a forma de produzir mercadorias e organizar o trabalho afetam a vida. E a 

lógica de acumulação flexível trouxe consigo importantes mudanças nas relações de trabalho 

e sociais, atingindo inclusive sentidos de existência.   

O termo caráter concentra-se sobretudo no aspecto a longo prazo de nossa 

experiência emocional. É expresso pela lealdade e o compromisso mútuo 

pela busca de metas a longo prazo, ou pela prática de adiar a satisfação em 

troca de um fim futuro. Da confusão de sentimentos que todos estamos em 

algum momento particular, procuramos salvar e manter alguns; esses 

sentimentos sustentáveis servirão a nossos caracteres. Caráter são os traços 

pessoais a que damos valor em nós mesmos, e pelos quais buscamos que os 

outros nos valorizem. (SENNETT, 2014, p. 11) 

   

O autor define caráter considerando os seguintes aspectos fundamentais: longo prazo,  

lealdade e mutualidade dos compromissos. A tese defendida é a de que na sociedade do 

capitalismo flexível somos afastados desses elementos, por isso há nela uma “corrosão do 

caráter”.  Entre as características que marcam esse tempo estão: a impaciência e o 

imediatismo como consequência de uma economia dedicada ao curto prazo e da otimização 

dos lucros, independente de fatores humanos; e a fragilidade e volatilidade das instituições e 

das relações sociais, como consequência de um modelo que exacerbou o individualismo e que 

abriu mão da lógica da coletividade em detrimento do lucro e do sucesso pessoal e 

instantâneo. Para o autor, cria-se uma tensão entre o caráter e a “experiência do tempo 

desconjuntado”, o que acaba ameaçando “a capacidade de as pessoas transformarem seus 

caracteres em narrativas sustentadas”. (SENNETT, 2014, p. 32).  

Percebemos a partir desses apontamentos que a tentativa de apagamento ou distorção 

do fazer político enquanto possibilidade de realização humana em seus sentidos individual e 

coletivo está intimamente relacionada a essa forma de organização social. A mesma ordem de 

coisas que exacerba o individualismo, ofusca a pessoalidade e a coletividade, principalmente 

em relação à classe trabalhadora. Uso o termo “principalmente” por entender que embora a 

classe oprimida sofra de maneira mais intensa essa realidade, compartilho com Paulo Freire 

da perspectiva de que é uma lógica desumanizante também para os opressores. Aproveito para 
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fazer a ressalva de que tais considerações não constituem negação da presença de tais 

características em outras etapas do capitalismo; são inerentes a ele independente do seu 

estágio, mas há um aumento potencial do processe de desumanização no período em curso. 

Como demostrado no início do capítulo, tem-se nas perspectivas sobre a centralidade 

do trabalho, importante elemento de análise e intervenção social. E que as escolas de 

trabalhadores não abdicavam dessa convicção. Lara (2003) afirmou a noção de trabalho nas 

escolas do CET e consequentemente no CADTS como a manifestação de qualquer ação no 

que chama de reposição criativa da cidade, incluindo a educação como uma das manifestações 

não materiais do trabalho. 

Não podemos esquecer que a mudança ocorrida na organização da produção no 

interior de fábrica no Rio de Janeiro, por conta da automatização dos tornos, legando aos 

trabalhadores a função de meros repetidores de movimentos, tirando de muitos a possibilidade 

de refletir sobre o que produziam foi o ponta pé inicial para criação da escola. Então, a escola 

nasceu com intuito de “recuperar” um modelo de relação com o trabalho crescentemente 

negado na sociedade capitalista: a consciência do trabalhador sobre o processo de trabalho do 

início ao fim da produção e o seu papel enquanto criador. 

Enquanto escola de formação profissional, o CADTS partiu da prerrogativa de 

estudar a técnica, mas sem “endeusa-la”; considerando-a como construção humana e repleta 

de aspectos políticos. No ano de 1992 foi “lançado” no CADTS um material intitulado: 

“História do Trabalho”. Xico Lara e sua esposa Luisa Lara são apresentados como 

organizadores do material, cujos apontamentos, conforme as palavras introdutórias, 

construíram-se “pondo em prática um programa operário”, no qual se buscava “conjugar o 

estudo da técnica e da política”. As suas 159 páginas compõem um grande manual de História 

com intuito de destacar como a mesma “(...) pode ser aprofundada do ponto de vista dos 

trabalhadores”. (CADTS, doc. HC87,1992, p.1) 

O documento se tornou uma espécie de material didático utilizado pelos monitores 

do CADTS na disciplina História do Trabalho. Salienta a constituição histórica das 

sociedades a partir da “pré-história”, aponta as formas de desenvolvimentos sociais até as 

sociedades contemporâneas. Preocupa-se em destacar o papel humano na constituição das 

condições materiais da existência, partindo do trabalho como elemento dessa construção, 

desde sua origem mais simples até a complexificação atual. Encerra considerando o colapso 
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do socialismo real, fenômeno recente a época na qual o texto foi escrito e afirmando a 

centralidade do trabalho, mesmo diante da crise em curso. 

De qualquer forma, é o trabalho dos homens e mulheres sobre o globo 

terrestre, que está em jogo. Trabalho que garante a continuidade como seres 

vivos, mamíferos especiais, cuja primeira tarefa é a de se tornarem 

indivíduos sociais, participantes de uma cultura, de uma sociedade e de uma 

história que se entrecruzam culturas, sociedades e histórias de todos os 

outros.  

Trabalho de transformar o planeta; podendo destruí-lo ou senão torná-lo o 

melhor dos mundos. 

Trabalho de transformar a sociedade; podendo empobrecê-la pela 

uniformização, aviltá-la pela opressão e pelo genocídio ou senão enriquecê-

la pelo respeito à diversidade, e libertá-la pela autonomia e pela democracia. 

Trabalho de transformar cada um, desde o seio materno à atividade social, da 

prepotência ativa ou passiva à solidariedade ativa igualitária. 

Trabalho que é técnica, trabalho que é comunicação, trabalho que é arte. 

(CADTS, doc. HC87,1992, p.160) 

 

Percebe-se no documento a centralidade do trabalho na forma de se pensar a 

sociedade e a amplitude do conceito que na perspectiva da escola, engloba o que tratamos 

aqui como política. Embora prefira distinguir as noções de educação, trabalho e política, 

entendo que essa ampliação da percepção de trabalho no CADTS teve importante papel no 

tipo de relação de autonomia criada na escola ao envolver uma possibilidade de formação que 

perpassava dois aspectos constituintes da dimensão ontológica do “ser”: o trabalho e a 

política.  

Essa forma de se pensar o trabalho fez com que ele se destacasse em conjunto com 

outros aspectos do dia a dia, sem abrir mão da qualidade da formação técnica e sobretudo sem 

deixar de ser pensado no cotidiano, no chão da realidade de pessoas que precisavam vender 

sua força de trabalho para sobreviver.  

Em uma reunião entre monitores e egressos, na qual pensavam a possibilidade de 

construírem uma cooperativa, expressaram-se refletindo sobre realidades do mundo do 

trabalho. Falas de participantes (ex-alunos) evidenciam as péssimas condições presenciadas: 

“hoje todo mundo está terceirizando. Até a Flor. Mandou embora todo mundo da limpeza e 

botou terceirizado. Antes ela dava vale transporte e cesta básica. Agora só dá a alimentação”. 

(CADTS, doc. RR1, 2001, p.6) 

É claro na história do CADTS um exercício de busca de organização dos 

trabalhadores em prol de uma lógica distinta de sustentabilidade. A troca estabelecida no 
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início da escola, quando alunos produziam ferramentas destinadas aos trabalhadores rurais 

que lhes forneciam alguns gêneros agrícolas como contrapartida, ilustra bem isso. Ao longo 

dos anos não deixou de inserir alunos no mercado e nem de proporcionar possibilidade de 

formação e organizações próprias, conforme a tentativa de cooperativa exposta acima. 

O campo de trabalho do CADTS é o da educação de cidadãs e cidadão 

trabalhadores. Não apenas como direito – de fato negado pela sociedade 

brasileira – mas, especialmente, visando a sua formação como agentes 

capazes de se sustentarem por seu próprio trabalho, empregado ou 

autônomo, e de se responsabilizarem pessoal e socialmente por uma ação 

transformadora dessa mesma sociedade.  (CADTS, doc. HC5, 2000, p.6) 

 

O desafio da sobrevivência de um povo marcado pela precariedade das relações de 

trabalho despertava na escola a preocupação em demarcar uma concepção do tema que não o 

reduzisse a lógica desumanizante, vivenciada no contexto do capitalismo: “Trabalho não é 

sinônimo de opressão, sofrimento e humilhação. E nem é apenas o principal meio de 

sustentação das pessoas. Lutamos por um trabalho digno, criador de valores (bens, serviços, 

relações) sociais e fonte de realização pessoal para todos os trabalhadores”. (CADTS, doc. 

HC5, 2000, p.6) 

Em seminário organizado no ano de 1993 com egressos e alunos em final de curso, 

foram colhidos distintos depoimentos. Chamo a atenção para seguinte fala:  

Ainda não tive muita experiência profissional. Sou torneiro. A principal 

experiência foi a última, numa fábrica para onde fui junto com outros 

colegas do curso. Com a experiência que pegamos aqui no CADTS, 

passamos no teste. Ficamos três meses só fazendo parafuso e sem assinar 

carteira, só na promessa. Acabaram mandando a gente embora. Só que eu 

falei para eles: “Quero meus direitos”. Responderam: “Só pode ser o pessoal 

do CADTS que está botando minhoca na sua cabeça. Aí deixei para lá. Estou 

pronto para outra. (CADTS, doc. OD50, 1993, p.4,5) 

 

A mesma empresa que os absorveu por conta da formação profissional e técnica 

obtida no CADTS, retrucou as suas ações reivindicatórias de direitos como influência da 

escola. Obviamente por mais significativa que fosse a vivência dos trabalhadores no CADTS, 

sobretudo em sua ralação com novas possibilidades de se pensar o trabalho, não os isentava 

da realidade da vida lá fora. Entretanto, dava-lhes ferramentas de contestação e lutas em prol 

de direitos. Há depoimentos de ex-alunos que destacam sua atuação mobilizando outros 

trabalhadores e até mesmo se destacando pela facilidade de lidar com equipes. Os destaques 
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abaixo são falas de ex-alunos registradas em seminários de avaliações realizadas no CADTS e 

reunidas em documento de 2004. 

Hoje trabalho como representante de vendas de artigos elétricos. E foi no 

CADTS que aprendi a me comunicar, pois era muito tímida. Aprendi a 

conviver em grupo. Fiz muitas amizades. 

Aqui aprendi a botar a boca no trombone, a ter responsabilidade, a falar cara 

a cara. 

Aprendi a ter companheirismo, a cumprir horário; porque eu não tinha 

responsabilidade. O curso ajudou muito na escola, principalmente a 

matemática. Antes eu sempre ficava em recuperação. (CADTS, doc. PC56, 

2004, p.6) 

 

O trabalho no CADTS era tratado nas aulas de forma extremamente prática. 

Conforme observamos  no depoimento de João, transcrito na página 180, as aulas ocorriam 

em laboratórios específicos, nos quais os alunos eram levados a produzir suas tarefas na 

prática, momento no qual o fazer era tomado pela reflexão, troca de experiências sobre a 

técnica, o debate político e o exercício da solidariedade.  

Percebo que a forma de reconhecimento do trabalho enquanto potencial criativo do 

homem, exposta no texto “História do Trabalho” se fazia presente no momento em que os 

alunos buscavam entre si a melhor forma de construir a solução para algum desafio técnico. 

Raimundo reconhece que em muitos desses momentos a forma na qual os alunos usavam para 

solucionar questões, compartilhar os seus entendimentos entre si, funcionava melhor do que a 

sua intervenção enquanto monitor.  

As vezes a gente via isso, o aluno aprende mais com o colega do que com o 

instrutor. Quando eles estavam conversando ali, os dois alunos, ele 

compreendia o que eu não consegui fazer ele entender. Eu fiz você entender, 

mas não fiz ele... Aí eu falava: “Pô fulano, passa isso para eles aí, ensina 

eles aí”. A gente tentava tirar o preconceito do aluno de que ele não pode 

aprender com o outro. (Raimundo, ex-monitor) 

 

Havia todo um suporte da escola para realização desse fazer, começando pela boa 

qualidade dos laboratórios, conforme lembrada nas entrevistas. Edson (ex-monitor) apontou 

em sua fala que em alguns casos os laboratórios do CADTS eram melhor equipados do que o 

SENAI. Afirmação que soa como contrassenso, no primeiro momento, mas pode ser 

entendida a partir da preocupação da escola de trabalhadores com o aprender a partir do fazer.  
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Na imagem abaixo temos o registro de algumas peças produzidas pelos alunos do 

CADTS durante as aulas. Fiz a foto em visita realizada à APAC durante a realização da 

pesquisa. 

Figura 5: Peças produzidas pelos alunos 

 

Fonte: Foto retirada na sede da APAC durante visita de campo. 

 

A forma da escola lidar com o tema e a prática do trabalho por mais que tivesse 

aspectos utópicos, não deixava de dialogar diretamente com a concretude da realidade e nem 

de proporcionar enfrentamentos. A centralidade do trabalho era tida como premissa, afinal 

tratava-se de modelo de formação entre trabalhadores. 

Presenciamos na realidade da vida no mundo capitalista uma lógica sociabilizadora 

cuja centralidade do trabalho alienado aponta para individualização e o consequente 

apagamento do “ser”. A escola de trabalhadores se propunha educar a partir da experiência e 

construir uma nova lógica de sociabilização em torno do trabalho, considerando a questão 

política da técnica, a potencialidade do fazer humano e apontando novas relações em diversos 

âmbitos da vida, distintos do ethos capitalista.  

O pensar coletivamente, a busca conjunta da solução e melhor forma de execução 

dava aos sujeitos trabalhadores a possibilidade de assumir o protagonismo no processo de 

“fazer”. De se perceberem enquanto criadores e não meros executores. Com isso, o 

protagonismo do “ser” não era apenas reflexo da ação política, do discurso, mas sobretudo 

expressão do domínio do “fazer”, do realizar técnico, profissional. E este era o ponto de 

partida, a materialidade do fazer, a forma na qual a sociedade se organiza em torno dele e a 

proposta de novos modelos mobilizavam a ação política, o debate e o posicionamento público. 

Esse é o modelo de formação pela experiência que rompe com o “endeusamento” da técnica. 
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A partir dessa prerrogativa se aplica a preocupação com uma formação profissional para além 

da manipulação da técnica, mas para vida como um todo. Um rompimento com a 

instrumentalização e com a sujeição ou conversão da educação enquanto função social 

voltada ao atendimento das demandas do capital. (FRIGOTTO, 2010) 

O domínio do “fazer” proporcionava a alguns alunos uma segurança reconhecida por 

fábricas e empresas contratantes de suas mãos de obras independentemente da certificação do 

Estado. Mas, que soava ao mesmo tempo como ameaça por ser também sinônimo de 

reconhecimento e busca por direitos. Destaco uma importante pista sobre a efetividade da 

formação do CADTS: a segurança despertada em seus sujeitos. Em uma sociedade marcada 

pela insegurança, esse é um aspecto a ser aprofundado. Não me refiro à segurança social, 

garantia de emprego, de estabilidade, mas segurança de “ser”, percebida em falas nas 

entrevistas e relatadas nos documentos. Domínio do trabalhador em relação ao processo de 

trabalho e o seu reconhecimento enquanto ator no espaço público com clareza de seus direitos 

e disposição para se expor. 

O modelo de formação pela experiência proporcionava importante espaço de trocas 

dos quais os próprios monitores muito se beneficiavam não apenas em relação a prática da 

docência, mas sobretudo no domínio de seus ofícios técnicos. Um dos momentos mais 

surpreendentes nas entrevistas foi quando Raimundo fez a seguinte fala:  

[...] Eu falo brincando com o pessoal aqui: “Eu fiz doutorado em torno, 

bacharel em torno...” Eu não consigo ver como errar na máquina. Antes na 

profissão já ficava estressado quando via uma medida precisa. Hoje... Na 

escola eu via tanto aquilo ali, uma coisa banal para mim oh... Será que 

doutorado é isso? O cara olhar aquilo ali, e aquilo ser uma coisa comum. O 

que é bacharel disso, daquilo? Os caras falam bacharel de não sei o que, 

daquela área. Eu penso: “Como é isso aí?” (risos).  

 

Não tenho instrumentos empíricos para analisar a amplitude desse tipo de 

experiência em outros sujeitos que participaram do CADTS, embora infira a partir dos dados 

levantados que a probabilidade dela ter se “repetido” seja grande. Entretanto, ela muito nos 

fala sobre a realização da proposta do CADTS que, de certa forma, consegue recuperar  

integralidade humana perdida em uma sociedade de “caráteres corrompidos”, expressão que 

uso a partir da proposta conceitual de Sennett (2014). 

Em um mundo no qual a forma de trabalho se resume ao reino das necessidades, 

rompe com o sentido de prazer, criação e de realização humana enquanto ser para além do 
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consumo, falas como a de Raimundo muito tem a nos dizer. Não imprimo aqui a falácia de 

criar ou propor teoria social a partir de um caso isolado, da experiência de um indivíduo, mas 

aponto-a como exemplo das análises e proposições demonstradas aqui, cujas hipóteses que se 

seguirão, são apontadas como facetas de uma experiência bem-sucedida na qual, elementos do 

sucesso podem estar nas pistas adiante.  

Raimundo demonstrou em sua fala uma segurança muito grande em relação à 

aplicação do trabalho, ao domínio da máquina. Colocou-se em posição de protagonista de 

processo de produção. Longe de ser mero repetidor de tarefas, adquiriu conhecimento do 

funcionamento da máquina de modo a superar dificuldades que tinha antes em seu manuseio 

classificando-a, atualmente como “banal”. Hoje pode lidar com o trabalho como “uma coisa 

comum”. Não consegue errar no manuseio do equipamento e por isso se sente doutor, senhor 

do processo. Destaca que antes de vivenciar a experiência de ser monitor do CADTS, sentia 

medo, insegurança diante de aspectos do equipamento. Contudo, depois de passar pela escola, 

suponho que pelo contato com a metodologia e com as reflexões estabelecidas para ensinar 

essa relação mudou.  

Uma possível leitura dessa experiência é a de que quando o trabalhador passa a 

dominar o processo de trabalho em sua totalidade, rompendo com a lógica de mera 

reprodução de tarefas, o trabalho para ele deixa de ser elemento de mera sobrevivência. A 

superação da alienação possibilita-o a ascender a posição de ator, protagonista. Há uma 

aproximação com o sentido ontológico marxista, o sentido de obra em Arendt. 

A atividade humana de garantida da sobrevivência continua sendo o trabalho, mas 

este vai além disso, se quisermos pensá-lo a partir de referencial marxista. Passa a ser uma 

relação também de prazer e realização humana. Todavia, essa relação não se resume a 

atividade do “fazer”, pois o sentido do “ser” se completa na ação, na política. No conjunto 

desse “fazer” e do “ser” percebemos o resgate da condição de humanidade. A isso podemos 

chamar de autonomia, individuação e sobretudo de emancipação. O “ser” é emancipado do 

condicionamento desumanizante, passa a agir consciente e se percebe enquanto pessoa, com 

vontades, com reivindicações. Se outrora era passivo, receptor, a partir de então resgata a sua 

possibilidade de criador de “mundos”, de “cidades”.  

O trabalho como condição de subsistência nunca desparecerá, talvez aqui a 

contribuição de Arendt nos facilite a percepção. Pensarmos a condição de humanidade não 
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como limitação, mas como possibilidade de realização plena que se dá a partir das dimensões 

trabalho, obra e ação.  

A conversa que tive com Severino na entrevista foi durante seu horário de almoço. 

Esbocei certa preocupação com o tempo para não o prejudicar, para que voltasse as suas 

atividades dentro do horário. Mas, logo fui advertido a não ter essa preocupação, pois se na 

sua idade, com a experiência de trabalho que acumulou, não puder desfrutar de nenhum tipo 

de privilégio é melhor voltar para casa, já não vale a pena trabalhar. Afinal estava desfrutando 

de momento que lhe garantia prazer, pelo menos é o que demonstrava com sua simpatia e 

espontaneidade durante a nossa conversa. Nela aparecia como sujeito, construtor de seu 

discurso. Se a lógica da subsistência lhe tirar essa possibilidade, viver volta a resumir-se a 

subsistir. Talvez estejamos aqui diante de um belo exemplo de emancipação. 

Houve na escola uma ressignificação do sentido de trabalho, que juntamente com o 

modelo de organização pautado na participação, na ação política possibilitaram experiências 

como a de Raimundo e de sujeitos que apesar das contradições da vida puderam sentir-se 

humanos. Isso não apenas em perspectiva individual do termo, mas em sua coletividade. 

Afinal, conforme afirmou Paulo Freire (2014a), construímos nossa liberdade em comunhão. 

Me atrevo complementar essa afirmação dizendo que não há comunhão sem contradição, sem 

diálogo e sem política. Quem sabe se esse “jogo” de dialética e dialogicidade do cotidiano não 

é o plano de fundo para construção de uma experiência de transformação? Pelo menos o foi 

para construção de boas memórias. 
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7.  CONCLUSÃO  

 

Em tempos de apagamentos e destituição de direitos dos trabalhadores, resgatar 

memórias como a do CADTS é por si só um movimento de resistência contra 

“esquecimentos” oficiais geralmente impostos a experiências de educação popular. Nesse 

sentido, espero que esse trabalho contribua de alguma forma para que essa escola de 

trabalhadores seja mais conhecida.  Não tive ao longo do desenvolvimento da tese e não tenho 

nessa conclusão a mínima pretensão de esgotar o tema; espero sinceramente que a abordagem 

aqui empreendida desperte o interesse de outros pesquisadores em dar continuidade às 

investigações.  

Por se tratar de história pouco conhecida, me vi dividido ao longo do processo entre 

uma abordagem mais descritiva, com intuito de apresentar a escola, e outra mais analítica. As 

inquietações que me impulsionaram à construção da problemática me aproximavam mais da 

segunda opção. Entretanto, estava diante de riquíssima experiência que precisava ser 

apresentada. Ciente dos riscos envolvidos, da possibilidade de não dar conta de executar bem 

nenhuma das duas propostas, resolvi assumi-los e, partindo de uma problematização mais 

ampla, me propus empreender ao mesmo tempo uma abordagem que apresentasse a 

experiência, sem me furtar de analisá-la de uma perspectiva conceitual.  

Sendo assim, a pesquisa se propôs a refletir sobre as relações entre educação, 

trabalho, política, sentidos e possibilidades para sujeitos jovens e adultos do tempo presente, 

tomando como campo de análise a educação popular a partir da experiência do CADTS. Nas 

últimas páginas desse trabalho, além de evidenciar achados e lacunas, tento exercer uma 

espécie de costura “final”, não no sentido de arremate de material que já esteja totalmente 

acabado, mas no de reforçar, juntar partes que ainda possam não ter ficado tão bem alinhadas 

ou harmonizadas ao conjunto até aqui construído, deixando-o, quem sabe, como ponta pé 

inicial para que outros avancem no seu trato.  

Infelizmente a educação no Brasil se constituiu historicamente desde seus primórdios 

como marcador de diferenças. Embora o processo de massificação intensificado na década de 

1990 tenha ampliado consideravelmente o número de matrículas, sobretudo no ensino 

fundamental, não foi suficiente para romper com lógicas de desigualdade propagadas em 

nosso modelo educacional. A desigualdade outrora demarcada pelo acesso ou não a escola, a 
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partir da presença do povo nos bancos escolares passou a se manifestar não pelo acesso, mas 

pelo tipo de escola e de formação disponibilizados para cada seguimento social específico. 

Uma das premissas que ajudaram a construção do problema dessa pesquisa foi a de 

que, apesar da diferenciação exposta acima, a educação na sociedade capitalista direta ou 

diretamente aponta para a lógica do trabalho alienado. Isso tanto àqueles que serão 

“preparados” para vender sua força de trabalho, quanto aos que ocuparão “postos” mais 

elevados no âmbito da divisão do trabalho em vigor, inclusive aos que estão sendo treinados 

para simplesmente viverem da exploração da mão-de-obra alheia.  

O olhar estabelecido sobre a escola de trabalhadores se deu no sentido de entender o 

que esses trabalhadores construíram enquanto proposta alternativa de formação profissional 

voltada para eles mesmos. Se era um modelo alternativo, a que se contrapunha? Uma rápida 

resposta a esta questão seria: contrapunha-se à formação oferecida pelo SENAI. Resposta que 

está corretíssima, porém, não dá conta da amplitude do paradigma criado pelos trabalhadores, 

que ia além da formação profissional, do empoderamento a partir o domínio de um ofício, 

envolvia a vida em amplitude maior. Por isso, foi um modelo alternativo não apenas à 

formação do SENAI, mas a uma lógica de vida “imposta” aos trabalhadores, que seguia o 

enredo do que se entendia e se propunha como formação da classe trabalhadora no Brasil.  

A formação da classe operária brasileira ocorreu em paralelo à criação do imaginário 

urbano-industrial. Fomos um país majoritariamente agrário até mais da metade do século 

passado. A introdução do trabalho industrial no Brasil teve que lidar com mentalidades que 

ainda associavam o trabalho braçal, manual, a princípios da escravidão. E não foi de um dia 

para o outro o “convencimento” de nosso povo sobre a necessidade obtenção de “formação 

profissional” nos moldes que o Estado propagava.  

Nossos trabalhadores nunca foram meramente passivos ao que queriam lhes impor, 

pois aliado ao discurso de formar trabalhadores estava o do estabelecimento de uma ordem 

social específica. Sob influência de operários estrangeiros, temos registros do início do século 

XX de iniciativas de escolas de trabalhadores, geralmente ligadas a sindicatos e movimentos 

anarquistas, socialistas e comunistas. Essas escolas não têm relação direta com a que foi 

estudada aqui, mas apontam para uma disposição de resistência já presente no nosso 

proletariado.  
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O modelo de formação profissional que se estabeleceu oficialmente no Brasil desde 

as primeiras iniciativas de criação de uma Rede Federal de Educação Profissional, até o seu 

estabelecimento, chegando inclusive aos moldes atuais, passando pelo sistema S em sua 

amplitude e pelas escolas privadas, foi construído de modo a colocar interesses dos 

empresários acima dos trabalhadores. Alguns programas de governos “mais progressistas” 

avançaram um pouco mais em prol do atendimento de pautas dos trabalhadores e de grupos 

que militam no campo da formação profissional, mas logo viram as poucas, porém 

importantes, efetividades conquistadas serem abafadas ou até mesmo desconstruídas. 

Não uso essas constatações para apontar o modelo estudado como o único possível 

para atender anseios dos trabalhadores em uma proposta de formação profissional. Mesmo 

porque, conforme evidenciado ao longo da tese, por maiores que sejam os aspectos positivos, 

a escola conviveu com contradições, e talvez a maior delas foi a de ter se extinguido, pelo 

menos em sua materialidade, embora continue viva na memória de sujeitos com ela 

envolvidos.   

O exercício proposto foi o de buscar na vivência do CADTS e das escolas de 

trabalhadores elementos que contribuíssem para a efetivação de um modelo educacional no 

sentido mais amplo, não se limitando apenas à educação profissional, que se contraponha com 

efetividade a formas excludentes e desumanizadoras em vigor e alcancem sentido para nossos 

jovens e trabalhadores em geral. Certamente, essa tese não dá conta desse desafio em sua 

totalidade, mas espero ter, pelo menos, delineado alguns caminhos. 

As perguntas principais que nortearam essa busca foram as seguintes: Que elementos 

podemos extrair da relação entre a proposta de uma formação crítica e emancipatória oriunda 

da educação popular e de uma crítica sobre o papel do trabalho na sociedade contemporânea? 

Quais os princípios e elementos que fundamentam as propostas de formação de uma escola de 

trabalhadores? Qual a efetividade prática na experiência de sujeitos que por lá passaram? 

A historicidade da escola de trabalhadores foi fator fundamental no desenvolvimento 

do trabalho. Nela reside boa parte das respostas a essas questões, principalmente às duas 

últimas, pois, a partir do levantamento histórico realizado, evidenciaram-se os princípios e as 

características do CADTS, a memória da e sobre a escola, isso tanto em registros documentais 

quanto em relatos orais que ajudaram a perceber a efetividade da experiência para alguns dos 

sujeitos com quem tive contato. 
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As experiências das escolas de trabalhadores não caíram de paraquedas e nem 

existiram em um mundo à parte, contudo foram paralelas e, em muitos momentos e aspectos, 

se desenvolveram a parte dos rumos legados pelo Estado à formação profissional. Por estarem 

no mesmo “mundo”, no mesmo quadro sócio-histórico responderam, em muitos casos, as 

mesmas demandas e lidaram com desafios parecidos. Entretanto, como bem diria Paulo 

Freire, não há imparcialidade em um modelo educacional e assim responderam essas 

demandas a partir do ponto de vista e interesse dos trabalhadores. Trabalhadores que se 

reconheceram enquanto sujeitos, construtores de mundos. 

A história do CADTS de início ao fim pode ser entendida como um movimento 

nesse sentido, de dialogar e questionar a ordem, a forma das condições materiais e de 

existência em vigor, sem, contudo, se deixar determinar por ela. Ao mesmo tempo que 

propunha uma nova forma de vida, pautada na horizontalidade e na solidariedade, não 

prescindia da necessidade de existência de cada trabalhador diante do desafio de sobreviver 

dignamente em um sistema constituído para apaga-los, inclusive em seus sentidos de 

humanidade. Buscavam-se meios para o “bem viver”, termo usado em alguns dos 

documentos.  

As distintas fases que o CADTS passou em sua história ocorreram, justamente, por 

estabelecer esse diálogo com a realidade, com cada momento específico. Ações como a 

solidariedade entre trabalhadores do campo e da cidade, organização de cooperativas, projetos 

de economia solidária são exemplos de busca por meios de sobrevivência para os 

trabalhadores, e a própria preocupação com a qualidade da formação profissional aponta que 

não se tratava de utopia alienada.  

O CADTS desenvolvia grande esforço para se manter relevante aos trabalhadores e 

atuar como instrumento para construção material de suas condições de existência de forma 

mais digna. Ao longo do tempo, cursos foram revistos, também com objetivo de “dialogar” 

com as exigências do mercado. Não para subscrevê-las acriticamente, mas como busca pela 

sobrevivência. E mesmo nesses casos, não era sobrevivência pura e simples, mas demarcação 

de presença, como o caso de um grupo de ex-alunos que foi aprovado com folga em processo 

seletivo de determinada empresa. Entretanto, ao se perceberem tolhidos em seus direitos, 

buscaram reivindicá-los e a resposta recebida foi a de que devia ser no CADTS que tais coisas 

eram postas em suas cabeças.  
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Além desse diálogo com o contexto social maior, o enfrentamento de demandas de 

tempos específicos, havia na origem de escola de trabalhadores outros ingredientes 

contextuais que seguramente contribuíram para suas particularidades. Dialeticamente, o 

contexto de repressão da ditadura civil-militar proporcionou o desenvolvimento de distintos 

sujeitos (individuais e coletivos) que se articularam em diversos movimentos de resistência 

contra o regime opressor. Entre aqueles cujas impressões digitais podem ser de alguma forma 

encontradas na história do CADTS estão instituições cristãs, sujeitos das camadas médias, 

militantes de esquerda, organizações internacionais, movimentos de massa e distintas 

experiências de educação popular que, apesar de contradições e conflitos de interesses 

mantiveram, na maior parte dos casos, a essência de movimento político comprometido com 

outro tipo de realidade.  

Sendo assim, a memória do CADTS foi apresentada nesse trabalho levando-se em 

consideração as seguintes interseções contextuais:  

 Com o desenvolvimento da mentalidade e do modelo de formação profissional no 

Brasil. Caso em que se apresenta como contraponto ao modelo “oficial” formatado 

para atender os interesses dos empresários. 

 

 Com a sua própria trajetória, na qual se desenvolveu com originalidade, porém não 

isenta de contradições, mas como proposta pensada por e para trabalhadores. 

Certamente, a ausência do aparelho regulador do Estado possibilitou avanços, que 

dificilmente se alcançaria debaixo de sua tutela e dos processos de disputa presentes 

no aparato governamental. Todavia, esse foi um dos pontos de interrogação levantados 

ao longo dos anos, principalmente depois do amplo desenvolvimento do 

neoliberalismo e sua lógica perversa. Até que ponto uma escola paralela ao Estado não 

contribuía para o seu enfraquecimento e o fortalecimento do modelo a que se 

propunha superar? 

Por mais paralela e original que tenha sido a trajetória histórica do CADTS, ela 

não deixou de se “chocar” com o modelo oficial de formação profissional do país ao 

longo de toda a sua existência. Afinal, conforme já coloquei, a escola de trabalhadores 

se desenvolveu no tempo e no espaço e não em uma bolha alheia ao que acontecia no 

Brasil, por isso não se viu isenta nesse processo a consequências de rumos tomados 

nas políticas de formação profissional do país; e, sobretudo, dos rumos das políticas 
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econômicas que afetaram diretamente as “exigências” e configurações do mercado de 

trabalho. 

Chama atenção, inclusive, o fato de que a escola teve seu início formalizado na 

década de 1980, período de reabertura política do país e sobretudo de criação do PT, 

da CUT e do MST, entre outros movimentos sociais importantes relacionados aos 

trabalhadores. Curiosamente, o fim da escola se deu justamente no período em que o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico, principal representante dos 

trabalhadores, um dos fundadores do PT e da CUT governava o país.  Uma das 

explicações para esse fato é a de que desde o final dos anos de 1990, as agências 

internacionais focaram seus investimentos para países africanos, diminuindo o 

investimento em países como o Brasil. Entretanto, o curioso é que justamente no 

período em que o país mais investiu em educação profissional a escola fechou. Isso 

não significa que o Estado tenha conseguido suprir a demanda de formação 

profissional daquela região. O fato é que a escola não conseguiu subsídios suficientes 

para se manter, mesmo sendo o período cuja direção do país estava sob a 

representatividade dos trabalhadores.  

 Apesar de suas peculiaridades, o desenvolvimento histórico do CADTS não pode ser 

pensado sem levar em conta as outras escolas de trabalhadores reunidas no CET, cujas 

constantes trocas de experiência contribuíram para criação coletiva. Isso significa que 

a coletividade presente na sua realidade era também parte da coletividade do conjunto 

de escolas do CET. 

 E finalmente, a experiência do CADTS foi pensada a partir do contexto dos diversos 

sujeitos sociais que influenciaram a sua criação e o seu ethos institucional. Nesse 

sentido, a escola não foi fruto de nenhum projeto particular, mas o resultado de 

encontros de distintos atores sociais, que viviam em comum um clima de resistência à 

ditadura e o sonho de construir um novo modelo de sociedade. E essa marca foi tão 

forte que permaneceu presente na escola até o seu fechamento. 

 

O CADTS não se configurou como experiência de resistência apenas por sua 

historicidade de trajetória paralela ao movimento oficial da história da educação profissional 

do Brasil. Mas, principalmente, por se constituir como alternativa de fato e isso se deve a sua 

prática e forma de organização.  
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“Participação” e “coletividade” são duas palavras chaves para pensarmos a lógica de 

funcionamento das escolas de trabalhadores. Se o modelo de formação profissional do Estado 

e dos empresários, ou melhor, se o modelo de educação em geral se estrutura, geralmente, de 

forma verticalizada, inibindo a participação efetiva dos alunos no processo, isso não ocorreu 

no CADTS. A sua forma de gestão democrática potencializou-se de modo a ser a sua marca 

principal. Isso apareceu em todas as entrevistas que realizei, além de ter sido citado em muitos 

depoimentos que me deparei em documentos analisados. 

Se “o clima de um tempo” potencializou encontros de sujeitos que deixaram marcas 

no DNA da escola, o clima estabelecido em seu cotidiano proporcionou a construção de 

memórias em sujeitos que por lá passaram de modo a exaltarem a experiência destacando-a, 

inclusive de suas vivências na escola “oficial”. São exemplares “falas fortes” como a de 

Edson, que afirmou ter ido em busca de um trabalho e ter encontrado um estilo de vida que 

carrega até hoje por onde vai.  Fala que demonstra a permanência da escola, apesar de extinta 

fisicamente. Se o seu fim pela dificuldade de sustentabilidade aponta contradição, como 

destaquei anteriormente, sua permanência por sujeitos como Edson confirmam sua 

efetividade.  

Mas, em que aspectos podemos estabelecer um diálogo entre a experiência do 

CADTS e a educação contemporânea? Destaco a seguir alguns pontos que apareceram ao 

longo do trabalho não para efeito de mera comparação, mas para provocar diálogos, muitos 

dos quais ainda sem respostas claras e sempre com potencial e possibilidade de serem 

desenvolvidos em trabalhos futuros. 

 

 O primeiro aspecto e talvez o mais importante está no modelo de participação 

desenvolvido. Muito se fala em gestão democrática em escolas públicas, 

principalmente. Suspeito que poucas experiências conseguiram ir tão longe nesse 

quesito como as escolas de trabalhadores, que conseguiu envolver de forma tão efetiva 

monitores e alunos no processo. Dar voz aos alunos e prezar por suas participações em 

todo processo decisório da escola, desde o funcionamento estrutural de manutenção do 

prédio, até o do número de faltas passível de reprovação, além de se constituir como 

experiência política e humanizadora, proporciona a criação de uma identidade comum 

entre esses sujeitos e a escola. É um tipo de relação que desenvolve, inclusive, 
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importante noção de patrimônio, pois cria identificação entre o sujeito e a escola, a 

qual passa se sentir como parte. 

A escola “oficial” parece seguir em caminho plenamente oposto nesse sentido. 

A interferência externa seja partir de processos de avaliação, seja através de modelos 

de gestão indiferentes às realidades locais se intensificam cada vez mais. Com isso, 

estabelecem processos nos quais as chances de participação efetiva dos alunos são 

cada vez menores.  Não seria esse um dos motivos da não identificação de jovens e 

adultos com a escola contemporânea? 

 

 A horizontalidade estabelecida na relação entre monitores e alunos. Não sou a favor de 

uma lógica de “desprofissionalização” do docente. Contudo, uma grande lição do 

modelo praticado pelos trabalhadores é a da horizontalidade estabelecida na relação 

docente/discente, conforme defendida por Paulo Freire, inclusive, em sua denúncia ao 

que chama de educação bancária, na qual o aluno é tratado como mero receptor de 

informações.  Penso que tal horizontalidade se estabeleceu muito mais pela 

centralidade da experiência dos sujeitos (monitores e alunos) no processo de ensino-

aprendizagem do que por uma suposta “intimidação” que um diploma de professor 

pudesse proporcionar. Há muito se fala em educação pela experiência, principalmente 

no campo da EJA e a vivência do CADTS mostrou o quanto pode ser efetiva essa 

prática. Valorizar a experiência dos alunos consiste em considerá-los enquanto 

sujeitos, enquanto construtores e ao trazerem também as suas próprias experiências 

humanas para o processo, os professores tendem a contribuir para o estabelecimento 

de relações mais horizontais.  

 

 A convivência entre as formas escolar e não-escolar me parece um outro aspecto 

importante do CADTS. Destaco-o inclusive como contribuição ao campo da EJA. 

Além da preocupação com a manutenção de relações horizontais, a forma não escolar 

também ajuda explicar o uso do termo monitor em detrimento de professor. Isso se 

levarmos em conta o contexto da educação popular, que de certa forma se esforçou em 

determinado período para romper com a forma escolar. Um exemplo nesse sentido 

está   em Paulo Freire que usa os termos “animadores culturais” e “círculos de 

cultura”, sintetizando um tempo no qual o modelo escolar era associado a um modo 
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excludente de se produzir educação.  Uma tendência natural em um processo de 

constituição de identidade é a negação daquilo que se quer superar e nesse caso se 

negava justamente o modelo de escola e formação regulares que na prática não atendia 

as demandas dos trabalhadores. 

A relação do CADTS foi bem dialética nesse sentido. Se por um lado a 

organização, sistematização, possibilidade de progressão dos alunos, modelo de 

currículo apontam para uma forma escolar; por outro a experiência tinha 

características não-escolares como, critérios de gestão e funcionamento próprios que 

fugia de uma escola nos moldes mais conhecidos, proposta peculiar de progressão, 

currículo flexível e próprio. Em alguns casos esses critérios eram até mais rígidos do 

que em uma escola tradicional, como o índice de assiduidade, que dependendo da 

resolução dos próprios alunos poderia chegar até mesmo a 90% de exigência para 

aprovação.  

Um dos grandes desafios da EJA na atualidade é conseguir romper com a 

lógica de uma escola infantilizada, na qual jovens e adultos têm cada vez mais 

dificuldade de se sentirem parte. O CADTS como experiência de EJA conseguiu 

romper com essa lógica, geralmente arraigada no modelo escolar, e por isso foi 

extremamente efetivo e relevante para o seus alunos (jovens e adultos). Alunos que em 

muitos casos tiveram trajetórias escolares marcadas por interrupções e em instituições 

das quais não se sentiam parte efetivamente, tiveram no CADTS a experiência de 

serem tratados como sujeitos em uma estrutura que se por um lado era escolar, por 

outro fugia completamente de tal lógica a ponto de dar à participação em uma festa o 

mesmo peso ou até um peso maior do que a presença em uma aula.  

O viés não escolar que vem da educação popular foi fundamental na 

experiência de formação do CADTS enquanto escola de EJA e aponta para uma 

possibilidade para essa modalidade de ensino nos dias atuais. 

 

 Consciência pedagógica em cada ação praticada no interior da escola. Uma das 

características do trabalho alienado na sociedade capitalista é a perda de controle do 

trabalhador sobre o processo de produção em sua completude. A tendência é a de 

repetir tarefas, sem ao menos, refletir sobre o que está sendo feito. O CADTS surgiu a 

partir de uma experiência no interior de uma fábrica na qual trabalhadores buscavam 
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justamente a possibilidade de um conhecimento do processo de produção em sua 

totalidade. A observação que fiz ao longo da pesquisa é a de que essa lógica se 

manteve na escola não apenas como propósito formativo, ou seja, como algo a se 

alcançar oferecendo aos estudantes um conhecimento de seus ofícios de modo a 

dominarem todo processo de produção. Embora, essa fosse de fato uma das marcas da 

formação conforme destaquei no depoimento de Raimundo, no capítulo 6, quando 

disse que se sentia “doutor em torno” era, sobretudo, uma prática cotidiana da escola.  

Os trabalhadores sabiam o que estavam fazendo, falas de ex-monitores demonstraram 

isso. Edson, por exemplo, afirmou que todo cotidiano da escola era acompanhado de 

perto pelos monitores para pensarem se os objetivos pedagógicos estavam sendo 

alcançados. Era uma espécie de viver pedagógico que ia além da sala de aula e 

envolvia todo cotidiano da escola. Outra fala que atesta essa lógica é a de Patrícia, 

quando afirma que a pedagogia do CADTS sempre foi: “construir, construir, 

construir”. Construíam enquanto equipe e com outras escolas do CET a proposta 

pedagógica da escola, mas a construíam, principalmente, enquanto prática no interior 

da escola. Raimundo também contou que no início teve enorme dificuldade na 

resolução de raiz quadrada, mas ao aprender a resolvê-la, passou a executar formas 

específicas, com objetivo de alcançar resultados com os alunos.  

Esses são apenas alguns exemplos que apareceram ao longo da pesquisa e 

mostram o quanto aqueles trabalhadores sabiam o que estavam fazendo. Estiveram 

longe da lógica de ser meros reprodutores de um modelo ou padrão predeterminado 

seja lá qual fosse. Houve depoimentos sobre profissionais que não conseguiram se 

adaptar a essa forma de trabalho e não permaneceram na equipe. Na realidade, cada 

um se percebia como construtor e aqui recorro a imagem do poema de Vinícius de 

Moraes relatada no início desse trabalho. Por serem construtores não eram meros 

participantes do projeto, mas parte dele e, nesse sentido, cada passo era dado de 

maneira consciente. 

Essa é inclusive uma das lógicas perdidas em muitos de nossos modelos 

educacionais. Agentes externos têm “vendido” para nossas escolas modelos 

pedagógicos prontos, enlatados, fazendo dos nossos professores meros reprodutores, 

proletários sem consciência sobre o resultado final de seus trabalhos. Frase muito 
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comum em nossos cursos de pedagogia e licenciaturas é a de que o professor precisa 

ter domínio de sua prática, ou seja, saber como e onde chegar com determinada ação. 

Entretanto, nossas escolas costumam ser formadas de diversos modos para que isso 

não aconteça.  

Parece-me que no caso das escolas de trabalhadores, o modelo de gestão 

democrática com participação efetiva e verdadeira de todos foi um dos principais 

ingredientes que contribuíram para essa consciência dos trabalhadores sobre seus 

processos de trabalho. O fato de serem sempre parte da construção da proposta lhes 

possibilitava seu domínio. 

 

 Integração do currículo e conteúdos com a realidade da vida. Se isso é fundamental 

para qualquer modalidade de ensino, o é ainda mais na educação de jovens e adultos. 

Foi praticado no CADTS a partir de um modelo curricular com proposta que 

possibilitava tal integração tanto a partir de disciplinas específicas relacionadas à 

realidade de vida dos trabalhadores, como a história do trabalho, por exemplo, como 

em qualquer que fosse a atividade. Aspecto importante era a “desnaturalização” dos 

conhecimentos e conteúdos. Fazia-se questão de demonstrar aos alunos que conteúdos 

e técnicas eram construções humanas, compostos por grandes cargas políticas por trás 

de suas formulações. Por isso, eles também deveriam se perceber como construtores 

de conhecimento, produtores de sentidos, como se percebeu o camponês do diálogo 

narrado por Paulo Freire, relatado no início desse trabalho. 

Nesse sentido, a integração do currículo à realidade da vida se deu antes por 

uma historicização dos conhecimentos do que por um modelo extraordinário de 

currículo. O que permitia diálogos com realidades a qualquer momento da aula, 

indiferente do conteúdo trabalhado, sendo esse um importante aspecto da formação 

política da escola.  

 

 A solidariedade em detrimento da competitividade, um importante movimento na 

escola de trabalhadores, na construção de resistência contrária ao modo de vida 

capitalista. A organização da sala de aula em sua estrutura, na qual alunos ocupavam 

as mesmas mesas por grupo de trabalho, e o desenho pedagógico, cuja turma só 

progredia coletivamente foram importantes e desafiantes fatores e, seguramente, 
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contribuíram para uma lógica de solidariedade que ultrapassava os muros da escola e 

se colocava como modelo de vida. 

 A condição de humanos trabalhadores era o fator que, pelo que tudo inda, era 

primordial. Suspeito que esse modo de pensar partia de uma experiência de classe 

social entre aqueles que organizavam a proposta e se propagava na sala de aula. Uma 

escola que se pretende signatária da classe trabalhadora precisa se constituir em lógica 

diferente da dominante. O caminho da solidariedade foi usado no CADTS e escolas do 

CET como passo importante nessa direção.  

Obviamente a escola de trabalhadores lidava em seu interior com 

comportamentos contrários a tal padrão de solidariedade. Em uma fala de Patrícia, 

quando alunos jovens se desfaziam de um colega, indicou que foi bem dura em sua 

reação, da qual hoje se sente arrependida. Contudo, havia na escola todo um 

movimento em prol da construção dessa lógica desafiadora por contrariar padrões a 

que muitos tomavam por naturais.  

 

Por trás de toda essa forma de fazer do CADTS enquanto escola de trabalhadores, 

enquanto experiência de educação popular e de educação de jovens e adultos, havia a 

mobilização de todo um aparato epistêmico, que ao meu ver, proporcionou a alguns ou a 

muitos de seus participantes, monitores e alunos experiência humanizadora, emancipatória ao 

conseguir romper com a lógica de vidas subsumidas à mercadoria, ao trabalho alienado. Todo  

seu modelo de organização e prática colaborou para uma relação que lidou com as noções de 

educação, trabalho e política como quase que indivisíveis. Não vou retornar à discussão em 

torno desses conceitos realizada, principalmente, no capítulo 6. Discussão, inclusive, muito 

longe de ter sido esgotada e pensada em todas possíveis nuances.  

Retomo aqui a hipótese inicial da pesquisa: “nenhuma forma de trabalho, nem 

mesmo no sentido ontológico, esgota os elementos da formação emancipatória, pois o 

trabalho está diretamente relacionado ao reino das necessidades que, no caso da sociedade 

capitalista, atinge grau altíssimo de exploração, com a lógica da mercadoria transformando o 

viver em uma corrida em prol da subsistência”.   

A ontologia humana ao mesmo tempo que envolve a sua relação de transformação da 

natureza, produção material da existência, implica relacionamento humano, social, político.  
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Eu me reconheço no reconhecimento do outro. Tais aspectos podem ser percebidos na obra de 

autores como Marx e Arendt, apesar de suas diferenças e peculiaridades. 

Nesse sentido a experiência do CADTS foi extremamente humanizante, pois além de 

possibilitar o domínio dos sujeitos sobre o processo de trabalho, conforme afirmou Raimundo 

que se sentia doutor em torno por dominar completamente todo funcionamento da máquina; 

também foi eficaz em lhes dar a possibilidade se reconhecerem enquanto seres políticos. Ou 

seja, enquanto sujeitos cujas vozes são importantes e devem ser ouvidas e disputadas no 

contexto das relações humanas, o que fez com que alguns resgatassem a possibilidade de se 

sentir humanos.  

 O aspecto emancipatório da experiência do CADTS pode ser reconhecido justamente 

nessa integração entre o trabalho em sua centralidade e a política como parte essencial do ser. 

É nesse ponto que a hipótese se confirma uma vez que é nítido na experiência do CADTS um 

paradigma de formação que consegue integralizar trabalho e política como parte do cotidiano, 

da vida, da humanidade. E aqui está a resposta à questão central da pesquisa sobre os 

principais elementos que podemos extrair da relação entre a proposta de educação do CADTS 

e a crítica do papel do trabalho na sociedade contemporânea.  Se por um lado a vida não se 

resume ao reino das necessidades (trabalho), não há humanidade sem trabalho e nem ao 

menos sem participação e relação entre humanos. E uma experiência como a do CADTS 

tende a ser um importante elo de humanização em meio a um sistema desumanizante. 

Não significa que a vivência do CADTS retirou os sujeitos do mundo e da lógica das 

mercadorias; longe disso, pois a sociedade continua se organizando dessa forma. Mas, 

independente de não lhes ter tirado materialmente, colocou-os diante da possibilidade de se 

perceberem humanos no sentido pleno do termo, de se reconhecerem no reconhecimento do 

outro, de se descobrirem enquanto construtores e de por muito tempo terem sido dedos na 

ferida do sistema. Essa é só mais uma das histórias que foi e continua sendo feita pelos que 

vem de baixo! 



230 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, Giovanni. Toyotismo, novas qualificações e empregabilidade. [s. l.], 2008. 

Disponível em: <http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2008-2/Educacao-

MII/2SF/1-Alves2008.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2013. 

ANDRADE, Eliane Ribeiro. Nos limites do possível: uma experiência político-pedagógica 

na Baixada Fluminense. 1993. Dissertação de Mestrado - Fundação Getúlio Vargas, Instituto 

de Estudos Avançados em Educação- IESAE, 1993. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e negação do 

trabalho. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2007.  

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 12 rev. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2014.  

ARRUDA, Rita Zanai de Oliveira. A educação profissional do ponto de vista dos 

trabalhadores: Um estudo sobre o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Técnico 

Social (CADST). 2002. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 2002. 

AULETE, Caldas. Dicionário escolar da língua portuguesa. Edição: 1a ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon, 2012.  

BAPTISTA, Anderson José Lisboa. Alunos da EJA em escola com tradição de excelência: 

Uma análise do Proeja no Colégio Pedro II. 2014. Dissertação de Mestrado - Universidade 

Federal Fluminense, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2014. 

BAPTISTA, Anderson José Lisboa. Autonomia em tempos de capitalismo flexível: Uma 

abordagem a partir de Paulo Freire. Revista Inter Ação, v. 42, n. 1, p. 122–139, 2017.  

BATISTA, Roberto Leme. Uma análise crítica sobre as bases conceituais do PLANFOR. 

Revista da Rede de Estudos do Trabalho, Marília, Ano III, n. 04, 2009. Disponível em: 

<http://www.estudosdotrabalho.org/Uma%20an%E1lise%20cr%EDtica.pdf>. Acesso em: 31 

out. 2016. 

BEISIEGEL, Celso de Rui. Politica e educação popular. Brasília: Líber Livro, 2008.  

BETTO, Frei. O que é comunidade eclesial de base. São Paulo: Brasiliense, 1985.  

BIESTA, Gert. Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro 

humano. Traducao Rosaura Eichenberg. Edição: 1a ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.  

BLOCH, Marc. Apologia da História ou ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.  

BOURDIEU, Pierre. Os excluídos do interior. In: CATANI, Afrânio Mendes (Org.). Escritos 

de Educação. Edição: 13a ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 217–227.  



231 

 

 

 

 

BOURDIEU, Pierre. Espaço físico, espaço social e espaço físico apropriado. Estudos 

Avançados, v. 27, n. 79, p. 133–144, 2013.  

BRASIL. Decreto-lei n.º 4.244 de 9 de abril de 1942. Lei orgânica do ensino secundário. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4244.htm > 

Acesso em outubro de 2016. 

BRASIL. Decreto N.º 5.154 de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 

39 a 41 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm> Acesso em 21 

de Agosto de 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao 

ensino médio. Documento Base. Brasília, 2007. Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf > Acesso em agosto de 2016. 

BRASIL. Lei n.º 12.513/2011 de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm > Acesso em 

setembro de 2016. 

BRASIL. Lei n.º 12.852/2013 de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e 

dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 

juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm> Acesso em 

dezembro de 2017. 

BULHÕES, Maria da Graça Pinto. Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador - Planfor: 

acertos, limites e desafios vistos do extremo sul. São Paulo em Perspectiva, v. 18, n. 4, p. 

39–49, 2004.  

CAMPELLO, Ana Maria. “Cefetização” das Escolas Técnicas Federais-Projetos em disputa, 

nos anos 1970 e nos anos 1990. Educação & Tecnologia, v. 12,  n.1, p. 26–35, 2007.  

CARRANO, Paulo. Identidades Juvenis e Escola. In: Construção coletiva: contribuições à 

educação de jovens e adultos. Coleção Educação para todos ; 3Brasília: Unesco, 2005. p. 

153–162.  

CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 

2014.  

CET. Relatório do Seminário sobre educação operária. Conselho de Escolas de 

Trabalhadores, 1989. 

 

CET. Plataforma do Conselho de Escola de Trabalhadores. Conselho de Escola de 

trabalhadores, 1995.  



232 

 

 

 

 

CUNHA, Luiz Antônio. A política educacional e a formação da força de trabalho na era 

Vargas. In: A revolução de 30: seminário realizado pelo Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio 

Vargas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1983. p. 437–469.  

CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2000. Disponível em: 

<http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/11208-opac>. Acesso em: 13 jan. 2018. 

DUBAR, Claude. Agente, ator, sujeito, autor: do semelhante ao mesmo. Primeiro Congresso 

da Associação Francesa de Sociologia, p. 56–69, 2004.  

ECO, Umberto. Confissões de um jovem romancista. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.  

ENGELS, Friederich. O Papel do Trabalho na transformação do macaco em homem. 

2013. Disponível em: <http://averdade.org.br/2013/11/papel-transformacao-macaco-

homem/>. Acesso em: 30 abr. 2018.  

ESCOTT, Clarice; MORAES, Márcia Amaral C. De. História da educação profissional no 

Brasil: as políticas públicas e o novo cenário de formação de professores nos institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia. In: IX SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS 

E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL” 2012, João 

Pessoa. Anais... João Pessoa Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.51.pdf>. 

Acesso em: 11 set. 2016. 

ESTERCI, Neide; RAMALHO, José Ricardo (Orgs.). Militância política e assessoria: 

compromisso com as classes populares e resistência à ditadura. São Leopoldo: Oikos, 

2017.  

FÁVERO, Osmar. Memória das campanhas e movimentos de educação população (1947-

1966), 2010. Disponível em: <http://forumeja.org.br/df/files/leiamais.apresenta.pdf>. Acesso 

em: 19 out. 2017. 

FÁVERO, Osmar. Paulo Freire: primeiros tempos. Em Aberto, v. 26, n. 90, p. 47–62, 2013. 

a.  

FÁVERO, Osmar. Criação do Saber: experiências de Escolas de Trabalhadores que realizam 

princípios fundamentais da pedagogia de Paulo Freire. Revista Brasileira de Educação de 

Jovens e Adultos, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 65–79, 2013. b.  

FÁVERO, Osmar; MOTTA, Elisa. Educação popular e educação de jovens e adultos. 

[recurso eletrônico]. Petrópolis; Rio de Janeiro: De Petrus et Alli; FAPERJ, 2015.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.  

FREIRE, Paulo. Ação cultural para liberdade. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.  



233 

 

 

 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia Do Oprimido. 58. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014. a.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança. 21. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014. b.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6. ed. São Paulo: Cortez, 

2010.  

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A gênese do Decreto n. 

5.154/2004: Um debate no contexto controverso da democracia restrita. In: Ensino médio 

integrado: concepções e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

GUERRA, Isabel Carvalho. Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas 

de uso. Cascais: Lucerna, 2006.  

HADADD, Sergio. O papel das agências de cooperação europeia no apoio aos processos de 

educação popular no Brasil. In: 2013, Anais... . In: 36 REUNIÃO ANUAL DA ANPED.  

Disponível em: 

<http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt18_trabalhos_pdfs/gt18_3019_tex

to.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2017. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2003.  

IRELAND, Timothy D. Sessenta anos de CONFINTEAs: uma retrospectiva. In: Educação de 

adultos em retrospectiva: 60 anos de CONFINTEA. Brasília: UNESCO, MEC, 2012.  

JARA, Oscar. El reto de teorizar sobre la práctica para transformarla. In: GADOTTI, Moacir; 

TORRES, Carlos Alberto (Orgs.). Educacao Popular - Utopia Latino-americana. São 

Paulo: Cortez, 1994. p. 89–110.  

KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva: Um guia para pesquisa de 

campo. Petrópolis: Vozes, 2013.  

KUENZER, Acacia Zeneida. A educação profissional nos anos 2000: a dimensão subordinada 

das políticas de inclusão. Educação e Sociedade, v. 27, n. 96, p. 877–910, 2006.  

KUNZE, Nádia Cuiabano. O surgimento da rede Federal de Educação Profissional nos 

Primórdios do Regime Republicano Brasileiro. Revista Brasileira de Educação Profissional 

e Tecnológica, v. 2, n. 2, p. 9–24, 2009.  

LARA, Xico. Trabalho, educação, cidadania: reflexões a partir de práticas de educação 

entre trabalhadores. Rio de Janeiro: CAPINA, CERIS, MAUD, 2003.  

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990.  

LECCARDI, Carmen. Para um novo significado do futuro: mudança social, jovens e tempo. 

Tempo Social, v. 17, n. 2, p. 35–57, 2005.  

LÖWY, Michael. O que é cristianismo da libertação: Religião política na América 

Latina. São Paulo: Expressão Popular, 2016. Disponível em: 



234 

 

 

 

 

<https://expressaopopular.com.br/loja/produto/o-que-e-cristianismo-da-libertacao-religiao-

politica-na-america-latina/>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

LUKÁCS, Georg. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. 1968. 

Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/bases_

ontologicas_pensamento_atividade_homem_lukacs.pdf>.  

MACHADO, Maria Margarida. A educação de jovens e adultos no Brasil pós-Lei no 

9.394/96: a possibilidade de constituir-se como política pública. Em Aberto, v. 22, n. 82, p. 

17–39, 2009.  

MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Abril cultural, 1983. v. 1-Tomo 1 

MELUCCI, Alberto. Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. 

Petrópolis: Vozes, 2005.  

MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015.  

NEVES, Margarida de Souza. Os Jogos de memória. In: MATTOS, Ilmar Rohloff De (Org.). 

Ler e escrever para contar: documentação, historiografia e formação do historiador. Rio 

de Janeiro: Access, 1998.  

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História : 

Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 10, 1993. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/12101>. Acesso em: 21 fev. 2018. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. O trabalho docente na América Latina: identidade e 

profissionalização. Retratos da Escola, v. 2, n. 2–3, 2008. Disponível em: 

<http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/122>. Acesso em: 28 maio. 2018. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Os trabalhadores da educação e a construção política da 

profissão docente no Brasil. Educar em Revista, n. especial 1, p. 17–35, 2010.  

OTRANTO, Celia Regina. Criação e Implantação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia - IFETs. Revista de Educação Técnica e Tecnológica em Ciências 

Agrícolas, v. 1, n. 1, p. 89–108, 2010.  

PEREGRINO, Monica. Trajetórias Desiguais. Um Estudo Sobre o Processo de 

Escolarização Pública de Jovens Pobres. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.  

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos, v. 2, n. 3, 

p. 3–15, 1989.  

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos, v. 5, n. 10, p. 

200–215, 1992.  

RAMALHO, José Ricardo. Uma presença no tempo: a vida de Jether Ramalho. São 

Leopoldo: Oikos, 2010.  



235 

 

 

 

 

RAMOS, Marise. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). Ensino médio 

integrado: concepções e contradições. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 107–128.  

RAMOS, Marise. História e política da educação profissional. Curitiba: Instituto Federal 

do Paraná, 2014.  

RUMMERT, Sonia Maria. Programa Integração: avanços e contradições de uma proposta de 

educação formulada pelos trabalhadores. Revista Brasileira de Educação, n. 27, p. 138–153, 

2004.  

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristovão Domingos De; GUINDANI, Joel Felipe. 

Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História & 

Ciências Sociais, v. I, n. I, p. 1–15, 2009.  

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e Educação – Fundamentos histórico- ontológicos da relação 

trabalho e educação. Revista Brasileira de Educação,  v. 12, n. 34, p. 152–165, 2007.  

SCHIAVO, Reinaldo Azevedo. As comunidades eclesiásticas de base no Brasil: Um balanço 

historiográfico. In: MOLLO, Helena Mriranda; MATA, Sergio Ricardo Da; VARELLA, 

Flavia Florentina (Orgs.). Anais do 3o Seminário Nacional de História da Historiografia: 

aprender com a história? Ouro Preto: Edufop, 2009.  

SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter: Consequências pessoais do trabalho no 

novo capitalismo. 18. ed. Rio de Janeiro: Record, 2014.  

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Celia Marcondes De. Política Educacional. Rio 

de Janeiro: Lamparina, 2011.  

SILVEIRA, Zuleide S. Da. Concepções de educação tecnológica no Brasil: Resultado de 

um processo histórico. 2011. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT1%20PDF/CONCEP

%C7%C3O%20DE%20EDUCA%C7%C3O%20TECNOL%D3GICA%20NO%20BRASIL%

20RESULTADO%20DE.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2018.  

THOMPSON, E. P. Algumas observações sobre classe e ‘falsa consciência’. In: NEGRO, A. 

L.; SILVA, S. (Orgs.). As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: 

Edunicamp, 2001. p. 269–281.  

THOMPSON, E. P. Educação e experiência. In: Os Românticos. Edição: 1a ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 13–47.  

THOMPSON, E. P. Costumes em Comum. Estudos Sobre a Cultura Popular Tradicional. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2011.  

UNESCO. Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos: agenda para o Futuro a 

Educação de Adultos. V Conferência sobre a educação de adultos. Hamburgo, 1997.  



236 

 

 

 

 

VACCARO, Stefania Becattini. Karl Marx e Hannah Arendt: uma confrontação sobre a noção 

de trabalho. Sociologias, v. 17, n. 40, p. 358–378, 2015.  

VALENTIM, Igor Vinicius Lima. Origens e histórico da economia solidária. In: 

VALENTIM, Igor Vinicius Lima (Org.). Economia Solidária em Portugal: inspirações 

cartográficas. Rio de Janeiro: ComPassos Coletivos, 2013. p. 57–69.  

VALLE, Lílian Do. Ética e trabalho na sociedade contemporânea. Trabalho necessário, v. 3, 

n. 3, p. 10, 2005.  

ZAGO, Nadir. A entrevista e seu processo de construção: reflexões com base na experiência 

prática de pesquisa. In: Itinerários de pesquisa: perspectivas qualitativas em sociologia da 

educação. Rio de Janeiro: DP&A/ Lamparina, 2003. p. 285–309.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

 

APÊNDICES 

Apêndice 1 - Catalogação de Documentos – CADTS 

 

Número Tipo Localização Descrição Data Páginas 

 

Observações 

1 RR Pasta 1 Relatório de 

reunião com 

ex-alunos 

 

04/05/2001 13 Relatório de Reunião com ex-

alunos e alguns membros da 

equipe do CADTS. O objetivo 

era reunir ex-alunos para criar 

uma cooperativa. Consta um 

debate com várias opiniões com 

o objetivo de consolidar a 

proposta, Aponta também para 

um diagnóstico dos 

trabalhadores que tentavam a 

partir da unidade se 

estruturarem frente aos desafios 

do mundo do trabalho naquele 

momento. 

2 RR Pasta 1 Relatório 

Reunião com 

Monitores 

sobre projeto 

Empreendime

nto Social na 

Baixada. 

 

18/11/2000 3 Discussão sobre a possibilidade 

de construção de uma “empresa 

social”. Dificuldades apontadas 

em relação a autonomia dos 

alunos continuarem... Nítido o 

comprometimento com outro 

tipo de sociedade. 

3 RR Pasta 1 Relatório 

Reun. Ex 

aprendizes e 

com fala do 

Xico Lara no 

final sobre 

história do 

Cadst 

 

 

14/12/2000 11 Começa com mini memorial dos 

alunos: Política (2,3), mudou a 

ideia de escola (4)... Na segunda 

parte tem falas do Xico que 

passam por uma concepção de 

educação, humanidade e 

solidariedade. Essa segunda 

parte cabe ta categoria 

educação. 

4 HC Pasta 1 História do 

Cadst bem 

detalhada em 

Projeto 

Empreendime

nto Social na 

Baixada. 

 

 

2001 21 Projeto com importantes 

indicações sobre a concepção de 

política e de trabalho do 

CADTS.   

5 HC Pasta 1 Projeto de 

Pesquisa ativa 

 

 

2000 16 + 

anexo 

IMPORTANTE – Ver na página 

6 uma concepção de formação 

para o trabalho pautada na 

autonomia do trabalhador. O 

projeto enfatiza muito a 

necessidade de uma lógica 

solidária. 
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6 CC Pasta 1 Carta ex-

aluno. 

 

2000 1 Na Carta o aluno destaca a sua 

boa trajetória escolar depois do 

CADTS, cursando Pedagogia na 

UERJ. Destaca também a 

diferença entre a formação do 

SENAI. 

7 HC Pasta 1 Movimento 

financeiro. 

 

 

1999 4  

8 CC Pasta 1 Carta para 

entidade – 

Importante 

para histórico 

 

 

25/09/1995 2 A carta destaca o perfil de uma 

formação não machista, 

reconhecendo tal perspectiva no 

passado e sua superação. Cruzar 

com a entrevista da Ana 

Cândida sobre o tema gênero.  

9 HC Pasta 1 História do 

Cadst  

Junho de 99 12 IMPORTANTE – Documento 

bem completo sobre o tema da 

Educação, proposta de formação 

e metodologia da escola. 

 

10 HC/O

D 

Pasta 1 Propostas e 

Concepções 

CADST 

(Reflexões 

para 

Plataforma) 

 

S/D 6 Proposta de construção da 

Plataforma. Importante usar a 

plataforma na categoria 

educação. Um dos objetivos é 

deixar um legado para educação 

brasileira, o que me dá subsídio 

para reflexão no meu último 

capítulo.  

11 PC Pasta 1  

Projeto 

Renovação  

 

S/D 10 

Anexo 7 

Proposta de renovação. Dar uma 

atenção especial aos anexos 

para falar sobre o 

funcionamento/estrutura da 

escola. 

12 PC Pasta 1 Projeto –  

 

Para 1998 7 IMPORTANTE - Fala na 

renovação do CADST, ajuda 

entender esse processo e o 

funcionamento da escola. 

13 OD Pasta 1 Orçamento – 

Importante 

para pensar 

junto com a 

reestruturação 

 

1998 9  

14 HC Pasta 1 Projeto 

CADST 

 

S/D 6  

15 OD Pasta 1 Panfleto 

CADST 

 

 

S/D 1 Ajuda a pensar a política em 

uma das dimensões de seu 

sentido ôntico.  

16 HC Pasta 1 Proposta de 

criação de 

uma 

comunidade 

de trabalho – 

10/08/1990 5 Pensar a comunidade de 

trabalho dentro de uma 

perspectiva política. 
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Resumo da 

História do 

CADST 

17 PC Pasta 1 Projeto de 

captação – 

Verificar 

relação com 

outras 

instituições 

Fev/1997 10 Além da concepção de trabalho, 

a parte os objetivos destaca a 

relação educação, trabalho e 

política. Destaque também para 

proposta educativa da escola. 

18 HC Pasta 1 Detalhes 

interessantes 

como a 

escolaridade 

exigida,etc. 

 

 

S/D 7 Destaque para o tema do 

trabalho, pesquisa com egressos 

diz que 60% trabalham na área 

em que se formaram. Há 

também a proposta educacional 

do CADTS. O documento 

também ajuda a pensar a 

questão do funcionamento da 

escola.  

19 CC Pasta 1 Carta/ Fax 

 

30/01/1996 1 A carta destaca a importância da 

pesquisa realizada pelo SAPE 

para direcionamentos e 

financiamentos para escola. 

20 HC Pasta 1 Reformulação 

do CADST – 

Plano de 

Emergência 

 

1996 11 Esse plano de emergência é 

importante para se pensar a 

proposta educativa. 

21 CC Pasta 1 Carta de órgão 

internacional 

 

06/08/1997 2 Essa carta traduz um pouco da 

relação do CADTS com 

agências internacionais. A parte 

em que pontua itens a serem 

esclarecidos ajuda na reflexão 

sobre qualidade e proposta 

educacional. 

22 HC Pasta 1 Detalhes da 

História – 

Projeto para o 

Triênio 

1996/1998 

 

 

S/D 16 IMPORTANTE – Conceito de 

trabalho, conceito de cidadania. 

Importante relacionar cidadania 

e emancipação na proposta do 

CADTS. Documento bem 

completo que ajuda a pensar as 

outras categorias também.  

23 OD Pasta 1 Levantamento 

de respostas 

de 

questionários 

aplicados aos 

aprendizes 

 

Março/1996 8 IMPORTANTE – O documento 

destaca resposta dos alunos com 

ênfase na formação profissional 

e no tema da educação em geral.  

Também pode ajudar a pensar o 

tema Memória, a partir das 

respostas 

24 OD Pasta 1 Carta enviada 

para 

questionário e 

tabulação de 

respostas. 

 

 

26/09/1995 5 Complementa o documento 

acima com depoimentos fortes, 

inclusive no que tange à 

formação, importante para 

pensar a memória referente a tal 

formação exposta pelos alunos.  
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25 CC Pasta 1 Carta da 

Aspas aos 

Cadst 

 

 

01/08/1995 1 Aparece nessa carta uma 

preocupação com o tema 

gênero. Comparar com outra 

carta e com a fala da 

entrevistada. Talvez ajude no 

tema educação.  

 

26 HC Pasta 1 Carta e Plano 

de Emergência 

para 

reformulação 

 

 

09/09/1995 12 O documento discute a nova 

concepção da escola, por isso é 

importante para pensar a 

concepção de qualidade da 

escola, sua concepção de 

formação/educação.  

27 OD Pasta 1 Entrevista/ 

conversa com 

Beatriz Costa 

e outros - 

Verificar 

 

S/D 25 Trata-se de um documento 

riquíssimo no qual Beatriz 

coloca algumas   concepções 

que norteavam seu trabalho de 

acessoria. Alguns conceitos 

certamente permearam o 

CADTS: Trabalho, educação, 

política.  

28 CC Pasta 1 Carta de órgão 

financiador 

 

21/08/1995 3 A carta sinaliza a necessidade 

do CADTS rever sua concepção 

e ouvir efetivamente os jovens 

em suas pretensões. Será que a 

questão de ser umas escola de 

trabalhadores aparece nessas 

cartas? 

29 PC Pasta 1 Projeto 

Triênio 93/95 

–  

 

S/D 24 IMPORTANTE - Analisar 

como triênio anterior ao da 

reformulação. 

30 OD Pasta 1 Ficha de 

Cadastramento 

de Escolas 

Operárias – 

Dados que 

podem ser 

importantes 

 

 

S/D 3 O documento destaca a estrutura 

de funcionamento da escola na 

época e além de ter uma 

descrição da característica 

democrática, associando 

“política” (na minha concepção) 

e ensino.  

31 HC Pasta 1 Relatório de 

1992 – Com 

fotos e 

informações 

sobre o CET 

 

 

1992 31 Documento 

IMPORTANTÍSSIMO – 

Descreve detalhadamente a 

concepção de educação da 

escola, assim como o  “método” 

AÇÃO CONCRETA. Criação 

da ACT (Tema Política), As 

legendas das fotos também 

falam sobre o sentido de política 

ou talvez de trabalho. Os anexos 

do documento são bem 

interessantes com temas da 

política, trabalho e também 

memória. Também ajuda pensar 

a formação docente na p.13. 
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32 OD Pasta 1 Contribuições 

do CADST na 

discussão 

sobre o estudo 

de História nas 

escolas 

operárias 

 

S/D 3 A Discussões sobre a concepção 

de História são importantes para 

pensar a concepção de educação 

como um todo e como o tema da 

política a atravessa.  

33 OD Pasta 1 Formação 

Política. 

Contribuições 

ao seminário 

que ocorreu de 

18 à 20/06/92 

 

Maio de 

1992 

3 O tema da política é bem 

esmiuçado. Consideração das 

ações de participação como 

parte da formação política como 

eu já supunha.  

 

 

 

34 OD Pasta 1 Relatório de 

visita ao CTC 

– Para 

comparar a 

visão e a 

relação com 

outras escolas 

 

 

 

 

17/08/1992 4  

35 OD Pasta 1 Avaliação 

CADST  

 

Jan./1991 3 IMPORTANTE – O documento 

aponta caminhos para 

construção de uma avaliação 

específica. Destaco as falas 

descritas para compor a 

memória 

36 OD Pasta 1 Principais 

problemas 

para avaliação 

em Outubro de 

1990. 

 

 

Agosto/1990 3 Trata-se de uma reunião de 

avaliação, na qual um dos eixos 

da crítica é a ausência de uma 

formação política. Importante 

para compor a formação da 

concepção de política ao longo 

do tempo.  

37 OD Pasta 1 Informativo 

CADST nº1 

 

 

Maio/1990 9 O informativo apresenta a 

escola e de certa forma sua 

concepção de educação, além de 

apresentar também um papel 

político. Uma ação de 

conscientização política. 

38 CC Pasta 1 

 

 

 

Carta ao Bispo 

de Caxias – 

Controvérsia 

sobre a divisão 

do terreno. 

 

23/06/1989 2 A carta destaca o enfrentamento 

do CADTS em conflito de 

interesses com setores da Igreja. 

39 CC Pasta 1 Carta ao 

Conselho 

pastoral de 

São João. 

22/07/1989 5 Concepções iniciais da escola 

em sua proposta educativa, 

assim como concepção e 

imersão política. 
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Resgata a 

história e 

concepções 

iniciais do 

CADST. 

40 OD Pasta 1 Grade de 

programação 

do Cadst de 

1989. 

1989 1 Funcionamento 

41 OD Pasta 1 Relatório de 

visita – Pode 

ser 

interessante 

por relatar 

questões que 

envolvem 

outras escolas 

de 

trabalhadores. 

16/12/1988 3 O Relatório mostra a 

observação dos membros do 

CADTS sobre aspectos políticos 

presentes na escola visitada, 

além de observação sobre a 

estrutura metodológica e a 

organização do ensino da escola 

visitada.  

42 OD Pasta 1 Avaliação 

interna feita 

em 1988. 

 

 

Início de 88 4 IMPORTANTE – O relatório 

descreve bem o funcionamento 

de uma reunião que dá para 

perceber o sentido de política 

implícito na mesma. 

43 OD Pasta 1 Relatório de 

visita/ estágio 

de 1985. 

Início do 

CADST. 

 

 

 

 

 

01/03/1985 7 Relatório de visita ajuda pensar 

a construção do modelo 

educacional do CADTS, através 

da troca e aponta também  o 

relacionamento político que 

proporcionava construção do 

conhecimento. 

44 RR Pasta 1 Relatório de 

uma reunião 

que discute 

aspectos 

internos do 

funcionamento 

do CADST. 

 

09/04/1985 2 Início do CADST – Ajuda a 

pensar a construção de sua 

concepção de escola e de 

educação. 

45 CC Pasta 2 Correspondên

cias com 

agências 

financiadoras 

 

 

Várias 33 As cartas tratam basicamente de 

financiamentos junto as 

agências internacionais. Em 

algumas são explicitados o fim 

de convênios com instituições 

que resolveram diminuir o 

investimento no Brasil e na 

América Latina. 

46 OD Pasta 2 Programas dos 

cursos de 

eletricidade e 

informática 

 

S/D 13 Ajuda conhecer um pouco do 

currículo e do funcionamento 

desses cursos. 
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47 OD Pasta 2 Relatório do 

Cadst 2004 

 

2004 5 O documento conceitua o 

CADTS mostrando a relação: 

educação, trabalho e cidadania. 

Cidadania como política, na 

minha leitura. A estrutura de 

funcionamento no ano de 2004 é 

bem esmiuçada.  

48 HC Pasta 2  Regimento 

Interno 

 

S/D 6 IMPORTANTE – Mostra a 

estrutura de funcionamento, 

finalidade da escola em sua 

proposta de formação que tem a 

autonomia enquanto meta. Pode 

servir de parâmetro para pensar 

o tema qualidade.   

49 OD Pasta 2 Tentativa de 

parceria com a 

Rede Federal 

 

20/07/2007 18  

50 OD Pasta 2 Relatório de 

Seminário de 

ex-alunos 

 

1993 27 Material muito interessante. O 

tema principal do seminário o 

mundo do trabalho. Existe 

depoimento de ex-alunos sobre 

suas experiências no mercado 

de trabalho depois que saíram 

do CADTS. Há também relatos 

sobre a palestra sobre Trabalho, 

assim como cópia das 

transparências usadas. 

51 OD Pasta 2 Relatórios 

com cartas 

 

 

2005/2006 10 Destaca o funcionamento do 

CADTS nos anos de 2005 e 

2006. Aponta também a relação 

com o tema da economia 

solidária. Menciona também 

parceria com um grupo da 

COPPE – UFRJ que fez um 

TCC sobre o CADTS. 

52 OD Pasta 2 Relatórios 

com cartas  

 

 

2006 10 Aparece aqui um dilema sobre o 

papel do CADTS e o papel do 

Estado. Talvez as entrelinhas 

ajudem a pensar o desafio da 

educação. Contribuir com a 

manutenção da estrutura ou 

ignorar isso e focar nos 

indivíduos trabalhadores? Aqui 

já aparece um desânimo por 

conta da falta de fôlego 

financeiro para continuar o 

projeto. 

53 OD Pasta 2 Possibilidades 

de ação em 

2007 com 

carta 

 

2007 8 Contém uma proposta para 2007 

que ajuda a pensar o desafio de 

manter as convicções e se 

manter viva como escola de 

trabalhadores. 

54 HC Pasta 2 O CADST em 

2004 

 

2004 6 Descrição do funcionamento e 

um relatório detalhado do que 

fio feito em 2004. 
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55 PC Pasta 2 Projeto – Vale 

apena para 

pensar 

características 

ao longo dos 

anos 

 

 

 

2005 10 Mostra a estrutura da escola, 

reflexão breve sobre formação 

de baixa qualidade e evasão 

como desafios. Destaca também 

o funcionamento da escola e 

suas propostas metodológicas e 

pedagógica. (Importante 

comparar com outros anos, 

principalmente com a 

denominada “Ação Concreta”). 

 

A história do trabalho aparece 

como ítem fundamental 

pedagógico, por isso é 

importante pensarmos como a 

mesma é elaborada ou passada...  

56 PC Pasta 2 Projeto para 

Petrobrás – 

Visão em 

2004. 

Recuperação 

histórica e 

currículo da 

equipe técnica. 

 

2004 17 Nas linhas e entrelinhas do 

projeto encontramos a estrutura 

de funcionamento da escola, 

uma concepção de trabalho e 

ainda o registro de memórias de 

ex-alunos. 

57 PC Pasta 2 Histórico 

divido em 3 

momentos. 

 

 

2002 21/11 IMPORTANTE -  

58 OD Pasta 2 Programa de 

Elétrica de 

2005 

 

 

2005 8 Currículo 

59 PC Pasta 2 Destaque para 

o histórico e 

divisão em 3 

momentos, 

diferente. 

 

 

S/D 4 Funcionamento e tentativa de 

reinvenção.  

60 OD Pasta 2 Decisões das 

assembleias 

dos 

estudantes. 

Noite e Tarde 

 

 

Maio de 

2002 

8/4 

cada 

As decisões das Assembléias 

ajudam a entender a dinâmica 

política na prática e também. 

 

 

 

 

 

 

 

61 OD Pasta 2  

Cartas 

relatórios aos 

apoiadores. 

2002, 2004, 

2005 

20 Aponta o funcionamento e 

concepções da escola nos anos 

2002, 2004 e 2005. 

Destaque para fotos.  
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Algumas com 

fotos, 

inclusive. 

 

62 HC Pasta 3 

176.22 - 0679 

Histórico por 

Gilson 

 

S/D 2 Apresenta as concepções da 

escola com ênfase no tema do 

trabalho. 

63 OD Pasta 3 

176.22 - 0679 

Roteiro para 

pesquisa/ 

avaliação 

 

1989 8 Descreve rapidamente o 

CADTS e outras escolas do 

Conselho. Ajuda a tecer uma 

comparação. 

64 OD Pasta 3 

176.22 - 0679 

Não é sobre o 

CADST, mas 

discute 

conceitos. 

“Esboço para 

uma proposta 

de discussão 

de Educação 

Contra a 

Exclusão”. 

25/08/1994 28  

 

  

65 OD Pasta 3 

176.22 - 0679 

 

Relatório 

sobre 

seminário com 

instrutores. 

 

Fev. de 1990 24 Muito interessante: Envolve 

concepções sobre educação 

operária, política, ajuda a pensar 

qualidade e memória (nesse 

caso analisar as falas dos 

sujeitos sobre o que acharam do 

seminário. 

66 HC Pasta 3 

176.22 - 0679 

Avaliação do 

CADST feita 

pelo SAPE 

 

Set.1997 98 IMPORTANTE – Ajuda a 

pensar todas as categorias 

listadas. É o documento mais 

completo. Partir do Índice.  

67 OD Pasta 4 

176.21 

Proposta de 

Formação 

Política 

CADST 

completo. 

 

 

S/D 14 IMPORTANTE – Consta 

inclusive falas dos participantes. 

Alinha pressupostos da 

formação política.  

68 OD Pasta 4 

176.21 

Planejamento 

de formação 

política da 

Ação Técnica. 

Não do 

CADST 

 

1992 14 Talvez ajude em uma 

comparação com o CADTS. 

 

 

69 OD Pasta 4 

176.21 

Apostila a 

Educação de 

Trabalhadores 

pelos 

trabalhadores. 

CEEP – São 

Paulo - 

CADST 

 

 

Novembro 

1999 

92  
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70 OD Pasta 5 

176.2751 - 

3132 

Apostila de 

Certificação 

Profissional – 

Gustavo 

Codas 

 

19/01/2000 17 Não é do CADTS, mas talvez 

ajude no tema da certificação. 

71 OD Pasta 5 

176.2751 - 

3132 

Apostila - O 

desafio dos 

atores no 

enredo da 

nova 

institucionalid

ade da EP no 

Brasil: Um 

Samba 

Articulado? 

 

Junho/ 1999 16  

72 OD  

Pasta 5 

176.2751 - 

3132 

 

Apostila: O 

modelo de 

Competências 

e as 

segmentações 

sociais – 

Rogério do 

Valle 

Julho/1990 13  

73 OD Pasta 6 

176.052 - 052 

 

 

Apostila: 

Qualificação 

Operária: 

Origens do 

SENAI 

Maio de 

1981 

23  

74 OD Pasta 6 

176.052 - 052 

 

 

Apostila: 

Educação: 

Uma 

estratégia de 

Ação Política 

de Xico Lara. 

30/06/1992 9 Importante para as definições de 

Educação e política para Xico 

Lara. No final ele afirma que se 

baseou em Thompson e em 

Castoriadis. Importante a leitura 

e análise. 

 

 

 

75 OD Pasta 6 

176.052 - 052 

 

 

Apostila: 

Formação 

Profissional 

do Ponto de 

vista dos 

trabalhadores. 

Xico Lara 

 

 

Outubro 

1993 

6 Importante para as concepções 

de trabalho e de educação. 

76 OD Pasta 7 Formulários 

de 

Questionários 

Preenchidos 

pelos alunos 

com breve 

perfil 

 

Maio 

2001 

13 Fichas que ajuda a conhecer 

perfil de alguns ex-alunos. 

Consta uma pergunta sobre a 

profissão exercida ao terminar o 

curso. 
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77 RR Pasta 7 Reunião com 

ex-alunos 

 

 

14/12/2000 11 Documento repetido 

 

 

 

 

78  HC Pasta 7 Novos 

detalhes 

 

NC 6 IMPORTANTE – Documento 

bem completo descrevendo o 

funcionamento do CADTS e 

principalmente suas concepções 

de educação. Destaque para os 

embasamentos filosóficos e 

políticos. 

79 OD Pasta 7 Assembleia 

Noite – 

Alunos 

 

Março 

2001 

4 As decisões das Assembléias 

ajudam a entender a dinâmica 

política na prática e também. 

 

 

80 OD Pasta 7 Assembleia 

Tarde – 

Alunos 

Março e 

2001 

6 As decisões das Assembléias 

ajudam a entender a dinâmica 

política na prática e também. 

 

81 RR Pasta 7 Reunião com a 

equipe 

18-11-2000 3 O documento ajuda pensar ou 

resgatar parte de memórias a 

partir das falas, mas também 

apresenta concepções de 

educação, trabalho e política. 

82 

 

 

OD Beatriz Folder de 

apresentação 

com fotos.  

S/D 5 IMPORTANTE – Folder de 

apresentação com concepções 

de trabalho, política e educação 

 

83 

 

OD Plataforma Histórico da 

Plataforma - 

CET 

16/09/95 18 Documento importante para 

concepções de política, 

educação e trabalho. 

84 

 

RR Plataforma Relatório 

seminário 

CET 

Julho de 93 31 Seminário que deu origem à 

Plataforma conforme consta a 

lápis. Ajuda principalmente nos 

temas trabalho e política. 

85 

 

OD Plataforma Discussões 

Plataforma 

S/D 35 Seminário de avaliação da 

plataforma. Contribui nos temas 

educação, política e trabalho. 

86 

 

OD Plataforma Resumo sobre 

a concepção 

da plataforma 

(e-mail) 

25/11/2002 2 Resume a concepção 

pedagógica por trás da 

Plataforma. 

87 OD Beatriz História do 

trabalho 

1992 159 Apostila usada como material 

de apoio às aulas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Entrevistas 

JOÃO 

Entrevista realizada em 6/03/17 na sede da APAC no bairro de Coelho Neto em São João de Meriti. 

Nome: José Italo Barbosa de Albuquerque (Italo) 

Idade: 60   Casado há 36 anos, pai de duas filhas (33 e 28 anos), católico (não muito praticante). 

Trajetória escolar: 

 tenho o 2º grau, já tinha quando cheguei no CADTS. Sempre trabalhei na metalurgia, torneiro mecânico, ferramenteiro. 

Minha vida toda foi por aí. Depois no CADTS fui passar a experiência que eu tinha. Estou aponentado”. 

Houve interrupções durante a trajetória escolar? 

“Interrompi muitas vezes. Até o primeiro grau não, era chamado ginásio. O segundo grau eu fui fazendo aos poucos. 

Comecei com desenho técnico, depois parei, fui para contabilidade... Eu ia vendo o que precisava, sempre participei do 

movimento... Parei no desenho, mas nunca exerci. 

Vc já tinha uma participação em movimentos sociais? 

Já. Eu tinha uma participação no movimento sindical.  

Então quando chegou ao CADTS vc já tinha essa vivência em movimentos sociais?  

“Mesmo porque o CADTS não procurava uma pessoa só de... Você tinha que ser um cara, um técnico e tinha que ter também 

uma participação social. Se você tivesse só a participação social não tinha condições de estar apto porque não tinha a técnica 

e se tinha só a questão social e era técnico também não tinha o complemento, a junção das duas coisas”.  

Podia ser um técnico do SENAI? 

Sim. E justamente o CADTS foi criado com a crítica ao SENAI. A forma de educação dos trabalhadores era uma outra 

proposta contra a proposta dos empresários, então... 

Motivos das interrupções (5m)? 

Rapaz eu parava mesmo as vezes até por campanha. Uma vez eu estava no terceiro ano do segundo grau e parei em outubro, 

pouco antes de outubro, teve uma campanha eleitoral... Ano que vem eu termino. Nunca foi por trabalho... Alguma coisa 

aconteceu na minha vida e eu parei. 

Sobre formação familiar (5m47) 

(6m29) Rapaz eu vim ter uma visão grande da escola no CADTS... Porque aí o fato de estudar a história, a história dos 

trabalhadores.... A escola era aprender e sei lá. Você tinha que passar de ano. Imagem marcante da escola não lembro não.  

Sobre a Trajetória Profissional (7m10) 

“Sempre fui da área metalúrgica, me formei (...) no SENAI que era o único meio de se obter uma profissão. Fiz o curso de 

torneiro mecânico. Depois fui me especializando, fiz torneiro mecânico, ajustador mecânico, fresador, fiação de ferramenta, 

ferramenteiro, desenho, então na minha vida profissional e fui me especializar mais... Eu gostava também do que eu fazia... 

Fui me especializar nisso aí. 

Como chegou nos movimentos sociais? 

A questão dos movimentos sociais... Meu pai era um cara ativista. Foi preso na época da ditadura. Então, eu dentro de casa 

tinha essa formação de luta, eu via a vida dele. De vez enquando ele saia para comprar cigarro, a polícia pegava ele no meio 

do caminho e levava. Minha mãe já sabia porque quando passava alguém perto ele pedia avisa para minha mulher que eu fui 

comprar cigarro e já volto.  

(8’8’’) E dentro da igreja também na pastoral dos trabalhadores tive conhecimento da luta dos trabalhadores. Então desde 

criança vendo as coisas acontecer, escutando também as questões políticas através de meu pai e de outras pessoas. E eu fui 

tomando o meu rumo, escolhendo a minha vida. O meu engajamento é um pouco por aí. Como todos os meus irmãos também 

sempre vendo essa ação dele política. 

(8’53) Ele trabalhava com o que? 

Ele era auxiliar de escritório...  

Ele não era da parte industrial? 

 A mecânica, na metalurgia. Quando eu comecei a entender meu pai como pai. Porque ele trabalhou no comercio, em uma 

infinidade de lugares. Outra coisa que me chama atenção também é que ele criou uma cooperativa de conservação. Um outro 

trabalho que ele tinha... Pegou um grupo de pessoas e criou uma cooperativa para fazer limpeza em firmas... E eu via também 

a forma de se gerir aquilo dali. Como é que era gerido, como as decisões eram tomadas. Isso aí também a minha vida... (Isso 

foi na década de 1970) 

(10’) Fui para o SENAI em 73, tinha 15 anos de idade. Escolhi muito rápido a minha profissão, onde eu morava tinha uma 

oficinazinha, o cara tinha lá uns dois tornos mecânicos. Eu ficava olhando... Aquilo ali me despertou um interesse... 

Como foi o seu primeiro contato com o CADTS? 

Olha eu conheci o CADTS... Me lembro que quando eu saí do SENAI eu já trabalhava em 70... 76 eu trabalhava na Fiat. Eu 

conheci a proposta dos caras, porque tinham alguns trabalhadores se reunindo para tirar dúvidas. Através do Xico, Bia, 

Dora... 
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Em que ano isso? 

76,77... Onde eu passei um tempinho na igreja que tinha aqui em Agustinho Porto. O pessoal se juntava lá para trocar 

experiência de desenho, medição... Eu passei ali durante um tempo. Eu conheci Xico e Bia também quando era criança e 

conheci essa proposta. Depois..., passei lá pouco tempo, saí não sei porque. Acho que alguma coisa de trabalho. A 

acompanhando... Depois tiveram em Costa Barros, depois em Guadalupe. Um grupo também de estudo em Guadalupe. 

Lembro que uma vez me chamaram para olhar um torno. Um torno pequeno que eles conseguiram recurso para comprar. Fui 

lá dar uma olhada... Já conhecia também o pessoal de movimento social, movimento sindical. E tinha uma ligação com 

movimento sindical também essa proposta. 

E depois em 86 o Xico me fez o convite que era para participar da APAC. Como o CADTS em São Mateus foi em 84. 

(13’15) A fundação mesmo oficial né? 

O CADTS porque tinha outro nome. Tinha o CATT que não me lembro... Centro... de trabalhador. Em 1984 foram para São 

Mateus com a proposta que se tinha da criação de empreendimentos agrícolas, a relação cidade e campo. Me chamaram para 

participar da APAC. Participei de um bocado de reuniões... Isso lá no CADTS, um bocado de reuniões de discussão, de 

criação de como fazer de estrutura. Me afastei um pouco. Depois o Xico me chamou e falou: - Estamos precisando de você. 

Mas, não para APAC e sim para o CADTS. Para ajudar lá como monitor... 

Eu falei: - Isso aí não dá para mim não porque não sou professor... Não vamos lá. É aquilo que já foi feito antes, sempre foi 

feito... Vamos fazer uma experiência... Levei uns dois anos para sair de onde eu estava (...) Aí quando eu sair em 88 fui fazer 

parte do grupo de monitores do CADTS. E aí que eu fui... A minha intensão na época era ficar um ano, no máximo dois anos. 

Eu sempre tive quando comecei a trabalhar... Ficar um ano, um ano e pouquinho depois sair que era para aprender. Se você 

começar a trabalhar em um lugar só, você fica bitolado com o serviço só naquela fábrica ali. Então eu dei uma rodada boa. E 

saindo também as vezes queimado por causa de sindicato. E fiquei no CADTS até 2008.  

Sobre os grupos que se reuniram nas fábricas (15’): Italo não fez parte deles. 

Os estudos dos grupos que se reuniam nas igrejas... Ítalo conta que tinha dificuldade com desenho e foi lá para estudar isso. 

“Era uma troca de experiências. Não tinha um professor no quadro ensinando”. (...) “Estudava em cima da dificuldade das 

pessoas”. 

(18’45) Sobre o cotidiano da escola (...) 

O Cotidiano é o que a gente pensava na época. A gente queria a organização dos trabalhadores dentro da fábrica. Isso é (...) 

fato. Era a discussão da tecnologia com a sua vivência. Porque a questão da técnica não está desvinculada da política. O que a 

gente fazia ali era isso. O grupo se sentava e tomava decisões. A sala de aula, os meninos,  os adultos que entravam, a única 

coisa que eliminava eles era a assiduidade no processo de presença. A gente fazia lá uma avaliação de matemática. Mas, para 

que? Para você ver o conhecimento de cada um. Isso aí não eliminava ninguém porque o cara não sabia. E as coisas eram 

construídas dentro de sala. Então você tinha lá a programação do que era preciso. Para construir um parafuso... A questão 

teórica com a prática e a vivência. As coisas estão juntas. As decisões iam acontecendo no dia a dia. Era de fato isso, a 

organização dos trabalhadores. A diferença do SENAI, de fato da formação que o SENAI tinha que era como você se porta 

dentro da fábrica. Qual é o seu papel? Você está aprendendo para que? Como se portar dentro da fábrica da fábrica deles. E 

agente enquanto trabalhador o que a gente quer como trabalhador... Se tem um carro lá na porta chamando para ir para o 

sindicato e a chefia fala não vai não... Vamos discutir isso daí. Por que uns chamam e outros dizem que não? Qual interesse 

dos trabalhadores e o do empresariado? A gente discutia tudo isso. E a partir do que você está fazendo... Eu falo da mecânica 

porque é onde eu atuava. Para ter a construção do ferro vai precisar do carvão, tem que ter o carvão... Como é a vida dos 

trabalhadores que extraem carvão? É diferente da nossa? O que tem de diferente? O que tem de igual? A exploração? O 

salário? As condições de trabalho? Então, discutia isso, discutia a vida dos trabalhadores... Ele pega o carvão, vai levar não 

sei para onde... Esse pedaço de ferro que hoje a gente está segurando aqui tem toda uma história também. Toda uma história 

da transformação do material e transformação da vida dos trabalhadores. Não tinha um momento específico para discutir... 

Era na hora que você estava fazendo as tarefas.  

(...) (20’30) Por isso que o monitor tinha que ter a questão social e a questão técnica. Uma coisa mais forte que a outra não.... 

Ia desenvolver mais se o cara só técnico ia criar gente técnica para entrar para uma fábrica como qualquer um.  

Você foi formado no SENAI em um modelo totalmente diferente da proposta do CADTS. Como era a sala de aula, 

você falou que não tinha notas, não tinha retenção? 

(23’20) A gente sentava para conversar, não era cadeira individual, era grupo de quatro, cinco pessoas sentados em volta aqui 

(apontou para mesa). Eu estou vivendo junto com você, estou construindo junto com você, estou vendo qual é a dificuldade 

que você está tendo, você está vendo a dificuldade que eu estou tendo. Então na hora da avaliação nós pensávamos com o 

grupo, cada um que trabalhou junto ia falar... agora... O Anderson é o seguinte, o Anderson na hora da máquina começou 

com medo. Eu acho que ele tem que perder um pouco isso, tem que fazer isso (...) Então era uma troca entre as pessoas. Eu 

acho que muito interessante também era com os garotos tem essa vivência que não tinham na escola. Na escola está lá o 

professor, eu tenho que aprender aquilo para fazer na hora da prova e tirar uma nota. E ali tinha evidentemente um confronto 

onde ele participava de todo um processo. Mesma coisas... A gente não eliminava ninguém na sala. Se tivesse qualquer 

problema estaríamos discutindo com todo o conjunto (...) 

(25’) Para nós que viemos de uma escola tradicional, é um pouco difícil visualizar como isso de dava na prática. Com 

funcionava? Vocês tinham um conteúdo pré-determinado? 

Não... Um pouco a gente sentava antes para pensar o que íamos fazer, vai aprender... tarefa facear e desbastar (...) Então o 

que a gente precisava, fazer o que... No eixo onde ele vai ter aqui uma determinada medida (...) Então o que agente precisa? 

Faceamento e o desbaste... Aí você tem o torno. O que você tem que aprender no torno? A placa, o cabo transversal... Então o 
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que você via? Aqui as tecnologias que seriam aplicadas. Medida... Para colocar aqui você precisa de medida. Então vamos 

ver a questão de medida. (...) Então temos o milímetro e a polegada. Vamos começar por onde? Por que milímetro? Porque 

no Brasil o sistema é milímetro. A polegada é americana, é inglesa. Por que os dois sistemas? Ah... Porque tinha um negócio 

de antigamente onde a Inglaterra era dona dos mares, tinha um negócio de pirataria, teve uma confusão em uma determinada 

época em mil setecentos e pouco com a França... Aí a França não queria mais esse sistema... Aí você teve lá um tal de 

Revolução Francesa... Então, está vendo? Não está tudo ligado? Porque o Brasil é milímetro mais tem que usar os dois? 

Então se você trabalha em uma firma americana o sistema é polegada, se trabalha em uma firma alemã o sistema é milímetro. 

Então tinha que fazer essa discussão e a discussão política. Porque dessas coisas. Aqui você já teve a política junto com a 

técnica. Vamos lá o que a gente precisa (...) já discutimos sobre revolução, sobre medida vamos para o faceamento. Vamos 

para prática. Então a gente fazia a grade, o que precisa para determinada tarefa (...) Assim a gente ia se programando. Sentava 

eu Severino dentro da tornearia (....)  

(30’50) Como você percebia a relação dos alunos com os monitores, entre eles mesmos... esse contato pessoal no dia a 

dia da escola? 

Olha de início era complicado. O curso era de dezoito meses. De início a gente tinha uma iniciação que era o estudo da 

matemática para igualar todo mundo. Tinha gente fazendo o segundo grau, o primeiro grau. A gente pedia a quarta série do 

fundamental. Não quer dizer que o cara com ginásio saiba mais. As vezes ele tem uma dificuldade que o cara com a quinta, a 

sexta série desenvolve um pouco mais... É uma questão de oportunidade. E a escola é aquele negócio... Está ali decora... Mas, 

onde é que ele vai usar aquilo? Então de início o garoto chegava, o pessoas chegava... Como é esse negócio? O cara não toma 

decisão nenhuma, quem tem que tomar é o conjunto. Tinha gente que não concordava, tinha gente que saia no meio do 

caminho. Saia também por diversos outros motivos. O cotidiano vai modificando. O cara está lá em um trabalho em 

determinado horário, muda de trabalho e já perde a hora da escola (...) Mas depois que percebia isso também... Porque 

quando entrava ele tinha umas regras a cumprir, uma assembleia que a turma mais antiga tinha feito. Pegava o momento em 

que eles se juntavam sies meses (...) E aquelas regras, eles seguiam o que os outros tinham feito. Depois de um determinado 

tempo se sentava de novo e vamos ver essas regras (...). Muita coisa mudava, pensamento de pessoas novas, pensamento de 

outros, ia mudando não ficava permanentemente (...) Agora ele entar, participar de alguma coisa que alguém deixou e depois 

ter a oportunidade de mudar isso, colocando o pensamento dele também depois de um momento de experiência... Aí com isso 

daí o comportamento ia mudando. Houve... eu escutei lá em final de ano, porque a gente não tinha lá pessoal de limpeza eram 

os próprios alunos que limpavam a sala, lavavam o banheiro, então fazendo uso todos temos que ter cuidado. As vezes 

depoimento lá de mulheres que falou: -Não sei o que foi feito aqui não, mas o meu marido mudou muito. Não fazia nada em 

casa, agora lava banheiro, ajuda lavar louça... A questão do companheirismo. E a pessoa enxergou que a mulher dele é uma 

companheira. A gente discutia muito a questão de gênero. Uma das primeiras coisas que o cara assistia era o filme “Acorda 

Raimundo, acorda” (...) Era um filmezinho de 20 minutos onde há inversão dos papéis (...)  

(35’40) Mas, com o decorrer esse companheirismo, essa questão do ajudar o outro... O cara está com dificuldade... Não dá 

para a gente passar para frente por que? Começou junto vamos terminar juntos, ajudar o cara. As vezes marcavam para 

estudar final de semana (...) Por conta própria deles. Já eram coisas que eles ima criando, iam vivenciando. (...) Aquele 

negócio, você vai vivendo o seu habitat. Se você está ali com o seu companheiro, você vai vivendo a solidariedade.  Agora é 

o que eu discuto muito quando falam da redução da maior idade... Se o cara está onde está, está com um negócio na mão, 

ganha um tabefe no pescoço, me dá isso aqui... Como ele vai pedir na rua? Do mesmo jeito que ele é tratado. Então a culpa 

não é do cara. A culpa é da sociedade, a sociedade que impõe isso, que forma ele. 

Essa relação depois dos seis, oito meses. O cara estava... era uma mudança muito grande. Você tinha lá a caixinha, a 

discussão da caixinha. Você tinha a cozinha onde tinha lá um biscoito, um pastel, um refresco... Paga a quem? A caixinha 

está lá. Você sabe quanto é, faz a sua conta. Paga o seu lanche e pega o seu troco. Dava furo de vem enquanto? Dava furo. 

Deu furo? O que houve? Alguém esqueceu, foi nota colada uma na outra aí. Entendeu? Então o pessoal ia fazer discussão por 

que que faltou. Oh ficou coisa demais aqui também... 

As discussões eram nas assembleias? 

(38’20) A assembleia definia e as discussões eram nas salas. A limpeza era discutidas nas salas. A assembleia já tinha 

definido que era por sala para limpar o banheiro... Então cada sala se organizava para limpar o banheiro. Uma vez por mês 

tinha a manutenção geral (...) Interessante as vezes que de início entrava um menino lá e pichava o banheiro, então eles 

sabiam quem estava pichando... Temos que tirar aquela pichação. Como vamos fazer isso aqui? Aí tinha os mais antigos... 

Vamos fazer o seguinte. Agora vai o Anderson, Anderson foi o cara que pichou, eles viram que foi você. Vai o Anderson 

tirar a pichação lá. Aí o cara... Poxa, eu que fiz aquele negócio, agora eu que vou ter que limpar (...) Então o pessoal ia vendo. 

As vezes falavam, não faz isso não cara. As vezes na hora falavam: - você que fez aquilo lá, então você vai limpar. Era bem 

interessante isso.  

Então pelo que você passou, no primeiro momento havia um choque com a organização da escola e depois iam se 

adaptando?  

(40’) Iam vendo, iam percebendo também que era uma coisa melhor de se viver.  Do que ter um cara mandando e você sendo 

obrigado a fazer aquilo que o cara quer. Isso dentro da fábrica também mudou o comportamento de muita gente. Você tinha a 

caixinha, me lembro. Isso está sempre na minha memória... Tinha uma caixinha, onde eles definiam para que era aquela 

caixinha. E aí se definia.., R$2,00 para cada um por mês. E o que vai fazer com esse dinheiro? Ah... empresta. Faltou gás na 

casa do cara empresta. Cobra juros, não cobra juros. Por que cobra juros, por que não cobra juros? E essa discussão era feita. 

E geralmente não se cobrava. Pô se o cara veio pegar o dinheiro para comprar o botjão de gás e tu quer afundar mais o cara 

(...) Aí se entrava mais na discussão. Como é esse negócio de empréstimo de banco (...)  
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(41’30) Eu ia falando... O que me chama mais a atenção. Teve uma vez que um ex-alunos estava trabalhando e eles tiveram 

um problema lá na fábrica que tinha que ter um técnico e você tinha que provar que aquilo estava errado. Então antes disso 

tudo o que eles fizeram? O cara fez uma proposta de se criar uma caixinha, cada um dá um tanto que era para pagar o técnico 

para ir ver...  O ex-aluno lá estava contando como eles conseguiram provar o barulho dentro da fábrica incomodava eles. 

Depois o ministério do trabalho teve que interferir e tirar aquele ruído. Uma coisa que ele aprendeu e levou para vivência 

dele. Então isso aí que... é muito legal.  

(42’35) Tinham festas? 

Todo mês. Tinha um dia que você ia por mês... Como tinha manutenção, tinha o dia do entrosamento uma vez por mês (...) 

Eles organizavam o que ia ter (...) Contava presença como uma aula normal, como um dia qualquer (...) E o pessoal cobrava 

por que falou. Ah, não tinha aula. Tinha aula sim e a aula era o entrosamento (...) 

(44’50) Tinha um percentual mínimo de presença estipulado? 

Sim. Mas, que definia isso era a turma. Porque uma forma de pagamento era o compromisso que ele tinha que ter o dia e o 

horário livre para estudar. Ah... mas eu sei essa matéria. Mas, o fulano não sabe. Então determinavam  lá três ausências por 

mês, por exemplo. Chegou as três eles sentavam e vamos conversar o que está acontecendo. Por que quando você vem e não 

pegou a matéria, você atrasa a gente. Então de discutia. O cara quando começava faltar muito também, ele saia (...) Ele via 

que não era o momento dele (...) 

(46’15) E as aulas eram de segunda a sexta? 

De segunda a sexta-feira (...) três horas por dia. A tarde de segunda a quinta 3h45 por dia (...) A tarde de sexta-feira a gente 

reservou para definições que tínhamos que tomar no dia a dia. A mesma coisa que acontecia em sala, acontecia com a equipe 

de trabalho. A equipe de trabalho que fazia a gerência do CADTS. Toda decisão era o conjunto de trabalhadores que tomava 

(...) era de 13h às 17h. Aí cada um chegava ou ia estudar... cada um preparava o material da semana ... 

(47’50) Você disse que o curso andava no ritmo da turma, mas o prazo era de 18 meses. Acontecia de se estender 

mais? 

Acontecia de se estender mais um, dois meses. Era um problema porque tinha uma turma saindo e uma turma entrando (...) 

(49’15) No caso dos pessoal que trabalhava no CADTS eram todos trabalhadores de fábrica? 

De fábrica. Tinha o pessoal da contabilidade. Tina a Ana,  a Sueli que trabalhavam no escritório e que também davam aula no 

período da matemática, da iniciação elas também iam para sala de aula e os monitores eram todos de fábrica.  

(49’50) Tinha uma seleção? 

Com os monitores. Os próprios monitores (...) via também a vivência dele dentro do movimento... Entrevistava, sentava três 

quatro vezes para conversar. Saber o que ele achava de estar ali em sala de aula, que ele não é um professor (...) (51’20) 

Monitores porque não era professor... Passava experiência de vida e profissional, vivencial... 

 (51’40) Perguntei se havia um material didático e metodológico próprio do CADTS como o Criando Saber do CTC... 

Ìtalo falou que não tinha esse material, mas o que o ajudou muito quando ele foi para lá foi o Criando Saber.  

(53’) A gente tinha “A História do Trabalho”... Como eu falei aqui da medida. A gente ia estudar (...)  “Fala sobre os livretos 

organizados por monitores de cada área”.  

(54’50) Como era a questão da religião? A igreja interferia no cotidiano da escola? Como era a relação com os alunos 

e monitores dentro desse tema? 

Cara olha só, a gente estava dentro da igreja com apoio do Dom Mauro Morelli... A gente teve na paróquia, porque o CADTS 

ficava ao lado da paróquia, foi construído no terreno da Igreja ao lado da paróquia. A gente teve alguns embates com o 

pessoas da paróquia. Tinha gente que dizia que ali era da igreja e tinha que ser só católico (...) E agente falava que aqui não 

tem nada de confessional. Sei que teve uma vez que Dom Mauro juntou a gente do CADTS, o Conselho da Igreja e falou: -

Quem entende de formação profissional são eles e vocês não se metem não. E quem entende do eclesial são vocês e eles não 

se metem não. Acabou e aí acabou... Agora, com relação aos alunos... Na equipe tinha católico, espírita, ateu, protestante... 

Na equipe tinha gente do PT, tinha gente do PDT, do PSTU e tinha gente que não era partidário. Agora... o que ligava era o 

objetivo (...) Tinha o aluno que falava do Adão da Eva e agente falava: -Vamos discutir a questão científica. Espiritualidade a 

gente tem que respeitar, o homem tem que ter, mas no momento não vamos discutir isso (...) 

(58’50) Tinha gente cabeçuda. Não é coisa maravilhosa assim não porque (...) Tinha gente também que entrava sabendo da 

proposta, as vezes não concordava muito mais ia até o final do curso, fazia parte do processo e na cabeça dele aquilo ali.... o 

negócio de ensinar é cada um por si e o cara tem que se virar. Mas, ia até o final do curso e era uma pedra no sapato. De vez 

enquanto você tinha que ter um pouco de enfrentamento com ele (...) Até mesmo na questão das faltas: - Mas, eu sei... A 

questão não é saber ou não saber. Qual foi o compromisso que você assumiu? A questão é o compromisso (...) 

(60’) Em relação a formação profissional do CADTS. O que você acha? Foi uma formação efetiva? Os alunos 

exerceram? 

Olha já faz algum tempo que o curso acabou, 2008... Conheço gente que entrou para profissão. Uns entraram e depois saíram 

(...) Tem outros que fizeram mecânica com a gente e não entraram para profissão. Foram estudar desenho mecânico. Naquele 

negócio de interpretação de desenho despertou interesse neles (...) Teve gente que eu soube depois que se formou em 

engenheiro mecânico, projetista de elétrica, teve uma menina que se tornou projetista de eletricidade... Teve gente que criou 

com outros um grupo de trabalho. Nós trabalhávamos também essa questão da produção associada (...) Teve gente que não 

entrou de forma nenhuma na profissão. Teve gente que eu olhava e pensava esse aqui não tem jeito não vai entrar na 

profissão e eu encontrei com o menino e ele estava trabalhando no cinema, na porta vendendo bilhete... – Eu estou aqui mais 

estou indo para empreiteira dentro da Petrobrás. Almir é torneiro mecânico lá dentro e arrumou para mim, já estou indo para 

lá. Já fiz os testes e vou começar semana que vem ou a outra. O cara que a gente achava que não ia dar continuidade na 

profissão dele. Porque foi um cara que teve muita dificuldade (...)  
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(63’) Teve gente que o que serviu para ele foi a vivência que ele teve lá dentro do CADTS... Teve gente que fez mecânica e 

trabalha como mecânico de refrigeração. A mecânica que ele aprendeu, o uso com as ferramentas, ensinou a ele a depois na 

refrigeração (...)Teve gente que foi ser professor, professor de educação física 

(64’) Teve gente que voltou a estudar? 

Muito, muito. Uma coisa que eles falavam muito é que a matemática era um problema sério. Depois da iniciação, no final do 

curso eles diziam: - Eu estou no segundo grau e vim aprender matemática aqui dentro. (...) A gente tentava de todos os jeitos 

trazer a matemática para o cotidiano deles (...) A polegada, a polegada é fracionária, mas o cara não sabia fração. Então a 

gente tem que pegar a fração do início ao fim (...) Em baixo e em cima, como é o nome? – Não consigo guardar. Mas, não 

precisa guardar nome. Você tem que saber que a parte debaixo é quantas vezes o inteiro foi dividido. E a parte de cima é 

quantos pedaços você vai pegar. As vezes levava maçã para visualizar o que o cara está falando. As vezes pegava um 

pedacinho de madeira inteiro e dividia em três partes. Isso aqui é o inteiro. Qual a informação que a parte debaixo aí está 

dando? Ah... tem um, foi dividido em três partes. (...) Qual nome a gente pode dar a isso aqui? –Quantas partes foi dividido. 

Mas, está muito grande. Vamos chamar de denominador? Entendeu? Que é para você colocar ele na vivência. Não adianta 

você dar um nome que o cara depois não vai encontrar em lugar nenhum. (...) Com isso os caras falavam: - Desses anos todos 

hoje é que eu vim aprender fração. (...) 

(68’) Encontrei um menino que estava trabalhando na Vale. Ele era projetista, foi um dos casos que fez mecânica e depois foi 

para o desenho. Me chamou para ir lá tomar um café e me apresentou: - Esse aqui foi meu professor, aprendi muito com ele o 

que eu sei é por causa dele. Que isso rapaz, o que você sabe é por causa de você, não por causa de mim. Nada disso você que 

mereceu fez por onde (...) 

(69’) O fato do CADTS não ter uma certificação era um impedimento para os alunos cursarem? 

Não. Teve alguns caos que o cara contou que falaram que não era reconhecido pelo MEC. E o outro chegava assim e falava 

que foi fazer um teste, tinha um diploma colocando carga horária, o que ele fez, todas as atividades que desenvolveu, teórica 

e prática, tecnologia ... – Fui fazer um teste, tinha lá um monte de gente com diploma do SENAI e quem ficou fui eu. E o cara 

queria saber depois onde era essa escola, se tinha mais gente. Já teve chefia que foi lá na escola buscar gente para trabalhar 

porque ele tinha uns três lá trabalhando com ele e os garotos eram profissionalmente muito bons. Ele perguntou onde eles 

estudaram e o cara volta e meia ia lá querendo alguém (...) 

(71’20) Uma época tivemos uma discussão no Conselho porque as firmas estavam começando a cobrar certificação. Porque o 

mercado de trabalho reduz (...) A certificação era cobrada para saber o conhecimento que o cara tinha... Então fica você que 

tem três, quatro certificados na mão (...) Em uma época a gente discutiu muito isso lá no conselho.  

 

RAIMUNDO  

 

Entrevista realizada em 6/03/17 na sede da APAC no bairro de Coelho Neto em São João de Meriti. 

Nome: Raimundo 

Idade: 64 anos, casado, pai de três filhos. Sobre a religião: Se declara ecumênico seguidor da Legião da Boa Vontade.  

(1’15) “(...) Eu até sou um dos contribuintes lá... Como essa é uma religião que não me proíbe ir a outras, é uma que me 

identifico. Eu vou em uma, na outra. Onde me convidar, vou em uma boa, sem preconceito nenhum, sem racismo de nada. 

Vou lá em uma boa, vou observar, vou ler aquilo que achei de bom para mim. Como é uma religião que me permite isso, vou 

eu minha esposa... 

(2’) Qual sua escolaridade atual? 

Naquela época eu terminei a sétima série e já estava terminando a oitava série. Mas, eu tinha que ir para o SENAI. Nesse ter 

que ir para o SENAI, não sei explicar, parei na sétima série e fiquei lá. Não voltei para escola mais. Assim, fiz curso mais 

não... (escolaridade formal) 

Isso naquela época? 

Sim, em 1972.. 

(2’35) Como você via a escola naquela época, antes de passar pelo CADTS? 

Naquela época a escola era precária, mais os professores tinham, como se diz, mais compromisso com o aluno. Então ele ia 

ali para passar o que ele sabia. Não estava preocupado só com o emprego dele, de receber o salário, estava preocupado com o 

aluno. Muitos professores, professores que eu tive experiência com ele faziam isso, se preocupavam com os alunos.  

(3’28) Você parou na sétima série, mas antes de parar você teve interrupções na sua trajetória escolar, parou de 

estudar por algum motivo? 

Porque eu trabalhava já desde os quatorze anos com carteira assinada. Eu já dei uma parada aí para trabalhar, aí senti 

necessidade de voltar para escola. Com quinze pensei: -Eu tenho que voltar para escola. Aí voltei para escola. Aí quando 

chegou um pouco mais a frente, naquela época, como o homem tem que se alistar com 17 anos. Fui para o alistamento, já 

tinha voltado para escola, mas percebi ali que tinha que aprender um ofício, uma profissão... Tinha que continuar na escola 

ou aprender uma profissão.  

Como a sétima série me permitia entrar no SENAI, aí eu falei: -Vou embargar aqui e entrar ali, porque ali é o meu futuro, 

tenho que aprender algo e fui aprender torneiro mecânico.  

E você já trabalhava, fez o curso trabalhando? 

Já trabalhava e dali fui fazendo o curso. 

(4’55) Como você conheceu o CADTS?  

Através do Ítalo... Quando a gente trabalhou junto na TRW, trabalhamos nove anos juntos. Eu trabalhei onze anos... Conheci 

ele nessa trajetória e aí quando fui mandado embora em 1986, o Ìtalo continuou lá. Nas andanças a gente se encontrava e o 
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Ítalo falou: - Vamos lá para escola (...) Eu falei que não, estava trabalhando, não nasci para isso, não me identificava, 

passando informações, ensinando. Falei: - Não, não dá não. E foi assim. Quando chegou em 1989 eu estava saindo de outro 

trabalho, tinha sido mandado embora por causa de uma greve lá. As greves da vida, me envolvia muito com a questão 

trabalhista. Eu abraçava mesmo, quando eu entrava não pensava em outras coisas. Pensava naquilo ali, não conseguia 

desvencilhar as coisas. As vezes esquecia até que tinha família. Eu tinha três filhos para criar. Quando eu era mandado 

embora pensava:- caramba, não posso ficar nisso aqui. Foi quando o Ítalo me chamou para fazer uma experiência no CADTS 

em 1989. Ele falou para eu ficar até o final do ano e ver se iria me adaptar. Nesse adaptar fiquei lá quinze anos.  

(6’38) No tempo que trabalhou lá você trabalhava também em outro lugar? 

Só lá. Quando fui para lá a necessidade foi essa. Eu não trabalhava em outro emprego. Tinha que dar aula a tarde e a noite. 

Dois turnos, da duas as cinco, seis e depois das sete as dez da noite. Eram dois turnos para trabalhar com adolescentes e 

adultos. 

Os adolescentes tinham que estudar a tarde? 

Não. Até o adulto poderia estudar a tarde, mas tinha umas normas que criávamos. Quando os adultos iam para turma da tarde 

nós criávamos um processo: -Aqui é espaço do adolescente, você não pode intervir nas questões sociais das discussões deles. 

A gente não está aqui para dizer o que ele tem que fazer. Se ele está com as ideias, a gente está aqui para discutir essas ideias. 

Então não permitíamos os adultos interferirem nas trajetórias, ensinar as propostas da disciplina sim. A noite a mesma coisa, 

o adolescente que trabalhava e precisava fazer o curso a noite, ia para lá, mas (...) você tem que saber que não está na sua 

turma, tem que saber em qual discussão você entra. Não pode achar que ele está te discriminando (...) 

(8’15) Você dava aula de ..., no curso... 

Eu dava aula de torneiro mecânico, tanto a teórica como prática. Na nossa função lá a gente tinha que se adaptar tanto a aula 

teórica como prática. Desenho, desenho mecânico, tinha que dá aula de desenho mecânico, alguns cálculos básicos da área de 

desenho mecânico que você precisava no dia a dia para o trabalho. Eu tinha que ensinar.... Primeiro os alunos passavam por 

um período de seis meses de matemática. Pegava aquela matemática básica, para quando o aluno chegar na mecânica a gente 

não precisar ficar discutindo. Por exemplo, eu tinha que ensinar raiz quadrada. Era uma coisa tão chata que todo ano eu tinha 

que reaprender, por que todo ano era uma turma. Aí eu cheguei em um ponto que se tornou um hobby raiz quadrada. Eu falei: 

- Vamos parar com isso de todo ano eu ter que aprender isso porque tenho que ensinar. Vou criar uma forma de ter que ficar 

aqui guardado e eu não ter mais aborrecimento nenhum. Aí eu até criava raiz quadrada toda para eu não ter que corrigir. Eu já 

colocava ela exata, passava no quadro, ensinava. Aí eu ia lá... Não deu exata. Todas elas aqui são exatas, vamos ver onde está 

o erro (...) Eu criava uma raiz quadrada de mais de dez números porque não cabia na calculadora. Eles perguntavam: - Posso 

usar a calculadora?  - Pode é com você mesmo. Você tem que me provar como conseguiu isso aí, como chegou nisso aí (...). 

Essa aí é a raiz quadrada científica, que está na calculadora. Não é aquela raiz de proporção que você faz aqui. Tinham uns 

que tiravam o MMC, usavam outros métodos que os professores ensinam. Daí eu falava: - Pode fazer do jeito que você 

aprendeu. (...) Você tem que provar para a gente aqui como chegou no resultado certinho, tirar a prova real. Então eu criava 

essas coisas, a gente vai aprendendo... Eu até falo para o pessoas isso, que o professor aprende mais do que ensina. Porque ele 

está sempre se atualizando, sempre melhorando para ter sempre a resposta para o aluno. (...) Você está sempre aprendendo. O 

aluno acaba  absorvendo um monte de coisa, mas quem aprende realmente em uma sala de aula é o professor.  O professor 

passa e consegue atingir a meta dele com todos os alunos, se ele consegue perceber lá alunos com dificuldades... Esse 

aprende mais rápido, esse aprende mais lento, esse mais coisa... Vai ter que conviver com esses caras, como se trabalha isso.  

(11’18) Mas, lá no CADTS a gente tinha uma finalidade que a gente fazia uma mesa, assim, redonda que uns ensinavam aos 

outros. Aqueles que a gente percebia mais desenvolvidos a gente falava: ensina a ele, ensina a esse aqui. Porque não era 

copiar a coisa dele. Oh fulano, ensina como você chegou aí. Não adianta você mandar ele copiar, não é isso. Se era para ele 

chegar assim então eu pegava e falava toma aqui, copia aqui do meu, eu passaria lá no quadro, colocaria o resultado e ficaria 

muito mais fácil. 

Então a gente fazia essa discussão no conjunto do grupo. A gente fazia uma mistura. Todo mês mudávamos os grupos, íamos 

mudando. (...) Não deixávamos aquele grupo virar panela... 

(12’10)  Mas, eles cumpriam a tarefa? Só mudavam de grupo depois que cumprisse? Como funcionava?  

Não o grupo não interferia (...) A finalidade era se conhecer, encontrar suas dificuldades, suas diferenças, o QI de inteligente 

dele mesmo. Então a gente tentava fazer essas pessoas trocarem, fazer essas trocas.  

(...) A tarefa era individual, a tarefa que você vai fazer, você tem que fazer. A dificuldade que o grupo ajudava, se estava com 

dificuldade o grupo ajudava o instrutor a desenvolver. E aí tinha essa dinâmica para a gente não ficar muito atarefado. A 

gente começava uma turma com 25. As vezes a gente olhava e tinham dez máquinas e vinte e cinco lá na oficina. Como 

vamos fazer esses vinte e cinco desenvolverem lá. Então tínhamos que encontrar formas, meios, na discussão entre o grupo 

para ver se a proposta era interessante e a gente ia desse jeito.  

(13’43) Vinham garotos doentes que a mãe colocava... Tem até um do lado aqui, um escurinho, doente que passou três anos. 

E agente: - Não, deixa ele aí. A mãe trouxe ele. Diz ele aí. A gente já entendeu que ele é diferente dos outros não vai aprender 

tão rápido, então deixa ele aí. As vezes ele vai absorvendo isso. A gente não vai dar um certificado, mas dá um certificado de 

participação (...) Dele está convivendo com o grupo já era um estímulo né? Era desse jeito que a gente procurava fazer. Cada 

ano aparecia novidade. Era uma coisa de louco (risos). (...) Eu sinceramente aprendi muito mais do que ensinei.  

(14’37) (...) Eu falo brincando com o pessoal aqui: “Eu fiz doutorado em torno, bacharel em torno...” Eu não consigo ver 

como errar na máquina. Antes na profissão já ficava estressado quando via uma medida precisa. Hoje(...) Na escola eu via 

tanto aquilo ali, uma coisa banal para mim oh... (bateu com as mão)... Será que doutorado é isso? O cara olhar  aquilo ali e 

aquilo ser uma coisa comum. O que é bacharel disso, daquilo? Os caras falam bacharel de não sei o que, daquela área. Eu 

penso: “Como é isso aí?” (risos) 
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(15’30) Como você via a relação com os alunos, dos alunos com os monitores, dos alunos entre eles mesmo? 

Olha rapaz a relação que a gente tinha no começo, quando passava a proposta do CADTS, da escola... A gente precisava de 

25 alunos e chegava lá 50 e tinha que ter um período de eliminação. Na primeira entrevista a agente já passava essas 

informações que lá o aluno que jogar papel no chão ter que varrer, se ele encontrou limpo vai ter que limpar. O grupo vai ter 

que fazer tabela (escala) de limpeza. Então a gente passava todas as informações... O aluno não ia ter lá alguém para fazer as 

coisas para ele. Eu sou o instrutor (....) Não podia informar a ele uma coisa se ele não quer aprender. Se ele não quer 

aprender... vai para casa, vai procurar outro lugar. A gente jogava muito direto com as pessoas. Os adultos quando 

procuravam a turva eu já não gostava muito. Já era outro método porque já vinham viciados. Já vinham com aquilo na 

cabeça. Eu acho que esses alunos tinham que passar no psicólogo primeiro para entrar naquele curso. Para ver se realmente 

ele quer fazer aquilo. Porque ele vinha com umas informações erradas.  

Quando eu vejo no trabalho com os meninos aqui, a gente fala com eles e entra em um ouvido e sai no outro. Ele não quer 

informação. Ele quer agilidade e aí você age ele acha que é normal vai lá e faz ela... “Você não quis escutar o que eu ia falar. 

Eu queria falar para você que isso aqui é assim, assim e assim porque é assim. Se você fugir desse regulamento vai ter erro lá 

na frente”. Muitos não querem porque já aprenderam daquele jeito e não querem aceitar aprender da forma mais correta. Ele 

não percebe que a gente trabalha fazendo o serviço rápido e com qualidade porque a gente aprendeu no passo a passo e foi 

vendo as experiências e na experiência você foi absorvendo, foi passando para o serviço e do serviço você tomou a prática 

correta, tranquila e sem acidente.  

E aí as pessoas que entram no trabalho e o patrão e o encarregado não ensinam correto é um problema sério (...) 

(18’20) Mas, depois de um tempo no dia a dia da escola? 

No dia a dia quando passavam os seis meses de matemática, aqueles que resistiam aquilo que era um desafio, a gente já fazia 

eliminação ali... Por que você via uma turma de uns 50 alunos na sala encolher... 

Então vocês recebiam os cinquenta que se inscreviam? 

A gente colocava um número bem maior porque sabíamos que muitos não iam resistir a prática de estudar matemática, a 

questão social, a questão de luta do trabalho (...) Então sabíamos que muitos não iam ficar. Só ia ficar aquele que estava 

determinado a aprender (...) você via. Então se fazia uma estimativa e muitos não ficavam. (...) Dava certo sempre. Você 

chegava com uma turma enxugada lá e com uma qualidade boa (...)  

(...)Qualquer problema você fazia uma assembleia para discutir. Você discutia em sala proposta de limpeza (...) Quem ia ser o 

coordenador daquela área. Então a gente trabalhava toda questão social, de limpeza, meio ambiente (...) A gente pegava 

muito aluno das redes municipal e estadual e via que se o aluno tivesse isso na escola a gente não teria todo esse lixo que é 

jogado na rua. E se está é porque nossos professores por estarem muito atarefados, outros desesperados para manter a casa, 

pensando no dinheiro deles... Passam só a informação. Quem quer quer que não que não estão nem aí... Mas, se o alunos 

fossem trabalhados para discutir isso seria uma coisa que conseguiríamos vencer.  

(20’49) Mudando de assunto. Clássico de futebol. Jogo de uma torcida. Não pode o marginal vencer, a gente tem que mudar 

ele (...) Não podemos fazer algo não funcionar por causa de meia dúzia. A gente não aceitava isso (...)  

(21’40) (Exemplo de mediação de conflitos) 

(22’15) Em sua opinião qual é a principal diferença do CADTS para uma escola comum? 

Poxa rapaz nossa discussão... a gente até quando o Lula ganhou, fez um seminário para fazer uma proposta e enviar para ele. 

Deve ter chegado, não sei como foi. Mas, depois ele começou a fazer escola técnica direto. (...) Parecido mas, com uma 

proposta mais adequada das escolas que a gente discutia. A gente tinha uma escola do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São 

Paulo... Então a gente sempre fazia um seminário anual, Pernambuco..., fazia um seminário para discutir as nossas diferenças. 

A diferença é aquilo que eu falo, os professores que estão ali para passar as informações, ele não ficar preocupado apenas 

com a parte burocrática de ensinar. Acho que o professor que está ali para ensinar tinha que ter pelo menos autonomia de 

sentar com os sues alunos que ele vai trabalhar... Principalmente quando começa da base que o professor vai ensinar 

matemática, português... Coisas que o professor tem até suas dificuldades, mas acaba passando suas dificuldades para os 

alunos... Deveria pelo menos ter autonomia de sentar com os alunos, de passar para os pais: “Oh a escola aqui vai ter isso, 

isso ... vai ter que varrer, vai ter que aprender o passo a passo do dia a dia, valorizar o trabalho. Então, o professor deveria ter 

essa qualidade de trazer os alunos para ele. Todos os professores. Não deixar os alunos fazerem o que querem. Porque 

quando os alunos chegarem lá aos treze, quatorze anos estarem com opinião. Se ele aprendeu a informação torta, uns vão 

seguir, outros vão parar no meio do caminho porque a informação está sendo distorcida. Eu acho que no caminhar do 

CADTS ele sempre se preocupou com a questão social do ser humano, com o aprendizado. Aquele que aprende mais, o que 

aprende menos. O que aprende mais, buscar desse que é avançado, passar um pouco mais para outro colega. (...) Porque com 

a facilidade de passar... As vezes a gente via isso, o aluno aprende mais com o colega do que com o instrutor (...) Quando eles 

estavam conversando ali, os dois alunos, ele compreendia o que eu não consegui fazer ele entender. Eu fiz você entender, 

mas não fiz ele... Aí eu falava: “Pô fulano, passa isso para eles aí, ensina eles aí”. A gente tentava tirar o preconceito do aluno 

de que ele não pode aprender com o outro. Tem isso, tem aluno que não aceitava (...) As vezes o aluno que ia ensinar ficava 

zoando o outro... Você percebia que quando um aluno começava uma caminhava, muitas vezes eu falava e ele não entendia. 

Outro aluno falava o jeito dele e ele entendia (...) 

(25’57) E as festas que aconteciam na escola? 

 Ih rapaz... as festas sempre eram boas. Tudo era uma discussão sobre como iria ser e acontecer. Como ia arrecadar dinheiro 

(...) Todos tinham que participar. Nós tínhamos um dia no mês de lazer. Uns gostavam de ir na escola ficar tocando violão 

(...) As vezes apareciam grupos de todas as etnias. Uns gostavam de rock (...) Quem gosta de rock vai fazer lá o grupo 

voltado para o rock (...) Decidia em grupo o que ia fazer, o que ia comer (...) 

(27’37) Em relação a parte da aula, como funcionava? Você usava algum material didático?  
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Muitas vezes nós instrutores fazíamos uma discussão e tirávamos uma linha sobre como íamos passar aquelas informações. A 

gente discutia a parte educativa, se tinha alguma novidade. O que a gente não sabia até procurava alguém que era entendido 

no assunto para passar um debate. Por exemplo, a gente ia falar de saúde, tínhamos o dr. Alex que falava de saúde e de 

sexualismos (sexualidade). Por que? Para falar porque a menina tem nenê, o homem tem aquilo... Ele falava o Português 

claro. Então a gente chamava uma pessoa capacitada da área... (...) Na parte mecânica eu só ensinava a mecânica que é a área 

que a gente vai ter o dia a dia do trabalho. Eles já vinham preparados dos seis meses de matemática, eu não ficava 

preocupado se fulano não sabe dividir (...) A minha preocupação era apenas algumas novidades. As vezes a gente até 

juntava... Eu falava “pô Ítalo”... Eu tinha que ensinar medição. Medição por polegada é chato. A gente dava a ideia de 

quando falar de fração, falar de fração de polegada (...) 

 

(29’27) E a parte política?   

Era tudo junto. Cada um fazia a sua parte política. Mas, para gente fazer essa parte política havia uma discussão entre todos 

instrutores para não falarmos uma língua diferente da outra. A gente fazia um debate. Tínhamos um dia no mês para sentar e 

discutir sobre como estava indo a aula. As vezes fazíamos o programa de aula do mês (...) Aquilo que a gente tinha 

dificuldade pedia a Xico, Bia, a esposa do Xico, Ricardo (...) Economia, agente falava de economia, fala com aquele menino, 

como era o nome dele? Tinha o Rogerio... 

(31’20) O que você acha da formação profissional que o CADTS ofereceu aos alunos? 

A gente viu que muitos continuaram na profissão e outros foram fazer outra formação. Além de dar aquela informação, a 

gente questionava muito que ele deveria voltar para escola. Mesmo que eu não tenha voltado para escola (...) A Sueli por 

exemplo, voltou para escola e fez a economia. Ela era bem mais jovem. Eu já estava mais velho, tinha filhos e a disposição 

de encarar uma escola de manhã era difícil, não me via dentro de uma escola de novo. Mas, eu devia ter tentado... Pelo menos 

hoje eu teria uma discussão melhor, mais informação. Hoje eu falo que deveria ter voltado para escola, mesmo com a 

dificuldade que eu iria ter deveria ter voltado. Então, sempre trabalhamos com os alunos pedindo que não deixassem a escola. 

E dentro desse período de quinze anos eu vi muitos jovens que passaram lá, torneiros mecânicos, eletricistas e hoje são 

professores de educação física. Se formaram em edificações, se tornaram engenheiro mecânico... Então a gente viu que 

muitos jovens que se formaram lá e até trabalharam na área, hoje estão formados. Muitos até pela formação que a gente tinha, 

pelas discussões chegavam em outros setores com informação. Então ele absolveu o que foi buscar. A formação social do 

aluno não era só profissão. Estávamos preocupados em encaminhar o desenvolvimento do país, que ele tinha que ter um olhar 

crítico do desenvolvimento do país, para os nossos governantes (...) Não apenas dizer que é contra. É preciso dizer porque 

você é contra. “Ah é porque não gosto dele”. Eu também posso não gostar de você, mas você é um aluno e eu tenho que 

conversar com você... Eu não fui com a sua cara mais temos que conversar, estamos vivendo no mesmo local, no mesmo 

planeta (...) 

(34’10) Você percebia mudança nos alunos? 

Muito, muito. Muitos alunos que chegavam com vícios, vícios de mania de jogar (coisas no chão). A escola pública que  a 

gente estava tocando, deixava os alunos fazer o que queriam. Ao chegar lá ter que lavar banheiro, varrer sala, cuidar do 

espaço da escola, ter a preocupação... Os que ficavam tinham (passavam a ter) essa preocupação. Aqueles que ficavam, 

conseguiam se formar, ir até o final, percebíamos  no encerramento, na hora de entregar o certificado para eles, a gente via 

que o cara que passou por ali era uma etapa vencida. (...) A gente viu que todos que chegaram até o final e aprenderam, por 

mais que não tenham seguido a profissão que escolheram, os ajudou caminhar para outras coisas. A discutir como eles viam o 

serviço, o trabalho (...)Naquela época estava muito difícil, principalmente na área mecânica, estava se fechando, sucateada 

(...) Foi uma covardia, sucatearam demais. Chegou ao ponto de falarem que o mecânico não servia mais. Não conseguiam 

enxergar que o país se desenvolvia a partir das pessoas que trabalhavam nessa área (...) A gente via que em todas as escolas 

(se referindo ao CET), a de Pernambuco e outras que a gente conversava que o caminho era esse. Acho que todas as escolas 

tinham que ter essa questão social, a discussão do dia a dia, do aprender, do saber (...)  

 (36’50) (...) É aquilo que eu falei, aconteceu alguma coisinha ali, vamos proibir, não vamos discutir porque está 

acontecendo. E é essa coisa... A discussão é importante. Se a gente fez uma coisa que era certo e agora está errada, onde foi 

que a gente errou? Vamos ver isso aí e não fazer apenas a proibição (se referindo ao caso do juiz que decretou torcida única 

em partidas de futebol) (...) 

(37’38) Falavam do carnaval. Vamos parar para pensar. Você vai para o trabalho só para produzir, produzir, produzir. Os 

índios aqui do Xingu estavam certos. Se eu produzir para um já não está bom? Para que eu tenho que produzir mais, mais, 

ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro? Onde que eu vou armazenar se esse dinheiro não está sendo 

distribuído corretamente (...) Por que uns não tem e outros tem muito? Então as coisas estão mal divididas. Então as coisas 

estão erradas (...)  

(39’) Hoje a gente viu que o país deu uma caminhada boa... Eu até falava, quando garoto os caras deram aquele golpe. Não 

entendi nada, tinha doze anos, não, tinha feito 11 anos em 1964. Não falavam nada, meus pais nunca se envolveram muito 

com isso (...)  

(39’35) Quando comecei a trabalhar que vi que as coisas estavam erradas. Quando alguém dizia que estava proibido. Quando 

fiz a minha primeira greve no trabalho que eu reivindiquei uma melhora de salário, os caras perguntaram quem estava me 

ensinando. Eu falei simplesmente assim: “Quem está me ensinando são vocês . Olha só aqui tem uma lei, não tem uma lei? 

De quatorze até dezesseis anos eu tenho que ganhar um terço do salário mínimo (...) Vocês acharam que um terço do salário 

mínimo estava bom para mim viver. Fiz dezesseis anos, ganho agora a metade do salário mínimo, agora vocês viram aqui no 

trabalho, eu já estava com dezessete anos, que eu aprendi tudo que vocês sabem fazer da oficina, sei produzir, produzo igual 

a qualquer um aí, faço tudo que qualquer um faz e estou dentro do espírito da empresa. Então, eu mereço ganhar uma 
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remuneração melhor. Se vocês não me derem isso eu vou voltar a varrer, limpar a oficina e fazer entrega na rua”. Eu 

simplesmente falei isso para eles. Mas, quem te ensinou? Vocês me ensinaram. Quando eu vou ao botequim tomar uma 

média com pão ele não diz que é a metade para mim. E aqui eu tenho que pagar o mesmo valor? Eu entrei no ônibus tinha 

que pagar a metade, eu recebo a metade do salário mínimo. E aí os caras ficaram doidos comigo (...) Se é direito meu. Eu falo 

para o pessoal, vou fazer 65 anos, vou atrás dos meus direitos, vou fazer minha carteira, vou ao Maracanã assistir todos os 

jogos, vou andar de ônibus todo dia, a hora que eu quiser de graça... se é direito meu eu quero ir. Quero respeito por isso aí... 

Não vou desrespeitar tirar o direito dos mais jovens. Eu falo até com o cara se você não está doente, ônibus está cheio, você 

está forçando a barra para entrar aqui. Está com pressa para ir aonde? (...) Essas coisas que a gente tem que continuar 

brigando. Porque os caras que estão aí amigo... É outro golpe brabo que eu achei uma puta de uma sacanagem. Hoje não pode 

fazer muita coisa porque se partir para porrada o bicho vai pegar porque naquela época não tinha arma em 1964. Ninguém 

estava armado, só tinha faca. Hoje você que em qualquer esquina tem revolver, qualquer buraco que você entrar tem 

revolver.  

(43’15) As vezes as pessoas conversam comigo pensando que eu tenho arma. Eu falo: “Meu amigo eu fui convidado para 

trabalhar em firma que trabalhava nessa linha de fazer arma e não aceitei trabalhar. Porque eu vou fazer instrumento para 

distruir a mim mesmo... Estou fora dessa. Sei que sou um em um milhão, mas estou fora. Para eu trabalhar aí tenho que estar 

muito desesperado e só ter esse buraco para trabalhar... Fora isso estou fora (...) 

Severino muito obrigado pela sua disponibilidade. Fiquei meio tenso para não te prejudicar atrapalhando o seu 

horário de trabalho 

(43’45) (risos) Aí eu falo assim para o pessoal aqui oh: “Pô, cheguei a idade que estou, no trabalho que estou e não ter 

nenhuma regalia. Estou fora... (mais risos)” Eu falo para o pessoal: “Tem que ter regalia. Se falar comido eu... tchau”. Po 

você chega a idade que eu já cheguei , estou no trabalho se não tiver regalia nenhuma, estou fora amigo. Deixa eu ficar em 

(...) já ganhei, já conquistei ela então tchau, valeu...”.   

 

EDSON 

Entrevista realizada em 23/03/17. 

Nome: Edson 

Idade: 43 anos 

Casado, pai de uma filha. Sobre religião: Se declara protestante de denominação Batista 

00’16  Edson eu começo sempre a entrevista fazendo algumas perguntas sobre sua trajetória de vida. Qual a sua 

idade? 

Eu tenho 43 anos. 

00’52  Seu estado civil? 

Sou casado e tenho uma filha. 

00’57  E sua religião? 

Eu sou protestante...  Sou Batista. 

01’06 É vamos começar conversando  um pouco sobre sua trajetória escolar antes de chegar no CADTS. Qual sua 

escolaridade atual? 

Eu tô cursando o 3ºperíodo. Graduação tecnológica em automação industrial pela Estácio. 

01’30 Quando você chegou no CADTS qual era sua formação na época  essa sua formação essa sua escolaridade ela se 

ampliou por conta do CADTS. Você poderia falar um pouco disso? 

Quando eu cheguei no CADTS em 99  eu cheguei procurando um emprego   eu costumo dizer que achei muito mais que um 

emprego, eu achei um projeto de vida , que eu pude tá sendo incluído   estar sendo inserido eu como técnico em eletrônica já 

formado com experiência  em alguns anos  no mercado atuando. No caso foi até minha irmã que viu um anúncio no jornal,  

tava procurando emprego ela olhou  para aquele anúncio disse este anúncio é a tua cara   vai lá. Eu confesso que eu cheguei 

alí procurando um emprego   i  eu encontrei muito mais  que um emprego , eu encontrei um projeto de vida. 

02’29 Então quando você chegou lá  já você tinha o ensino médio, era o antigo 2º grau técnico? 

Exato. Exato. 

2’40 Então você tinha o 2ºgrau concluído né. Na sua trajetória escolar isso antes do CADTS como foi sua trajetória, 

você passou por momentos de interrupção, teve que parar de estudar em algum momento? 

Como qualquer trabalhador  é que vem sim de criado também dentro de uma comunidade  não é onde  os pais também não 

tinha condições  di  fornecer uma formação secular. Não tem condições  de pagar uma escola isso nós temos que trabalhar e 

estudar. O pobre que quiser ir  um pouquinho além tem trabalhar e estudar. Eu fiz alguns cursos dentro da área dentro do 

SENAI depois comecei a trabalhar numa empresa chamada Microlab onde eu criei aquele interesse pela área tecnológica e 

tive conhecimento é que dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, tinha uma escola e eu fui fazer minha 

escola técnica ali dentro, onde passei 3 anos fazendo o curso de Eletrônica, ali.  

03’52 Então seu curso foi dentro de uma escola sindical né 

Exato. 

 

03’58 Esse foi, provavelmente, um marco, um diferencial até na sua formação, ou não? 

Sim. Tem uma, tem por ser uma escola financiada pelo sindicato, você tá  tem alguns temas sendo abordados  relacionados ao 

mundo do trabalho a questão da nossa sociedade que me deixavam de ter uma  uma  certa influência, até porque muitas vezes 

para você ir para as salas de aula você passava lá pelo auditório, onde via aquela manifestações das assembleias, acontecendo 
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as vezes as assembleias tavam quentes e você tinha um pouco de curiosidade pra sentar e tá observando isso tudo, essa 

movimentação toda     sempre me chamou muito atenção. 

04’48 Entendi. Ainda sobre o tema da escola. É você se lembra ou  o se teve  pode não ter tido, alguma experiência 

marcante em relação a sua trajetória escolar antes de chegar no CADTS como você via a escola antes de chegar no 

CADTS?. Ou será o que a sua  será  seu contato com CADTS mudou em alguma coisa sua visão sobre a escola? 

Até ao contato com o CADTS a minha visão de escola era puramente, um lugar onde eu adquiro um conhecimento 

profissional é um conhecimento que eu pudesse arrumar um emprego,  que eu pudesse ter coisa para minha vida profissional 

e como questão de cidadania, até então isso não tinha sido um diferencial ainda na minha vida, até mesmo porque nas outras 

escolas eu  passei como aluno e no CADTS era um instrutor, um instrutor. Era aquele que incentivava o conhecimento e fazer 

com que o aluno descobrisse e tivesse capacidade de aprender por ele mesmo. 

06’12 Entendi. Não sei se a gente pode fazer este tipo de comparação, mas é o CADTS em relação a escola do 

Sindicato, que você fez o do 2º grau,  obviamente, que um lado você estava como aluno e outro como monitor,como 

instrutor mas você percebia diferenças assim muito grande ou  

Tem diferenças. Porque o projeto pedagógico de cada uma já é diferente por si só. Dentro da escola do Sindicato você está 

muito amarrado a um uma grade vindo  do próprio Ministério da Educação  e o tempo para se trabalhar as questões sociais 

eram pouco, contudo existiam as palestras , a semana de conhecimentos, existiam professores e outros profissionais que 

interagiam, durante todo o processo escolar, mais o tempo para se discutir e aprofundar essas questões , eram muito pouco. 

Houve uma participação, na época eu estava estudando, é de um grupo de chinês que doou alguns equipamentos para o 

laboratório da escola, eles estiveram fazendo um intercâmbio, conhecendo pouco do trabalho conhecimento também,eu tinha 

muito isso na escola. Tinha as semanas de relacionada a conhecimento, tecnologia, cidadania, isto interfere em questão de 

automação, como interfere no mundo do trabalho mas isso em temáticas que eram inserida dentro das aulas. 

No CADTS você tem na carga horária muito maior para se trabalhar essas questões. Toda a programação do CADTS ela é 

desenvolvida para trabalhar não só a questão do conhecimento mais também a questão cidadã. Como que cada um se insere 

dentro deste contexto social, políticos/econômico e saber entender nosso papel  no mundo de hoje. Saber entender que nós 

estamos é estudando um conhecimento, aprendendo um conhecimento tecnológico de elétrica, eletrônico, mecânica ou que 

seja, mas saber que os processos de automação de como as políticas são desenvolvidas  mas pode estar inserida dentro do 

mercado de trabalho e economicamente dentro do estado brasileiro também, entender essas questões e dentro do cronograma 

de aula  do CADTS ficava muito mais fácil trabalhar porque a carga horária era muito mais extensa. 

09’12  Eu esqueci de perguntar. Você disse que veio de uma Comunidade. Qual Comunidade você foi criado? 

Manguinhos. Eu venho do Complexo do Manguinhos. 

09’24 Vamos entrar um pouco na sua trajetória profissional, você já até falou alguma coisa sobre ela, você começou a 

trabalhar muito novo, com quantos anos? 

Que aos quinze anos de idade existiam um programa do governo federal chamado Bom Menino, na época era através da 

Associação de Moradores eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho, agora se não me falha a memória, tinha ali um 

abrigo Cristo Redentor, do outros lado, perto da 21ª delegacia ali  em Bonsucesso. Tinha um trabalho social com menores, 

prepara eles , davam um cursinho para eles ter iniciativa no trabalho e eu comecei dentro numa empresa Microlab, como 

auxiliar, como office boy,  eu fiquei trabalhando entre o recrutamento e seleção e o departamento pessoal. É uma empresa de 

mecânica e eletrônica, entendeu.  Ela construia alguns equipamentos para Petrobrás e outros para Exército e também 

Marinha, de telecomunicações. Como trabalhava na área administrativa, eu pude conhecer toda a logística da empresa, tinha 

a parte administrativa, a parte da mecânica, a parte da eletrônica e informática, por onde eu me interessei. 

11’01 Quando você chegou no CADTS você já tinha uma formação técnica na área? 

Sim. Já tinha formação. Já era técnico em eletrônica. Já trabalhava, trabalhava na área e já tinha alguns anos de experiência 

também. 

11’21 É. No momento em que você chegou, você tava sem trabalho nenhum? 

Não. Eu estava trabalhando estava, eu tava trabalhando, fazia  .. fazendo manutenções de equipamento eletrônicos e eu fui 

procurar uma oportunidade dentro daquilo, até porque profissionalmente eu queria algo novo, algo que pudesse tá inserindo 

pouco mais conhecimento e experiência, eu queria muda um pouco com a minha área de atuação. 

11’57 Entendi. Aí., você disse que esse contato foi através de um anúncio no jornal?                                                                                                          

Foi minha irmã que tinha visto esse anúncio, ela olhou para aquele anúncio, falou assim ó esse aqui e é tua cara. Vai lá i  que 

esse emprego é tua cara.  Eu cheguei lá ..  fiz .. primeiro fiz um  uma prova para demonstrar o conhecimento prático... esse ai 

foi uma pessoa da área técnica que fez essa parte da seleção técnica, depois de aprovado na seleção técnica eu tive uma 

reunião com os outros professores que estavam lá e eles começaram a me perguntar um monte de coisas, menos dentro da 

área profissional que eu atuava ai,,e começaram a entrar em assuntos que eu pensava que não tinha nada a ver mas que 

falavam algumas questões sobre   é sobre as questões políticas e sociais mas sem se aprofundarem muito , eu acho que eles 

não queriam dar pinta do negócio né,,, i.. perguntaram até minha religião que eu era... eu respondi que eu era... Sou 

evangélico, sou cristão... sou evangélico, né. , as minhas posições .. as minhas posições é de caráter social... meu 

comportamento em relação a questão cidadã  mas contudo isto.. eu não fui aprovado, logo no  primeiro momento, porque 

tinha um outro instrutor que acabou ficando com a vaga porque tinha um conhecimentos a mais na área de informática que 

interessava para escola...no... naquele momento né, que ele tinha uns curso de manutenção de computadores e , que talvez.. 

escola pudesse também o CADTS pudesse estar utilizando até um pouco mais deste conhecimento para fazer manutenção nos 

próprios computador da escola que no momento eles não tinham ...quer alguém que fizesse isto num outro momento que até 

outros momento encontramos outra pessoa que se prôpos a fazer isto de forma gratuita para escola, por muito tempo fazendo 
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isto, mas no primeiro momento não me chamaram é...é... depois  para algum motivo não deu certo continuar com o outro 

instrutor e eu fui chamado... fui  chamado... fui. 

E desde primeiro momento eles me deixaram muito claro... o Ítalo e chegou comigo o me lembro disto até hoje,  não 

queremos aqui um professor formado de sala de aula que tenham toda aquela né...a gente quer um trabalhador que tenha 

experiência que sabia se comunicar com o aluno. Saiba se comunicar com aquela pessoa que  está ali do outro lado... porque  

nós queremos a troca de conhecimento a troca de experiência e isso de certa forma é claro que acaba te tranquilizando um 

pouco mais é claro que outro momento eles te levaram para o Sinteo , uma outra escola de sindicato, onde  eu tive 

oportunidade de tá conhecendo o processo de aulas deles mas a questão técnica mesmo.. a questão técnica como está 

desenvolvendo as aulas de elétrica/eletrônica, os laboratórios , os equipamentos  eu que iria precisar para tá utilizando e estar 

conhecendo aquela Julian, Ricardo e tinham e outras pessoas que     me ajudaram muito depois voltei para o Sindicato dos 

Metalúrgicos também... os professores que estavam lá , conversei com eles, expliquei a situação que eu agora eu teria que dar 

aulas agora, teria   ... tá... eles  me orientaram me explicaram e eu tive para iniciar essas aulas,  orientação de professores que 

já tavam há muitos anos nisso. 

15’59 Aí você se dedicou,  exclusivamente, ao trabalho do CADTS. Você saiu do seu trabalho anterior? 

Sim. Sim. 

16’05 A carga horária exigia? 

A carga horária exigia de forma integral .. a gente ficava até uma até as dez. 

16’14  E você morava na Baixada nessa época não? 

Não. Eu morava no Rio, morava em  Manguinhos. 

16’19 No Manguinhos ainda? 

É ia para São Mateus no São João de Meriti. 

16’28 Agora vou  entrar mais no cotidiano da escola. Como a escola funcionava. Você lembra? Aí o que você pode 

lembrar? Sobre como era a rotina da escola, o dia a dia   da escola no tempo que você estava lá? 

Quer a rotina da escola, no dia a dia, da escola com alunos? 

16’51 Como funcionava ? o que você lembrar, do dia a dia, fica a vontade/ 

A proposta pedagógica do CADTS é você  tá inserindo com os aprendizes  aquelas pessoas ali  você tinha  um público de 

adolescentes, jovens e adultos. Claro jovens e adolescentes, mais a tarde adultos, jovens e adultos a noite e você tinha ali a 

troca de conhecimento a troca de experiência. Sempre fazendo com que esse conhecimento seja transmitido de uma forma 

horizontal sempre e aprendendo a aprender sempre buscando formar o  o ser humano , o cidadão independente do do nível de 

conhecimento que eles estão saindo dali é claro que tem alguns que assimilam mais, outros que  assimilam menos, mas 

dentro do conteúdo programático que tem de cada curso para chega a  a o objetivo que é a formação profissional deles e 

formação de cidadã deles,  dentro disto existiam no período que eu estava no CADTS existiam 4 turmas: que é uma de  turma 

de instalação elétrica, outra turma de eletro/eletrônica com instalação de equipamentos, a gente dava ênfase a questão  a 

telefonia,  dentro do curso de eletrônica, um curso de administração e informática e outra de mecânica. 

18’37 Você chegou lá em que ano no CADTS? 

99. 

18’41  Ah   99. E você foi instrutor especificamente de qual destes cursos? 

Da área de eletro/eletrônica , no curso de instalações e equipamentos área de eletro eletrônica. 

18’58 Falando do cotidiano. É o dia a dia da escola como funcionava? O aluno chegava ele ia direto para sala de aula, 

tinha um tempo de intervalo? Como? 

Durante a nossa semana de aula. Os alunos estava  eles estava divididos de acordo com matérias deles. Chegavam dentro da 

sala deles, se tivesse logo que chegou se tivesse alguém com problema a falta ou atraso por uma questão de  respeito e até de 

princípio se eles justificavam perante aos alunos, olha,   olha  eu faltei ontem por eu tive um problema, claro que problema 

pessoal de cada um, você não precisa entrar em pormenores, mas dá aquela satisfação dizer olha eu tive um  problema de 

família ontem, não deu pra mim vim, eu tô justificando a minha falta aqui que, até porque eles sabem que o processo de 

seleção do CADTS, embora sendo um curso totalmente gratuito mas tinham muitas pessoas querendo. E   a gente não dava 

conta,  de colocar todos para estudarem, tem ter essa a co-participação deles, e saber que na vaga outra pessoa mais 

interessada, então tinha-se essa preocupação e o respeito entre os pelos alunos que estavam ali, porque a gente para começar 

as matérias, eles tinham que estar nivelados, tinham que estar juntos muitos trabalhos eram sendo   eram em grupos, por 

exemplo as mesas eram uma  disposição em que eles se agrupavam, não tinha aquelas cadeiras separadas, individuais, então 

eram agrupados em mesas, e tinha aproximadamente e a minha turma tinham em  média  uns 25 alunos, depois que eles que 

passavam por aquele período que de conhecimento lógico  de conhecimento eles passavam de 6 meses, depois que eles iam 

para área específica deles. Aí passavam mais um ano dentro da área específica. Quando eles chegavam até  mim, eles já tinha 

passado 6 meses estudando matemática, tendo alguma aulas, alguma coisa de iniciativa de Português que eles trabalhavam, 

tinha alguma iniciativa de oportunidade de conhecer as outras as outras áreas de conhecimento. Tinham já médicos, tinham 

outros professores, outros profissionais que vinham ao longo de todo de todo  o curso, sempre vai ter esses profissionais , e 

médicos, psicólogos, e sindicalistas e um advogado que tá dentro do movimento social popular, eles estão participando disto. 

Eles começam a participar já nos primeiros  6 meses e continuam. 

22’04 Eles vão dar palestras ao longo do ano? 

Eles vão dar palestras e vão também dá, passando um pouquinho da experiência que cada um tem. Voltando a questão do dia 

a dia, dentro de sala de aula, depois desta justificativa, nós íamos    pra aula em si, da matéria que tava estudando, tudo dentro 

das matérias técnicas que nós estávamos estudando, por exemplo, geração de energia, nós temos aí tanto  a aeólica, a solar,  a 

as usinas hidrelétricas e antes da gente entrar propriamente na matéria a gente tentava trazer para eles algumas coisas, sobre o 
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impacto ambiental que podem causando em relação as essas questões, sobre o quê, porque que cada país deu a preferência 

para uma determinada tipo de tecnologia, se isto tem uma questão política, econômica incultida dentro destas questões e 

quando a gente conversa um pouco, passa uns dez minutinhos falando sobre isto, passa um texto, alguma coisa para isso, para 

eles dá uma lida, e pensar,  depois disto a gente vai para propriamente para matéria e tá conversando, sabia que a técnica tá 

ali, mas todas estas questões parecem que estão bem distantes, como as questões políticas/econômicas, elas fazem parte do  

nosso processo, elas se interagem, elas influenciam pra bem ou pra mal o mal, dependendo das escolhas que nós fazemos, 

isto a gente queria deixar bem claro. Ai   nós íamos para aulas, terminou nossa aula. 

Tinha a questão do, por exemplo, uma organização que  foi decidida em assembleia. É uma das questões a gente trabalhavam 

muito com eles,  é a questão da participação deles em alguns aspectos dentro de sala de aula, por exemplo, a sala de aulas de 

vocês   quero vocês mantenha ela limpa. Eles iam varrer a sala de aula deles, o banheiro que eles usam, eles também 

limpavam, entendeu! O banheiro  deles com eles, sala de aula deles estudar, até porque o CADTS ele é mantido por doações 

e  tem pessoas  que não conhece ninguém aqui dentro , mas está injetando dinheiro porque eles  acreditam na proposta aqui 

dentro, então o mínimo que  nós podemos fazer é deixar o espaço apropriado pra que outras pessoas possam utilizar. E isto é 

proposta, era levado em assembleia  para eles e decidiam a forma que iam fazer   ficava lá não,  cada semana cada uma turma 

vai limpar o banheiro por exemplo, primeira semana do mês é a turma Elétrica, a segunda a turma da Eletrônica, terceira da 

Administração e Informática e quarta da Mecânica e dentro das turmas por exemplo a semana da Eletrônica são 5 dias, então 

vai ser dividido em 5 grupos para fazer limpeza de banheiro e fazer a limpeza na e sala de aulas, cada dia da semana um 

grupinho fazia uma coisa, durante o mês, ele só fazia limpeza um dia, não ficava pesado, puxado, um diazinho no mês, era 

aquele determinado grupo, ali  e funcionava é funcionava, eles faziam, limpava é claro que tinha uns queriam ser mais 

esperto que o outro, que queria se encostar, ó fulano é sua fez e eles mesmos tinha essa percepção. Outra questão que a gente 

via a mudança no comportamento é a questão das pichações a questão do lixo dentro da escola. Logo quando eles chegavam 

você viam que  o negócio começava a saindo  um pouco do controle, porta do banheiro pichado aquele negócio todo lixo 

jogado para qualquer lado.  Os alunos mais antigos já iam se preocupavam, poxa, oh Edson, essa turma que está chegando aí 

tá fazendo maior bagunça, a gente tá tendo o maior trabalho!  Fique tranquilo, eles vão ser inseridos nas atividades, vai 

fazendo  trabalho de conscientização com cada um deles e conforme eles iam se achegando, conforme eles iam também 

participando da limpeza isso e aquilo, conforme a ficha ia caindo que aquilo é um espaço público, é um  espaço em   de 

participação,  eles iam tendo essa consciência e as pichações  iam diminuindo. 

26’56 Como era essa participação deles nas assembleias? Eles falavam bastante? Como era isto? 

Uma vez por ano se reuniam todos os aprendizes e o CADTS, ele tinha uns temas relacionado   por exemplo, essa questão  da  

limpezas das salas de aula, dos banheiros deles, outra questão era uma manutenção geral, que a gente fazia em todo o prédio. 

Tem os instrutores da parte elétrica/eletrônica tem que fazer manutenção elétrica junto com os seus aprendizes. Tinha  que 

fazer uma capina   tinha fazer um  trabalho  uma manutenção hidráulica, uma alvenariazinha aqui. Então nós dividíamos em 

grupos de manutenção, eles iam decidindo, nós queremos fazer isto, com tantas pessoas. A forma com que eles queriam. Nós 

apresentamos os temas que eram pra discutidos e eles decidiam de que maneira fazer. É claro que nós estávamos como ali 

coordenando, instruindo pra que nada saísse fora do propósito pedagógico do CADTS, mas eles tinham uma participação, 

uma receptividade muito boa e são e  eram vários temas que  eram discutidos e tudo a gente precisava de 50% mais 1 voto 

para poder tomar as decisões e muitas vezes e nem sempre era aquilo o que os instrutores achavam que era melhor de 

acontecer, mas como estava dentro da daquela concepção que a gente acreditava.... eles tem que se dá direito de errarem para 

aprenderem também, mesmo que eu  não concordasse muitas vezes a minha proposta era vencida. Isto seria de aprendizado, 

mantinha a integração deles, a integração deles era um momento que eu mesmo... eu quero fazer integração de dois em dois 

meses, entendeu eles, não todo mês , se puder de toda  toda semana Edson, aí vocês acabam comigo acaba, não dá. 

29’10 Como era essa integração, na prática? Como era?  
Na prática o que era? Você tem um dia de eventos esportivos, musicais, danças e se apresenta tinha  práticas esportivas, 

práticas culturais, tinha um momento de  ai também tem pra ter  integração tem ter comida e bebida, as vezes tinha cachorro 

quente ou um churrasco, alguma coisa e em  assembleia a gente tirava algumas definições, por exemplo, bebida alcóolica. 

Vai ter ou não vai ter? Menor não pode entrar bebida alcóolica então,  geralmente, na parte da tarde pros menores não tinha 

isso. A noite que era mais é jovens e adultos pessoas né adultas, vai ter bebida alcóolica ou não vai ter , a pessoa, poxa ai tem 

grupão não, eu não vou pagar bebida alcóolica para ninguém beber não, ai falava assim, ó, poxa, quem  quem  quiser beber se 

reúna com um  e sai e compra lá uma caixinha de cerveja  e uma coisa e fique ali ou chegou também, um período que eles 

decidiram    tira, compra uma ou duas caixas de cerveja... pronto, acabou, acabou Edson  isto é para adultos. 

Na parte da tarde não existe, isto é, até porque menor não entra essa percepção de da cerveja.  Embora  tenham muito menor , 

por ai, que a a gente conhecesse que gosta de beber a cerveja, mas dentro da escola isso não procedia.  

Então são decisões, por exemplo, e o cachorro quente e ou churrasco, quando decidia. Primeiro ai um sempre tem aquele 

grupo: Hum   não vou poder participar, Edson, porque eu não tenho dinheiro para participar, ai queria ficar um pouco de fora. 

E tem, esse lado, e tem o outro grupo que chega assim fulano nunca participa, nunca pode participar... ai... você tem que 

chegar junto e falar ... olha.... claro a gente tenta fazer de uma forma que todos possam participar, certo! Vamos supor um dia 

de hoje, Cr$ 5,00 ou Cr$ 10,00 reais de cada um, que pudesse contribuir para alguma coisa, mas se fulano de tal... você não 

sabe a situação de fulano nem e beltrano... você não sabe o que se passa na família dele.  Se ele não tá podendo, ele pode 

participar de uma coisa, por exemplo, ele pode lavar a louca, ele pode arrumar as coisas, ele pode dar uma participação maior 

do que aquilo. Embora, embora todas as essas atividades, a gente sempre perguntava como nós vamos fazer? A eu quero, eu 

quero um cachorro quente, o pessoal a tarde gostava muito de cachorro quente e fazer bolo ... bolo... bolo com refrigerante, 

bolo com guaraná, biscoito com guaraná, aquele negócio todo.  Então a gente perguntava pra ele mas como a nós vamos fazer  

isso é para quantas pessoas? Você já fez um levantamento? Tem uma lista de quanto que é? Olha ... nós não podemos não, 
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podemos deixar ninguém de fora, pelo amor de Deus. Então como vai ser feito isso? Então cada turma faça um orçamento e 

traga esse orçamento que muitas vezes uma turma queria ...é ... bolo com e guaraná, outra turma queria o cachorro quente e 

ai? Como resolver isso? Então cada um faça um orçamento, vamos ver o que é viável e as turmas vão decidir se vai ser o 

cachorro quente ou se vai ser o bolo e era assim que acontecia e então tinha a proposta para tantas pessoas, isso e aquilo, o 

lugar mais barato que encontrei pois isto trazia as propostas.  E saia um grupinho, fazia o orçamento e trazia as ideias dele 

para ser votada dentro das salas até que chegava a decisão: Nós vamos querer cachorro quente. Beleza. Agora quem vai ser 

responsável pelo cachorro quente? Não é ... é claro que tinha os adultos na época que o CADTS tinha uma condição melhor, 

ele tinha até uma cantina, uma cozinha, tinha até uma pessoa responsável que tava ali junto com eles e quando não era os 

professores mesmo que metia a mão na massa para fazer ali junto com eles sempre com orientação de um coordenador , de 

um instrutor, de uma pessoa que tá ali com eles sempre, nunca sozinhos e assim que funcionava tudo, a gente    e  todas as 

atividades desenvolvidas no CADTS por exemplo, tipo atividades de manutenção, as vezes,  eles queriam reformar o prédio 

inteiro, eu falava assim, olha... nós não temos, nós temos um caixa X para fazer essa manutenção. Então primeiro a gente  

falava o que é nossa prioridade, o que nós podemos fazer e dentro disso a gente conversa e mostrava pra eles e eles iam 

dando as ideias iam mostrando então de maneira nenhuma, por exemplo um instrutor do CADTS ia falar assim: Vamos fazer 

o churrasco. Então é o instrutor que vai lá comprar o negócio .. e o instrutor que vai fazer aquilo. Não a gente só tava ali 

facilitando as atividades, a gente mostrava o que é. Lembrava a eles que tinha algumas coisas que não podia ficar de fora e 

eles iam lá , faziam orçamento, eles comprava, eles se revezavam, eles distribuíam as atividade, tinham só a coordenança,  

quantas pessoas vão ficar aqui, quantas pessoas vão ficar ali, quem vai comprar o quê, para que coisas e é funcionava... e 

funcionava bem, no dia da  também da integração ou o churrasco e ou cachorro quente já estava resolvido. Então tinha a 

questão cultural musical e no Rio você sabe que tem essa questão, principalmente na época a badalação do funk, era muito, 

fervia muito isso, eu vivenciava isso dentro      sala de uma maneira muito forte. Então tinha o grupo era mais chegado a 

questão, tinha funk, tinha outro chegado a questão rap, tinha outro chegado mais a questão do rock e cada um queria colocar 

o seu som, queria ter a sua musicalidade, a sua expressão cultural característica e a gente falou assim, não pode ser assim. 

Quem vai ser DJ? Ai falou assim era o nó, quem vai desatar. Quem vai ser o DJ? Então tinha ter que respeitar algumas né 

alguns conceitos e dentro da assembleia mesmo anual a gente fazia, não pode ser nenhum ... colocar nenhum, tem que dividir 

esse espaço para todos os ritmos, não pode e as letra porque o que é o problema não eu pessoalmente, o problema não é o 

ritmo mas é a letra, o conteúdo da letra, se e alguma coisa que está depreciando a mulher, tá agredindo o outro, tá agredindo a 

sua origem, se ele é nordestino, se ele é do sul a essa diferença regional, se tá agredindo a questão de gênero, agredindo a 

questão religiosa de cada um como se nós vamos deixar isso crescendo dentro de uma escola como é que tipo de formação, 

nós temos tendo então eles em assembleia mesmo eles decidiam que não ia poder nenhum e nenhuma música que tivesse 

algum tipo de letra como conteúdo ofensivo, seja à mulher, seja qualquer tipo de grupo social e isso caminhava muito bem. 

36’44 Uma questão em relação à aula, como era a sua prática de aula? Tinha algum material didático específico? Um 

exemplo prático de como era a aula. 

Nós tínhamos   um programa. Um programa de  aula ... (Sim) ... Um programa com curso de formação profissional. 

37’11 Esse programa foi quando você chegou lá, já tinha? 

Eles me deram este programa. 

 

37’15 Já  estava pronto? 

Olha o que você tem que dar é isto aqui. Já tinha um laboratório de elétrica e eletrônica montado o curso de eletrônica ia ser o 

lº ano. Eu tive essa responsabilidade de fazer ele funcionar, logo no 1º ano já teve alguns ensaios mas era o 1º ano ali e depois 

também, nós conseguimos o projeto para ampliação dos equipamento específicos de eletrônica que nós compramos 

multímetro, tínhamos multímetros, tínhamos osciloscópicos, tínhamos geradores, tínhamos fonte de alimentação, coisa que 

muita escola técnica não tem até no dia de hoje, nós tínhamos isso tudo dentro de sala de aula. E tinha as aulas teóricas e 

depois a gente tinha as aulas práticas, eles montavam e aprendiam o conhecimento teórico e montavam um  os circuitos em si 

que dentro da eletrônica, você vai aprendendo os componentes as suas especificidades, você vai aprendendo o que cada um 

significa depois vai aprendendo e o circuito, por exemplo o mais circuito que vai trabalhar com pré com amplificador tem 

outro que é uma fonte de alimentação, tem outro circuito que vai funcionar como sensor e depois você vai juntando estes 

circuitos todos... isso te dá uma funcionalidade maior quando nós partimos pra essa funcionalidade, por exemplo, você faz 

um sensor de presença é movido pela luz, se vocês quiserem pode levar para casa e instalar isto em casa né, você pode fazer 

um diner, daquela lâmpada incandescente mais antiga, você controlava a intensidade luminosidade dela, uma fonte de 

alimentação onde você pode ligar um equipamento, você montar um amplificador quem não fica maravilhado quando vê um 

amplificador   criado por ele mesmo funcionando. 

39’25 Eles faziam isto na prática?  

Eles faziam isso na prática. E também tinha uns equipamentos de telefonia, uma central telefônica que eles tinham montar 

toda estrutura, cabeação, tinham montar também todos os ramais, tinham montar um porteiro eletrônico, desenvolver um 

projetinho em cima disto de funcionamento .. ai... tinha depois que isto estava mais avançados em alguns conceitos e alguns 

princípios, eles iam para dentro dessas áreas de conhecimento. 

40’09 Voltando agora para tema na vida na escola. Como funcionava a questão religiosa dentro da escola? Havia 

alguma interferência por parte da Igreja Católica no dia a dia dos alunos? Como era essa relação entre os alunos 

mesmo? Entre os alunos e professores? 

Não tinha interferência nenhuma, embora sendo o CADTS  ele tendo dentro de um espaço católico, ele fazendo parte da ação 

social católica Paulo VI, João Paulo VI, ele tinham os instrutores que estavam ali na época eram 6 instrutores, e eu como um 

deles e nós tínhamos autonomia para fazer nossos projetos, enviar para quem quem quisesse,  e para ter o financiamento, 
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inclusive, o financiamento maior era o financiamento  da igreja luterana alemã que financiava o um projeto e fazia parte de 

uma ação social católica, olha só que interessante isto. E o padre, o bispo na época Dom Mauro Morelli de maneira nenhuma, 

interferia nas nossas atividades, muito pelo contrário dava muito apoio em relação aquilo no que nós estávamos ali é fazendo, 

até porque se a gente não tivesse aquele espaço a gente como a gente ia desenvolver toda aquela  aquele trabalho ali e dentro 

das salas de aula é claro que a gente convidava o padre para ele estar junto, está interagindo, tá participando  das nossas 

integrações das nossas  reuniões com certeza. De maneira, tinha interferência religiosa e também nos instrutores eu posso 

falar isto porque eu evangélico tinham também  o Roberto, meu amigão também, candoblecista, tinha o Severino, espírita e 

mais 3 católicos; O Ítalo, a Sueli, a Andréia. Então você vê uma salada de frutas e a gente sempre se deu muito bem, sempre 

se deu muito bem. Claro que tínhamos nossas diferenças religiosas,  mas isto ai de maneira nenhuma não ia para dentro de 

sala de aula e isso de maneira nenhuma também alterava o perfil, o programa do curso até porque o objetivo pedagógico da 

escola sempre ficava bem claro e ele conseguia ser  um objetivo tão lindo, tão lindo que até as diferenças 

ideológicas/religiosas, isso ai a gente deixava de lado e sabia que aquilo ali realmente é um projeto onde o amor era 

desenvolvido e a gente fazia aquilo ali  como amor. 

43’08 Em relação a formação. E  Que você acha da formação que você acha da formação que o CADTS oferecia aos 

alunos, era boa? 

Formação de excelência. Uma formação de excelência porque é tanto a formação a nível profissional quanto a formação 

cidadã  também. Porque é muitos que chegaram com dificuldades nas áreas de conhecimento né  de matemática, de leitura, 

de saber alguma coisa, conseguia se desenvolver aquilo ali, conseguia desenvolver, conseguia ler, entender o que estava 

lendo, conseguia desenvolver números, com números decimais, números, trabalhar com porcentagens, trabalhar com a 

questão da geometria, os cálculos, coisas que muitas vezes ficavam um pouco desejosos ou tinham alguma dificuldades isso 

eram bem trabalhados no período inicial deles, quando eles chegavam na área técnica eles já tavam, vamos assim dizer, um 

reforço escolar, um reforço escolar inicial e esse conhecimento por ser um curso eu acredito por ter um curso que era todos os 

dias de segunda a sexta, tinha aula tinham matérias é claro as matérias sociais estavam inseridos ai no meio mas tinham uma 

carga horária bem extensa. Então dava para trabalhar muito conteúdo com eles muita aula prática, desenvolver bastante 

conhecimento e tanto que muitos saiam dali para escolas técnicas, outros já estavam fazendo cursos em paralelo ao lado do 

curso que a gente estava ali, já estavam numa FAETEC estudando, e a gente as vezes eu me deparo com outros que alguns já 

conseguiram dentro das universidades também eu mesmo já trabalhei muitos anos e sou muito amigão de um ex-aluno nosso 

que estudou comigo, na matéria de eletrônica ai o primeiro emprego dele foi ele que arrumou para mim, que eu arrumei para 

ele, depois ele arrumou emprego para mim e a gente é amigo até hoje, entendeu. 

45’54 Uma coisa que me chama atenção é o fato que o CADTS não tinha um diploma...(uma certificação) ... uma 

certificação reconhecida,  oficialmente. Isso era algum impedimento para os alunos procurar o curso ou não? 

Não. De maneira nenhuma até porque primeiro eu acho que  que quem procurava o curso ele  não vinha com essa 

preocupação, embora quem tá dando aula, ele tenha essa preocupação de fazer algo      com qualidade porque a maior 

certificação que tem é você ir fazer uma entrevista é você fazer de um participar de um processo seletivo e passar naquele 

processo seletivo, a maior certificação, acredito, que seja esse, ainda mais uma instituição talvez as pessoas não conhece, 

quem mora em São João conhece agora , quem não mora não sabe. Então um empresário que não conhece, ele vai fazer um 

processo de seleção e até que mesmo quem conhece de uma instituição que está ai muito tempo ele vai fazer um processo 

seletivo, vai um ,,, uma prática, um conhecimento prático ,um conhecimento teórico vai fazer a entrevista e os nossos 

aprendizes eles depois de um certo tempo eles conseguiam saber conversar, saber se posicionar, saber questionar algumas 

coisas, isso a gente falava sempre falava você, não fique constrangido em pergunta qualquer coisa que você  qualquer dúvida 

que você tenha aqui, você não tem a figura clássica do professor, você tem um instrutor que é um profissional que tem alguns 

anos de experiência na frente de vocês mas que talvez vocês nos locais que onde você tá trabalhando naquela determinada 

situação tem mais experiência que eu, em certas questões, até porque ninguém conhece tudo num dá até na área tecnológica 

você se especializada muito numa determinada área  nem tanto na outra, embora você tenha conhecimento do todo.  Então 

nesse e nessa atividade do dia dia essa questão da certificação eles saem dali com conhecimento eles precisavam para fazer 

concurso público para faze uma prova de igual para igual e concorrer. 

48’39  Estamos caminhando pra final, vou te fazer mais umas 3 perguntas, no máximo, esse, quando você se depara 

com um ex-aluno do CADTS e comparando com sua vivência numa escola tradicional, como é? Há diferença? Qual 

ou quais as principais diferenças assim o que ocasionam isso, o que ocasionaram, qual era o diferencial da formação 

do CADTS na vida de um aluno para você na sua opinião pessoal? 

Na  minha opinião pessoal o CADTS seria ele te dá um espaço de você questionar argumentar ele te dá o espaço de participar 

e construir algo junto, coisa que muitas escolas, já vem  tudo pronto e você tá ali só está reproduzindo conhecimento, você 

está ali e através de um conhecimento já formatado. O grande diferencial do CADETS é esse a participação na construção do 

saber. 

49’58 Você fez parte do Conselho também. E vou pedir para você falar rapidamente, ou não necessariamente rápido, 

da maneira que você quiser sobre como era essa experiência de participar do Conselho? 

Conselho de Trabalhadores de Escola Populares de Educação que é um Conselho maior ou Conselho da própria escola que 

você fala? 

50’23 Ah! Você participou dos dois ? ...  

Participei dos dois. 

50’23 A então pode contar sua experiência? Por favor. 

A participação no Conselho da Escola além dos instrutores tarem inseridos nas questões das aulas eles também estava 

participando nas questões relacionadas a administração escolar. E este Conselho é um Conselho que,  por exemplo, que para 
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questão de projeto a gente se reunia para elaborar o projeto para desenvolver tá , manda para quem pra onde as questões até 

questão de contratação  depois de conversava, quem a gente  ia contratar, ia chamar quem este processo todo, então  estão nós 

as reuniões que tinham com as Aspas quem é que vai quem vai participar os movimentos sociais que nos estava interagindo 

que eram importantíssimo a gente tava envolvido no campo da educação popular no campo da economia solidária no 

Conselho Municipal do Trabalhador que eu junto com Ítalo nos participamos de várias reuniões ali no Município também ali 

interagindo junto com, fizemos um trabalho junto com a pastoral da criança, junto com ao Bispo Dom Mauro Moretti, sobre a 

campanha da desnutrição materno/infantil em São João de Meriti nos estávamos juntos ali . Então essas atividades 

administrativas e sociais que estava rolando dentro do nosso Município, a gente também estavamos interagindo e este 

Conselho ia se organizando e discutindo essas questões. E tínhamos um Conselho Maior, que era um, não sei se posso dizer 

Conselho Maior, mas tinha  um Conselho de outras escolas. 

52’10 CET? 

No Conselho de Escolas e Trabalhadores que tinham escolas de São Paulo, Minas Gerais, Recife, Pernambuco e tinha 

algumas escolas técnicas de Sindicatos, Sintel, também até um determinado momento o Colégio Metalúrgico fez parte se 

reuníamos uma vez por ano pra trocar experiência, saber o que estava rolando nessas escolas, saber qual o processo 

pedagógico de cada uma, saber como que estão fazendo para viabilidade financeira também, como está sendo este projeto e 

tá a questão da economia solidária dentro de cada escola como estava rolando, desenvolvendo quais as experiências locais de 

cada uma e nos fazíamos  isso uma vez por ano, tivemos reuniões aqui no Rio, tivemos reunião Pernambuco, tivemos 

reuniões em Minas, em diversos lugares e reuniões muito gostosas, muitos boas, onde a gente trocava muita experiência. 

53’14 Vou pedir para você encerrar contanto se, é que houve alguma, se você lembra alguma experiência marcante ai 

nessa sua passagem pelo CADTS, que foi em 99 até ...... 

2002 

53’30  Você saiu porque motivos? Desculpe perguntar se 

E. Nós a partir de 2000, nós começamos a ter dificuldades com a questão financeira mesmo, os projetos foram ficando cada 

vez menores, depois nos tivemos que sair folha de pagamento. Ficamos fazendo um trabalho como voluntário mesmo, já não 

era mais pela CLT, já viramos voluntário para manter o trabalho, chegou um determinado momento que realmente não dava 

mais, ai cada um teve que procurar outras atividades por causa questões .... di .... de financiamentos. O financiamento 

terminou, a Apom para o Mundo, ela começou a direcionar os seus financiamentos para outras áreas, que na visão deles 

necessitavam mais nordeste a questão da África e eles focaram para outro lado e aqui como a gente sempre teve dificuldades 

de financiamento maiores que tem até hoje, nós não conseguimos desenvolver um mais trabalho como  aquele de um ano e 

meio um trabalho longo a gente consegue um projeto as vezes, a gente  um projeto para 3 meses. Fazer um projetinho deste, 

acabou até não sei quantos meses sem projeto, depois alguma coisa, nesse sentido que APAC, ela continua dando esse 

prosseguimento mais dentro dessas condições já não é uns processo como aquele ininterrupto que era direto, tinha tinham 

uma turma atrás da outra, abria seleção, vinha aquele enxame de gente, aquela efervescência total, hoje alguns projetos são 

oferecidos ainda pela APAC, algumas coisas bem menor e em períodos espaçados. Então foi questão de financiamento tive 

que saí, procurar e voltar mercado de trabalho,  voltei para área de manutenção de elevadores e fui pra trabalhando na nessa 

área eletro eletrônica ai.   

 55’37 Tem alguma experiência, assim, algum fato que te marcou na história do CADTS que você gostaria de contar 

ou não? 
São vários fatos, mas é o que acho além da de você ver isto claro na vida, na transformação do caráter na transformação das 

pessoas que por ali passaram, você ver que as pessoas desesperançosas, as vezes sem nenhuma direção querendo uma 

profissão porque estão desempregado, querendo resolver sua vida e você mostrar uma direção e apresentar uma maneira 

diferente de crescimento humano, crescimento profissional e saber que existe algumas portas, algumas situações que  a gente 

que pode  ainda  entrar por elas e conseguir,  sem entrar nessa situação que o país, as vezes, entra que tá você tem ser igual a 

muitos ai, fazer parte do sistema e se corromper junto com sistema que a gente precisa e ter posições firme, questionar o que 

está ai e trabalhar para mudar e para ele entenderem que não tão sozinhos e que existem um monte de atividades e pessoas de 

bem e dá oportunidade deles conhecerem estes grupos, alguma coisa que me marcavam muito chegar com aquela turma lá 

dentro da APAC e eles verem aquela construção todas aquelas máquinas, poxa  i  aquilo saiu de lá  de dentro, foi um grupo 

de instrutores e aprendizes  que montaram isso aqui, formou essa indústria , essa emprega aqui, a APAC Associação de 

Trabalhadores que é aqui e saber que você pode criar. Então isso é muito marcante, além de que posso dizer  pela minha 

própria vida que isso me marcou muito aonde eu vou eu levo este projeto de vida, eu levo sabe, procurando fazer alguma 

coisa ou seja na minha Comunidade, seja  na igreja que frequento, seja na faculdade, onde tô sempre pensando como posso tá 

interagindo e influenciando de alguma forma para que as pessoas tenha esperança saber que nem tudo é colocado como é a 

gente passa para um momento em que o país ele se encontra por muita corrupção, desemprego e saber que as pessoas de bem 

quando elas se juntam, elas encontram  saídas , acho isso fabuloso, acho isso maravilhoso, isso sempre mexeu muito comigo. 

 

PATRÍCIA 

Hoje dez de maio estou entrevistando Patrícia que trabalhou no CADTS na parte administrativa e também foi 

instrutora. Correto? 

É você sabe que a gente fazia um colegiado. Trabalhava na coordenação pedagógica, semanalmente na preparação dos 

conteúdos. Discutia conteúdo de todas as disciplinas. Então a gente trabalhava na administração e toda sexta-feira estávamos 

envolvidos na parte pedagógica. 

Eu começo as entrevistas perguntando um pouco sobre a trajetória. Sua escolaridade atual, você é contadora né? 

Sim. 
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E quando você chegou no CADTS qual era a sua escolaridade? 

Eu estava na faculdade quando cheguei no CADTS. Eu conheci o CADTS antes, mas quando fui trabalhar no CADTS eu 

tinha vinte anos, estava na faculdade. 

Como você conheceu o CADTS? 

Eu era residente próxima, de São Mateus, era coordenadora de uma Comunidade Eclesial de Base, naquela época e tinha uma 

atuação em algumas outras áreas... E nesse período tinha uma relação com o Padre Paulo também. E o CADTS funcionava no 

espaço da igreja católica em São Mateus. E o pessoal chamava Igreja do padre Paulo porque ele era francês e teve uma 

presença muito forte... Ele chegou em 1956 e ficou até morrer. Ele morreu em 1992 e teve uma presença tão forte que até 

hoje as pessoas falam igreja do padre Paulo. E ele contribuiu muito com o desenvolvimento daquela região. Eu tinha um 

contato com o Xico, conhecia o Xico por conta do CADTS. Eu fazia um jornalzinho das comunidades que era mimeografado. 

Eu usava o mimeografo que era da secretaria do CADTS inicial em 1985. Então ali foi o meu contato inicial com o pessoal 

do CADTS. E o padre Paulo tinha um encantamento: uma menina de dezesseis dezessete anos produzindo jornal... aquela 

coisa...  Eu queria fazer uma integração. Eram sete comunidades na região e eu queria fazer um jornalzinho mimeografado 

com notícias, uma coisa bem básica mesmo (...) Então o meu primeiro contato físico foi no período em que eu ia lá imprimir 

os jornaizinhos. Isso eu tinha dezesseis, dezessete anos. Daí eu concluí o Normal, fiz concurso, fui dar aula na prefeitura (...) 

Um dia o Xico me chamou para conversar. –Porque eu conhecia o CADTS muito pelo ponto de vista que o padre Paulo 

passava para as comunidades. Eu não conhecia a história inicial do CADTS. Porque o CADTS acabou sendo uma junção do 

pessoal que veio da fábrica, com a utilização do espaço ali... Então até janeiro de 1988 eu conhecia o CADTS como uma 

moradora da região não tendo contato com o projeto CADTS. Então eu conheci o projeto CADTS quando o Xico me 

convidou para trabalhar e eu passei um mês de imersão lendo o material, conhecendo a proposta, participando das reuniões e 

aí eu entrei naquele universo diferente do meu que era de uma menina, de igreja... E ali era um universo masculino,de 

operários, um universo totalmente diferente do meu universo que hoje o pessoal chama igrejeiro, né (...) 

(4’35”) Então você foi trabalhar no CADTS em 1988.  E na época você trabalhava como professora da Rede 

Municipal. E continuou? 

Continuei trabalhando pela manhã como professora, a tarde no CADTS e a noite fazia faculdade.  

(4’ 55’’) Você ficou até quando no CADTS? 

Formalmente eu fiquei como funcionária até 1995. Depois disso sofremos os cortes. Mas, eu continuei na coordenação até o 

final, até o fechamento (...) Continuei participando das reuniões periódicas como voluntária até o fechamento. 

(5’35’’) Deixa eu voltar um pouquinho. Você teve uma formação no curso normal, então já tinha uma visão de escola 

antes de chegar no CADTS... Gostaria que você falasse um pouco sobre a visão que tinha de escola e a experiência do 

CADTS, se batia, não batia, as diferenças... 

Para mim que fiz o Normal de 1982 a 1984 com professores excelentes em uma escola pública, então eu tinha uma visão 

bastante avançada  de escola, do que se esperava de escola para vida. Embora no estágio, na relação com muitos professores, 

na relação com muitos colegas você não encontre isso... Até antes do Normal eu já tinha isso pela questão do trabalho com a 

Comunidade de Base, de formação dos grupos, de fazer estudos nas famílias, incentivar as pessoas as leituras (...) Meu pais 

(...) eram pessoas com pouca escolaridade, mas pela questão da igreja sempre tiveram leitura muito profunda que valorizou 

muito o saber, o aprender... E assim, a gente vivia em uma região onde as pessoas não valorizavam muito isso. Nos trabalhos 

na Comunidade tinha a questão da fé, mas tinha o incentivo à leitura, à criatividade, tinha os famosos clubes de mães... 

Espaços das mulheres não só aprender croché, mas o que uma faz, o que outra faz, de poder trocar... Então isso eu já tinha um 

pouco, que era a construção coletiva do CADTS.  

(7’36”) Então quando cheguei no CADTS para mim o estranhamento maior não foi em relação a proposta de escola. Os meus 

conflitos maiores nos primeiros anos foi ter chegado lá com vinte anos, uma menina e o pessoal de fábrica. E assim... Uma 

coisa que eu batia muito era a questão do machismo presente. Por mais que você fale toda proposta é uma proposta de 

homens. E pensada para homens. Por muito tempo não recebiam mulheres... Não que não recebiam é que mulheres não 

procuravam. Depois que foram procurando. Muito pela característica, fábrica, um espaço muito masculino. E tinha a própria 

linguagem da fábrica. Isso sim para mim era muito diferente. A forma como as pessoas... na escola... não sei são coisas muito 

diferentes. São espaços muito diferentes. E todos com pelo menos dez anos mais velhos do que eu. Eu tinha vinte as pessoas 

de trinta a cinquenta (...) Era um universo muito diferente nesse sentido de relacionamento. Eu aprendi muito, mas acho que 

nesse sentido eu contribuí também porque teve um choque e esse choque foi importante para modificar algumas coisas.  

(8’55) Você diz de trinta a cinquenta anos se referindo ao público de alunos ou a equipe? 

 A equipe. 

Por que entre os alunos tinha adolescentes também né? 

Tinha adolescentes também... Não sei se você conversou com a Sueli. Mas, a Sueli tem uma experiência... – Foi até eu que 

conhecia a Sueli e a convidei para ir para o CADTS. A Sueli tem uma experiência mais rica porque todo tempo trabalhou em 

horário integral de umas as dez. Eu a maior parte do tempo trabalhei de uma as cinco e depois de uma as sete. Então eu tinha 

um contato com a meninada toda e um pouco com o pessoal da noite que chegava mais cedo. O contato direto de ter 

convivência, de ser vista por toda equipe, embora eu fosse mais antiga, era a Sueli que trabalhava em horário integral e tinha 

uma relação muito direta com o pessoal da noite. O meu contato foi sempre com a meninada, com a molecada da tarde que é 

até mais difícil (risos) ... Naquela época já tinha muitos problemas que hoje tem na escola.... O pessoal da fábrica estava mais 

calejado... Os meninos tinham que quebrar..., que criar novas relações... com a coisa do consumo que já tinha naquela época 

com os meninos, aquela valorização de quem tinha tênis... Eram pessoas super carentes e que tinham essa coisa, nos anos 

noventa era coisa muito presente. Não era como nos dias de hoje que tem a coisa do tráfico, mas tinha outros problemas.  

(10’55) O CADTS afetou de alguma forma a visão que você tinha de escola? 
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Eu sou a pessoa que menos afetou a minha visão de escola. Acho que de todo mundo que você pode entrevistar sobre o 

CADTS, tirando o Xico, que é também a visão dele, que também foi professor de escola pública... Mas, que menos afetou 

assim... Porque já era um projeto nosso de vida.  

Mas, em relação à sua experiência com a escola, antes do CADTS. Você teve uma trajetória contínua ou teve 

interrupções?  

Não. Foi contínua... Eu sou... é... filhote da ditadura, eu cresci na ditadura, eu fui para escola em setenta e cinco... Quer 

dizer... minha formação toda já foi no período da ditadura, da Moral e cívica... Então assim a escola a gente tem é um 

obstáculo, mas assim é uma outra proposta de onde você quer levar a pessoa. Na escola é uma proposta inversa a do CADTS 

porque na escola tem muito a questão da meritocracia e do crescimento individual... Isso até tinha umas pessoas na sala com 

críticas ao CADTS. Já escutei a pergunta quando expliquei (sobre o CADTS): mas, é para formar peão? Na verdade a 

principal preocupação é sobre a ascensão social que isso vai te proporcionar. E na escola desde pequenininha você descobre 

isso: “Olha lá, essa menina vai longe” ... E no CADTS a gente nunca trabalhou isso, nem a meritocracia e nem a perspectiva 

de ascensão social. É um projeto de sociedade. É um projeto de crescimento para sociedade. Não é uma coisa individual, o 

crescimento individual é um ganho seu, mas não um ganho no sentido monetário. É no sentido que você cresceu. Essa é a 

perspectiva, você cresceu como gente. A sua estada ali te proporcionou ter a profissão, embora para muita gente 

proporcionou ter essa questão, proporcionou a possibilidade de emprego melhor, de tudo, mas esse não era o foco... Não era 

aquela coisa: “vou ter a minha empregabilidade e um salário maior”. A pessoa vai estar mais colocada no mundo, mais 

solidária e buscando esse crescimento que é coletivo. Não adianta você buscar um crescimento individual... Porque se você se 

isola, você vai estar sozinho. Você pode até conseguir, mas vai ter que estar fechado na sua casa. Você não cresceu na 

coletividade... 

 (13’53) Essa proposta vai na contramão do que a sociedade propaga como proposta de formação né... 

Ainda tem outras coisas... Eu participei muito no início da questão de pré-vestibular de negros e adolescentes, e... não me 

afastei por isso não, me afastei por outros motivos, mas uma coisa que muita gente criticava era passar para o jovem carente 

negro que a importância de passar para a faculdade era a ascensão social o que é também, mas não é nessa perspectiva. Ir 

para faculdade, não é porque você vai ser... que vai mudar sua vida. Se te possibilita a crescer e ajudar outras pessoas é que é 

o foco né. Muitas vezes as pessoas tem uma visão assim.... muito individual né...  o reconhecimento é ultrapassar uma coisa 

que é para você... 

(15’5) Essa questão do projeto de sociedade é muito legal (...) Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o 

cotidiano, sobre o que você lembra da rotina da escola. Você pode descrever um pouco sobre como era essa rotina no 

tempo em que passou por ela? 

A escola tinha uma coisa bem..., uma coisa bem marcante. Uma questão da forma como as turmas chegavam... Desde o 

começo as turmas tinham que organizar, as regras de limpeza às regras todas de convivência na sala..., o tipo de intervalo, 

qual período que vai desenvolver as coisas. Eram todos acordos (...) Tinha um período de assembleia. Mas, a assembleia era 

só uma culminância né, em todo momento a turma tinha... Isso era até a reclamação de uns, isso tornava as coisas muito 

lentas. As pessoas esperavam chegar aqui e diziam assim: “aqui é assim, no dia tal fulano e fulano vão limpar a sala..., vai ter 

um dia de limpeza geral que sicrano vai lavar...”. As pessoas esperavam que alguém determinasse para acabar a coisa da 

discussão: “Vamos discutir isso?  Todo mundo aprova? Vamos discutir isso? Vamos votar? Todo mundo concorda? Quem 

pensa diferente?” Então assim... era diferente porque era um aprendizado diário de quebrar resistências e ter que escutar o 

outro, ter que dar sua opinião porque muitas pessoas ficam no comodismo de não ter que dar sua opinião, é mais fácil: “deixa 

que alguém resolve isso né?” (...) Então quebrar isso, a primeira coisa é um choque. Igual água em pedra dura mesmo, porque 

é um choque. As vezes os moleques, até porque eu tinha mais convívio com os moleques, faziam galhofas, brincavam: “Ah... 

tem que ter assembleia, vamos fazer assembleia para resolver isso”. Porque essa a primeira experiência de que a gente pode 

resolver coletivamente. As coisas não são pré-fixadas, a gente tem um programa, mas tem uma meta a cumprir que é fazer o 

curso nos oito meses e tudo. Algumas coisas a gente acabava tendo que direcionar porque não fluíam, do tipo vamos fazer 

uma reunião geral para decidir. A gente tinha que falar: “no final a gente vai fazer uma reunião final para definir”. Isso já era 

predeterminado, mas a pedagogia do dia a dia era construir, construir, construir . Então o conhecimento era construído. 

“Vamos fazer uma peça, vamos discutir isso aqui como pode ser. Então para os alunos que esperam as coisas mais 

mastigadas, vinham dessa experiência de que as coisas já saem para você, já vem as normas e resolvem... Era uma coisa bem 

interessante, mas que você via como as pessoas vinham... E o interessante é que eu que vim de comunidade (CEB), a gente 

tem essa experiência de grupo, de discutir em grupo, em reunião, de ler... Mas, para algumas pessoas o CADTS foi o único 

espaço da vida que eles foram ouvidos e ao contrário foram obrigados a falar. Quem fala se expressa. As pessoas estão muito 

acostumadas a não ter voz. A sua opinião não importa. Isso era com os meninos e uma coisa que acontecia a noite também, é 

a sociedade. Então isso, essa pedagogia do dia a dia de construir é ... convivência, o conhecimento: “É assim, mas pode ser 

diferente”. Essa coisa diária acho o mais marcante da rotina. Fazer o lanche coletivo, pensar o dia de laser: “Como é o dia de 

lazer pode faltar no dia de lazer? Não (risos). Não pode faltar”.  Por que? Porque o lazer tem um objetivo. Não é um dia só 

para não ter a matemática, não ter a oficina. É um dia para você poder sentar com um amigo para conhecer, a família. Tinha 

período que o aluno levava a família, tinha período que não levava. Eles iam definindo isso... as regras. Tinha problema as 

vezes com o pessoal da noite que tinha amante, tinha essas histórias todas (risos) Mas, tudo isso era construído e era para ver 

assim que cada coisa, lazer, assembleia eram momentos de aprendizagem diferentes (...) Isso que foi mais marcante na 

experiência. Tudo era aprendizado, nada era já construído, tudo estava sendo em construção. 

(20’40) Você vê uma experiência grande do modelo de Comunidade Eclesial de Base? Por que faço essa pergunta? 

Uma suspeita minha enquanto pesquisador é que o CADTS é uma síntese de vários encontros. Um deles é direta ou 

indiretamente com a teologia da libertação ou com as CEBs (...) Mas,como você que veio de uma CEB vê isso? Acha 
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que teve uma influência? Não no ponto de vista religioso, doutrinário (...) mas, do modo de ser? Ou do religioso se teve 

também? 

O que posso dizer é que é uma questão interessante. Primeira coisa, São Mateus, embora eu tenha crescido próximo, a minha 

vivência maior em termos de participação, lógico que em termos de CEB você tende a ficar onde você mora, eu estava ali. 

Mas, eu participei a minha vida toda da Igreja de São João que fica no Centro, não São Mateus porque a minha era 

franciscana, eu participei também, fui franciscana um período e ... na verdade tinha um preconceito até com São Mateus 

porque São Mateus era um lugar..., embora tivesse o padre Paulo que era um cara que nem era direita, acho que era de 

Centro, com uma visão social muito grande, mas contra o comunismo (risos – fala meio acanhada). São João era um lugar 

assim, era mais envolvido, o pessoal da igreja sempre falava isso que foi uma luta ter comunidade em São Mateus porque o 

pessoal sempre achava que comunidade de base era uma mini capela. Primeiramente porque CEB é isso, é essa mistura, um 

local aberto para comunidade, espaço para o ecumenismo, espaço da comunidade né, que não se pensa só no culto religioso. 

E São Mateus nunca teve essa vocação, eram muito fechados, igrejeiros. E até mesmo quem via o CADTS achava que tinha 

que ser projeto assistencialista, sempre viam a coisa do ponto de vista assistencialista. Então assim, se pela presença de 

pessoas de comunidades de base não são pelas de São Mateus. As pessoas de São Mateus tinham uma visão no geral, quem 

era da comunidade de São Mateus, tinha uma visão no geral muito complicada de igreja e de trabalho de comunidade aquela 

coisa de teor de líderes... Uma coisa assim, São Mateus tem muitas comunidades, então obrigatoriamente tem que ter uma 

coordenação porque era o formato... “não quero ter coordenação”. Todo mundo tinha coordenador, tinha aquela pessoa que 

era personificada como a pessoa da comunidade. Aquela coisa... nas pirâmides, nos grupos definida, então... A influência não 

teria sido desse centrinho chamado São Mateus. Eu acho assim, no modo de ver uma coisa mais ampla. Mas, não muito entre 

alunos..., poucos alunos e nenhum instrutor eu acho. Não depois que teve Sueli que foi líder de uma comunidade, aí sim uma 

comunidade bem a esquerda (...) 

(24’) Eu me refiro ao jeito de ser da escola. Esse modelo de escola. Tem essa, essa? 

      É mas, eu não vi nenhuma comunidade que conseguiu... Na minha experiência eu sei que no campo se conseguiu mais. 

Mas, na minha experiência na Baixada nesse tempo de convivência eu não vi nenhuma experiência que conseguisse 

avançar... Se bem que essa não era a identidade. O CADTS era de segunda a sexta, as vezes sábado e as vezes domingo... E 

não era essa intensidade, a comunidade era uma coisa mais...  

(24’40) Então você acha que o CADTS avançou mais nessa proposta de sociedade do que a comunidade (CEB)?  

Eu acho que sim, enquanto assim incutir (...) Eu mesma saí da comunidade (...). Eu achava que comunidade era uma coisa, o 

pessoal achava que comunidade era uma reprodução da Igreja maior em um espaço de poder menor (...) Então chegou um 

exato momento que ficou tão forte isso dos grupos carismáticos, uma coisa afastada de mim, que eu não quis..., assim tem 

que respeitar se é uma coisa que a maioria quer aquilo você que estar no lugar errado. Eu acho que em termos de religião é 

isso se tem uma maioria que quer aquilo e você insiste que não é aquilo, você que está errado. Você que está invadindo o 

espaço dos outros (...) 

(25’43) Uma curiosidade... Por que monitores e não professores? Você enquanto professora se deparou com isso? 

(resolvi fazer essa pergunta por estar diante uma professora) 

Sempre se insistiu muito que não era professor porque a formação das pessoas não eram professores formados (...). Algumas 

vezes se discutia sobre isso, sobre educação e formação, monitoria, mas o pessoal se sentia melhor como monitor. 

(26’20) E a relação dos alunos com professores dos alunos entre si. Como você observava de maneira geral? Era uma 

relação boa? 

Era uma relação boa nesse sentido, assim... Até hoje...  Você vê eu fui em um enterro com a Sueli. E uma pessoa que eu não 

conhecia, mas conhecia a Sueli: “Sueli...”.  Coisas assim que as pessoas que passaram pelo CADTS levaram para vida deles 

(...) Não sei se conseguiram reproduzir aquilo no dia a dia, mas para vida deles foi muito importante. Você vê que é uma 

lembrança boa de uma coisa boa de ter vivido, uma experiência importante na vida. Mesmo que você não conheça a pessoa, 

você tem essa sensação. As pessoas falavam que depois que chegam ali dentro, provoca uma alegria, uma ebolição de 

lembranças de coisas importantes, debates... Aquela coisa de estar na sala, um respeito, uma insistência no respeito, do 

crescimento que era um pouco mais difícil com o pessoal da tarde. É difícil trabalhar com a molecada a questão do respeito, 

da escola, não sei se você tem essa experiência com a escola. –Sim tenho.  Mas, assim é complicado trabalhar (...) E assim eu 

também sou uma pessoa as vezes dura, eu falo coisas duras. As vezes ficavam me sacaneando, rindo (...) Tinham aqueles que 

vinham de short e chinelo para cá e tinha aquele que era o Roberto que infelizmente eu soube que anos depois ele se matou 

mais na frente. Sabe aquela coisa de uma família evangélica muito fechada? Ele usava aquelas camisas fechadas até o 

pescoço, sapatos engraxados (...) As vezes o pessoal debochava. Aquilo foi uma coisa que eu fiquei sentida com a culpa... Eu 

batia muito nessa turma para as pessoas perceberem essas coisas. Então, tem coisas que você se arrepente, você pensa: “puxa 

fui terrível”. Mas, foi assim ficava todo mundo sacaneando o menino e eu falei: “olha só vamos perceber, você tem dentes 

podres(...) Cada um veste aquilo que se sente confortável”. Assim, as vezes eu faço uma coisa e depois me arrependo. Eu 

disse: “Vocês já repararam, muitos não tem dinheiro para ir ao dentista também, vocês gostariam que as pessoas ficassem 

rindo de vocês, porque olha só aquele ali tem dente estragado, ele não foi ao dentista. É uma coisa triste também, eu acho 

uma coisa triste”. (...) A maneira as vezes que eu falo, acho que eu choco, em alguns momentos provoco uma situação boa 

depois disso, mas eu me arrependo (...) Mas, naquele momento eu atingi o meu objetivo. Eles pararam e teve uma mudança. 

Só que (...) na sala de aula é difícil encontrar medida de estabelecer pessoas que vêm de criações diferentes de formas que os 

pais falam vai lá e bate mesmo (...) É difícil você estabelecer o respeitar o outro (...) Porque o dia a dia das pessoas, as 

brincadeiras de rua das crianças são na base de não respeitar o outro (...) A coisa mais difícil que eu tentei no meu trabalho 

com eles e todo mundo passava era isso, você ter sempre que tentar se colocar no lugar do outro (...)      

(30’30) O CADTS não certificava... 
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É o certificado não era reconhecido no MEC. 

E mesmo assim tinha uma procura grande na região né?  

É o reconhecimento. Ele tinha um reconhecimento que não é do MEC, mas era até de algumas fábricas... O pessoal sabia da 

formação que era uma formação rígida. E era bem legal, naquela época não tinha computador e eu datilografava os diplomas 

e eu sabia os programas aqueles todos elementos e assim, tinha aquela coisa de que não mudava de fase se não tivesse 

aprendido bem aquela. (...) E tinha aquela coisa a turma ter um com problema, a turma tem que parar e tentar ajudar. É lógico 

que tem aqueles casos mínimos que a pessoa tem deficiência e não consegue avançar (...). A gente trabalhou com gente de 

todos os públicos né, porque o CADTS tinha isso de interessante que é a escolaridade exigida que na época era a quarta série. 

Então pegava gente com quarta série, com primeiro grau completo, gente com segundo grau, gente que estava até na 

faculdade vinha fazer o curso... Mas, essa questão da escolaridade era um problema porque como você tem gente mais antigo 

com quarta série que lê bem e escreve muito bem, você pega gente com primeiro grau, segundo grau também que não sabia 

escrever (...) Aí é muito difícil trabalhar um conteúdo e as vezes a pessoa..., não é só a questão da escolaridade. As vezes a 

pessoa tinha baixa escolaridade, problemas motores. Então em um curso de eletricista, que tem muita coisa que é manual (...), 

tem o torno que a máquina trabalha mais e a pessoa tem que ter... Tem até uma colega (...) que o pai dela era torneiro e não 

tinha um braço(...) Mas, na elétrica é muito manual (...) Então a gente trabalhava com problema da escolaridade a questão da 

pessoa consegui interpretar o que estava fazendo e também das habilidades motoras por que algumas pessoas não tinham essa 

habilidade e aí acabava ocorrendo uma evasão natural que a pessoa mesmo acabava..., quando a pessoa não consegue, por 

exemplo, dobrar o fio..., a turma até assessora, a turma está junta, mas a pessoa que não tem condições fazer não pode 

trabalhar tem o risco até por questão de segurança (...) Ela poderia até ficar lá tirar dúvidas, mas não concluía o curso se não 

soubesse. 

(33’23) O que você acha que segurava esses jovens lá? Hoje o que percebo superficialmente é que boa parte dos jovens 

estão na escola pelos certificados e lá não tinha o certificado reconhecido pelo MEC. O que você acha que era esse 

diferencial para segurar especificamente os mais jovens (...)? 

Eu acho assim, tinha uma boa fama do curso, tinha a coisa de que era indicado, outras pessoas convidavam você para 

trabalhar, já estavam até na área e outras pessoas tinha aquela coisa dos pais do tipo... é a segunda escola(...) E no primeiro 

período tinha até uma evasão natural porque muitas vezes os pais queriam que os filhos ficassem, os filhos não queriam mas, 

os pais queriam porque achavam importante. Muitos também que chegavam não querendo depois ficavam apaixonados pelo 

CADTS, alguns até que chegavam querendo e depois saíam. Então era um público muito... O período de inscrição era uma 

coisa interessante fazia filas na rua. As vezes tinha 400 pessoas na fila de inscrição. Tinha pessoas o ano todo querendo saber, 

então a gente passou a divulgar bem antes porque as pessoas perguntavam: “quando é a inscrição, quando é a inscrição?”. E 

na semana de inscrição a gente trabalhava feito doidos porque tinha fila na rua... Já chegou a inscrever oitocentas pessoas. 

Era muita gente para inscrever. Aí tinha o processo seletivo (...), reuniões do processo seletivo que já eliminava logo bastante 

gente porque a dente explicava qual era o método, qual era a filosofia. (...) Isso elimina muita gente porque as pessoas 

querem coisas muito... talvez, se tivesse entrado mudo, como já aconteceu (...) E era muito procurado, tinha um problemas. 

Por exemplo, eu tenho um irmão que fez o curso de eletricista lá e ele mesmo pensou e no final..., mas, ele trabalhou um 

período, fez ensino médio depois fez a prova no CREA e pegou o registro. Tem a coisa lá no CREA que você faz a prova de 

equivalência e faz o registro (...) Ele com o trabalho dele tinha experiência comprovada e fez a prova.  

(36’34) Então, essa sua fala é bem interessante, existia um reconhecimento do CADTS na região? 

Na região e até interessante, por exemplo, o Gerson que foi aluno e depois instrutor morava em Cabuçu (município de Nova 

Iguaçu), trabalhava em Campo Grande e estudava no CADTS. E naquele grupo dele duas pessoas por conhecerem ele aqui 

em Cabuçu e em Campo Grande foram fazer o curso no CADTS, levavam horas, chegavam em casa tarde e no outro dia 

acordavam cedo para trabalhar de novo, mas faziam curso no CADTS. Então era uma região ampla porque vinha gente de 

longe, Nova Iguaçí, Caxias, Jardim América (...) Era uma coisa interessante essa do boca a boca (...) A expectativa as vezes 

nem é que a pessoa se torne um eletricista, um torneiro, o meu irmão foi isso, é muito mais uma coisa de mexer com a sua 

vida. O meu irmão precisava disso, mas no final das contas ele ficou como eletricista (...) Mas, para muitas pessoas (...) é essa 

experiência que te faz crescer, te dar vontade de estudar, te impulsiona a buscar outras coisas. Muitas pessoas buscavam o 

curso pensando nisso porque ali era um implulsionamento para vida (...). 

(38’25) Você lecionava nos primeiros seis meses? 

Sim. Isso. 

Como era essa experiência de ensinar? Era matemática e português? 

Não nos primeiros anos era só matemática. Na verdade depois que eu saí de como funcionária, depois de 95. De 95 até..., é 

que nesse período comecei a fazer a noite eu ia lá para dar o curso a noite, o melhor período porque consegui conviver com o 

pessoal da noite, fiquei uns três anos fazendo noite. Eu ia lá três vezes na semana ou duas (...) Foi nesse período que eu 

introduzi a questão da comunicação. Mas, o período que trabalhei a tarde era matemática e era aquela coisa bem complicada. 

Tínhamos que começar para as pessoas entenderem o básico (...) e a base é muito difícil. Ainda mais quando é uma 

construção coletiva, fazer com que as pessoas buscassem os porquês. Era um trabalho que exigia muito esforço. Como eu já 

vinha de uma experiência em que fui professora oito anos, sete anos fui alfabetizadora, então já estava acostumada com essa 

coisa de exigir muito de você. No último ano trabalhei com, na época falava segunda série, e vi como era diferente, como 

você pode respirar quando tem uma turma que sabe ler e escrever, quando não são tão pequenos, como você trabalha muito 

menos na sala quando tem uma turma de seis, sete anos. E assim era o CADTS (...) você estava ali o tempo todo, você está no 

grupo, conversa, você está ali o tempo todo com o grupo desenvolvendo (...) Era pauleira. 
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(40’22) Imagino, pela diversidade do grupo que tinha alunos desde a quarta série até a faculdade né...  

Mas, o interessante é que as pessoas da faculdade tinham dificuldade. A gente teve experiência de uma instrutora que foi lá 

trabalhar na matemática e na época fazia mestrado em educação na UERJ e aí ela saiu..., na verdade não sabia matemática 

suficiente para passar. Quando chegou na fração, raíz quadrada (...) Ela falou: “Não é um demérito, sou muito boa no que 

faço, mas matemática eu não sei”. Ela não ficou porque não conseguia desenvolver com a turma porque não sabia o 

suficiente para desenvolver com a turma. 

Porque assim é aquela coisa do básico é complicado... E é a matemática básica. Mas, além da matéria ter esse problema nosso 

de educação e tudo era a questão de você ter que partir, ter que pensar e as pessoas vinham muito habituadas de receber as 

fórmulas, desenvolver as fórmulas... Tudo tinha que ser construído concretamente(...) 

(41’55) E como era a seleção? Vocês faziam entrevistas? 

Na maior parte do tempo foi um processo de quatro encontros. O primeiro dia era uma apresentação da proposta, tinha um 

dia que tinha um filme e debate, um período que teve prova de conhecimentos básicos de matemática e uma pequena redação, 

redação bem básica só para saber se a pessoa sabia ler, escrever (...) Eu acho que tinha um último encontro, eu não lembro 

bem a ordem exata. Mas, eram quatro encontros. 

(42’34) Vocês fizeram isso com oitocentas pessoas?  

É mas, acontecia também que no primeiro encontro, que era um encontro que a gente passava: “A ideia aqui é essa. O curso é 

de graça? Não é de graça. É muito mais caro que se fosse dinheiro é a questão do compromisso, da participação. Então pagar 

com compromisso, com participação diária com opinião é muito mais caro do que você tirar o dinheiro e pagar. Então já 

tinha essa primeira fala (...) Em primeiro lugar não era caridade, não era formação técnica exclusivamente e as pessoas 

sabiam isso que era uma formação humana que gerava uma formação para vida do trabalhador, pensando no trabalhador e na 

sociedade como um todo. Então as pessoas pensavam que era aquela coisa: “Então vai ter uma apostila que eu tenho que 

fazer e posso faltar”. Também tinha isso, as assembleias decidiam isso, os limites de falta, de atraso. Assim aqui não pode 

faltar. Nessa primeira reunião (...), no segundo já dava uma esvaziada considerável. Porque nessa a gente apresentava mesmo, 

o CADTS é isso, a história do CADTS é essa(...). Imagina para o cara que vem lá de Cabuçu e você falar que não pode faltar, 

é de segunda a sexta, atraso a turma tem que aceitar. Até tem casos de injustiça da turma não considerar justificável. É 

complicado isso né? Uma coisa bem... e a turma considerou que não era justificável o atraso: “ Ah essa pessoa está 

inventando história”. Porque as pessoas também conhecem, conhecem a rotina, o tempo de um lugar para o outro e começam 

a ver quando as pessoas já estão aproveitando. As vezes também as pessoas cometem injustiças com isso. Na verdade a turma 

que decidia isso e eles sabiam disso, que o tempo todo iriam passar por isso, que é o compromisso uma exigência muito 

grande. Acho que isso na primeira já... Não afugentava o suficiente não porque as vezes a gente passava pelo problema de 

fazer seleção que era um problema pior na quarta reunião você ter trezentas fichas para trinta vagas. Afugentava mais tinha 

esse problema e aí faziam critérios, critérios, critérios até chegar o corte; 

(45’22) E esse corte era mais espontâneo ou chegava o momento que vocês tinham que decidir mesmo? 

Não, no quarto encontro a gente tinha que decidir. Depois do quarto encontro, a avaliação que a gente fazia. Cada grupo 

pegava um grupo, então tinha lá a ficha, participação, o que a pessoa falou, o que não falou. Tinha a micro redação da pessoa, 

tinha a questão da matemática... Tinha os que não conseguiam fazer nada.... Ou então assim, teve casos da pessoa ter uma 

participação muito boa de falar, de falar porque estava ali porque queria o curso e ser péssimo na prova, aí se dava uma 

segunda chance para pessoa. A prova não era determinante (...). Era difícil na última etapa fazer a seleção.  

(46’32) Entrando na formação que o CADTS oferecia. O que você destaca como mais importante na sua visão sobre 

essa formação que o CADTS oferecia para os alunos? 

Isso é muito fácil (risos). Acho que sempre foi a questão de consegui aliar a técnica a política, o que está por trás de cada 

técnica, o que está por trás de cada construção. Então essa junção e esse exercício cotidiano eram o mais importante. Era você 

sempre ver que nada é neutro, que tudo está relacionado com outra coisa. Nada é imparcial, tudo tem uma parcialidade, você 

tem uma vontade naquilo, um direcionamento, nada é neutro né... Eu acho que isso era o principal. 

(47’35) Então para você o diferencial da escola era esse... 

Eu acho que esse era o bem marcante. Assim, tem muitas coisas se a gente for tentar rememorar. Hoje eu até superei isso, 

mas por muito tempo a gente ficava: “por que fechou?” É uma sensação de morte porque a gente viveu muitas coisas muito 

intensas, muito importantes (...) Aos sábados a gente fazia cursos de cidadania, aí era avulso: “Vai ter um curso se cultura e 

cidadania por dois sábados”. Então as pessoas vinham, conversavam. Era tanta coisa importante que é difícil enumerar(...) 

Não tem como quantificar porque só quem viveu vai ter isso para si. Tanto alunos quanto instrutores, monitores, participantes 

(...) Sempre falei sobre a importância de registrar isso, de deixar isso registrado (...) as pessoas não faziam muitos registros. 

Porque era uma experiência única e que proporcionava coisas muito importantes para quem convivia com aquilo, pôde passar 

por aquilo (...) Então assim tem a coisa da religião é quase uma reli(...). Porque assim, é uma forma de vida né... Era uma 

forma de vida, uma forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de acreditar que podia  ser o mundo né. E aí quando isso vai 

minguando, quando isso vai mudando, minguando, minguando, minguando... A sensação é isso, que vai murchando, 

morrendo, chegou o fim (...) Eu hoje já superei esse luto (...) Por muito tempo pensei, será que não poderia ter feito alguma 

coisa para dar outra forma de continuar (...) 

A gente tinha o problema do espaço também porque lá, não sei se você chegou nessa parte, mas, o padre Paulo morreu. Tinha 

o problema do espaço, disputas porque era um espaço que causava cobiça porque tinha máquinas.... Muitas pessoas da Igreja 

viam aquilo como uma forma de fazer dinheiro. Então era um conjunto de coisas né... Foi a escassez de recursos, foi a 

mudança de... a abertura das escolas técnicas que muitas pessoas não tinham acesso e começaram a ter. Foi um conjunto de 

coisas. Mas, para quem viveu a experiência...  
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A coisa da Leilane diz isso muito bem. Ela queria que o filho dela passasse pela experiência que ela passou, pelo que ela 

aprendeu, pelos dias que ela pôde ter. Ela queria que os filhos delas também tivessem. Preencheu a vida dela de uma certa 

forma.  

(50’38) Esse preenchimento veio da relação, dessa horizontalidade que a escola estabelecia? 

Sim do desafio de você ter que ser pessoa. As pessoas estão muito habituadas a serem passageiros do trem, não conduzem o 

trem. E ali é uma experiência de você ter que ajudar a conduzir o trem. O trem para andar precisa ter condução e você precisa 

estar junto. Ele não anda sem você. E aquela coisa de você se sentir ator: “eu estou ali, tenho importância, a minha opinião 

vale”. E assim eu não sei a sua experiência, de igreja... (...) Mas para quem participa disso é uma coisa que a gente não sabe, 

que algumas pessoas nunca passaram, a possibilidade. Eu pequenininha ia na missa, tem gente que nunca foi em ambiente 

público, tem gente que nunca foi ouvida. Nunca sentiu a sensação das pessoas estarem olhando para elas (...) Então ali, nesse 

sentido, starta algo único para as pessoas. Elas nunca mais encontraram isso na vida, algumas pessoas na história delas nunca 

mais encontraram. Tem umas coisas que a gente tem, que só sabe quem tem, quem não tem não sabe o que é não ter. 

Outro dia estávamos em reunião lá em casa com o pessoal do CADTS... E eu falai, até porque estavam fazendo umas críticas 

de religiões, aí eu falei que tem uma pessoa que foi analfabeta até os 70 anos e ela aprendeu a ler porque se tornou 

testemunha de jeová. Então isso tem um valor imenso. Vão criticar a questão da doação de sangue (...) 

Uma experiência com o Edson interessante na seleção, porque os monitores também tinham seleção, processo seletivo, e 

tinha um período que o pessoal ficou traumatizado com evangélicos porque entrou um pessoal que era fundamentalista (...) 

Mas foi algo feito sobre a teoria da evolução e o pessoal não aceitou, levou a bíblia, interrompeu a aula, acabou com a aula. 

Porque não aceitaram falar das teorias, não aceitava... Aí o pessoal ficou com pânico de (...). E na seleção tinha três caras e o 

Luís era um deles. E o Luís foi cortado porque era Batista. E na verdade eu dei o meu voto para ficar com o Luís porque 

achei o Luís melhor e houve três votos para ficar com outro rapaz que eu não tinha gostado dele mas,  o pessoal achou que 

ele tinha mais... . Mas, graças a Deus depois de duas semanas ele foi embora e chamou o Luís. O pessoal viu a mancada que 

deu de fazer uma seleção por uma questão religiosa. Estavam tão traumatizados com o pessoal, mas imagina só se alunos 

interrompem a aula, pensa nisso (...) E não dá para cortar a pessoa porque em dado momento empacou na teoria da evolução. 

Ele pode ser orientado em várias outras coisas. (...). Existe esse problema de ter que saber o tempo de cortar porque é aquela 

coisa: “não pode porque todo mundo tem direito de se expressar”. E aí essa coisa se alongou muito e não se soube a hora de 

cortar e traumatizou o pessoal.  Mas, o Luís foi uma das grandes participações do CADTS (...). 

(55’37) Para finalizar... Talvez essa pergunta pudesse ser feita no início. Você chegou ao CADTS em 1988 e a escola 

começou em 1986, 87 se não me engano... Uma coisa que fico pensando quem construiu essa proposta? De onde saiu 

esse modelo de escola, de visão de sociedade? Você que participou bem do início da escola em si... 

É, mas a escola vem de grupos de fábrica, de experiências de fábrica e remonta lá de 1973, 1974 e era um grupo que eu acho 

que tinha muito essa proposta de mudar, de fazer uma coisa diferente. Eles trouxeram esse conhecimento, as pessoas tinham 

que ser atores. E tinha um grupo também que vinha de uma escola que era ligada a uma igreja também, mas na linha do 

SENAI. Tinha uma proposta de ser diferente do SENAI, mas era constituída de ex-monitores do SENAI (...) Eu cheguei aqui 

nesse cenário. Tinha um pessoal aqui que tinha já proposta muito construída, esse grupo que veio pensando em entrar nessa 

proposta, mas que tinham vícios ainda. E acho até que as coisas que senti no começo, até discriminação porque era mulher. 

Era até um pouco desse pessoal mais velho porque assim em 1988 um cara com cinquenta anos era muito mais machista do 

que (...) Mas, foi uma coisa que aqui veio gente muito boa (apontou para um dos grupos que esquematizou em um papel) e 

tinha muitos ainda que embora fizesse críticas ao SENAI ainda tinham vícios do SENAI. Porque a nossa formação é coisa 

complicada né, porque algumas coisas não soltam muito da gente. A gente até está lutando contra aquilo, mas não solta 

daquilo. (...) A coisa do CADTS era isso. Até hoje a gente está em construção e em tentativa de libertação de umas coisas que 

a gente faz e sabe que não é legal (...). Tinha um grupo Xico, Gilson que fizeram uma coisa latente (...) Esse pessoal veio aqui 

com essa ideia mais de dentro da fábrica. O pessoal traz de dentro da fábrica (...), já tinha na fábrica os espaços de debate, de 

aprendizado coletivo, “vamos tentar fazer coletivamente, vamos quebrar essa coisa da fábrica das pessoas serem 

compartimentadas e serem enfim sociais, ajudando a outra e não cada uma no seu espacinho. Então acho que isso vem desse 

grupo.  

Mas, o CADTS é uma construção o tempo todo com erros e acertos. Eu sou, sempre fui muito crítica, então nas reuniões da 

formação eu sempre fui muito de apontar. Até hoje falo que a maternidade me tornou melhor. Eu batia muito na tecla, acho 

que é até isso pela minha história, eu era coordenadora na comunidade (CEB) com dezesseis anos, fazia jornal... Então 

sempre tive muito essa coisa de exigir muito de mim e exigia muito dos outros também. Sempre fui muito exigente (...) Antes 

de entrar para o CADTS eu era professora, eu estudava, tinha comunidade, tinha um monte de coisa para fazer. Eu achava o 

CADTS muito importante,  mas o CADTS não era a minha vida. Eu priorizava muito as coisas do CADTS e isso foi 

aumentando ao passar do tempo. Mas, quando eu entrei em 1988 anos eu tinha vinte e um anos e tinha um monte de coisas 

para fazer, eu era taxista... Eu tinha muitas atividades e aí o pessoal tinha aquela coisa, já trabalhávamos a semana toda e todo 

sábado tinha reunião... E algumas coisas eu comecei a questionar, as pessoas também tinham os dogmas, não podia falar que 

tinha outros compromissos (...) Acho que as pessoas tem família... Então uma coisa que você se dedica 24 horas todos os dias 

da sua vida é que você estava com problema em outro lugar... Eu acho que ninguém que tem mulher e filhos, que era o caso 

de todo mundo lá (...) Então a pessoa que pode ficar no CADTS sábado e domingo e nunca tem um espaço para família está 

com algum problema. (...) Algumas pessoas que tinham aquilo ali era uma coisa obrigada assim, algumas pessoas era uma 

folga da sua própria vida. Isso muito nesse momento inicial, acho que 1989 ou 1990 já tem uma equipe já transformada. 

Mudou muito, acho que contribuí nesse sentido. Mas, também tive problemas do pessoal não me compreender de levar as 

vezes chamadas, de brigar com o pessoal, eu era chorona, chorava (...) Mas, acho que essa minha parte feminina foi 

importante, de chorar de reclamar, era um pouco diferente. Porque era uma coisa muito interessante no CADTS, mas as vezes 
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fazer algumas colocações... Tinha alguns dogmas, umas coisas que você não pode muito entrar. Mas, algumas coisas tem que 

entrar, tem vida além do CADTS e a gente precisa ter vida além do CADTS (...) E o desafio também é esse conseguir e 

depois posso falar... Tem regras, minha vida é muito regrada, meus filhos também cresceram muito no CADTS naquele 

período. A gente tem lembranças de pequenininho (...) Assim o CADTS foi essa coisa para minha vida, foi importante porque 

fui para outro espaço e por outro lado um espaço muito próximo daquilo que eu era e queria ser. Era um espaço muito 

diferente e ao mesmo tempo próximo do que eu queria ser e isso foi transformador. Acho que o mais envolvente do CADTS 

é essa transformação, acho que todo mundo viveu isso, essa coisa de transformação diária, contínua.      

 

CARLOS  

(0’20) Carlos começo a entrevista pedindo para que se apresente: idade, estado civil, religião... 

Minha idade é 37 anos, (...)  casado, (...) Presbiteriano, protestante. (...) Não tenho filhos. 

(0’55) Vamos começar falando sobre a sua trajetória escolar. Atualmente qual é a sua formação? 

Agora minha formação é universitária, mas incompleto.  

(1’12) Você fez que curso? 

Estava fazendo informática. Sistema da informação.  

Tem muito tempo que você parou? 

Parei tem seis meses.  

Parou em qual período? 

No segundo período. 

(1’28) E quando chegou no CADTS qual era a sua formação? 

Estava me formando, 2ºgrau técnico em contabilidade.  

(1’55) Como era sua visão de escola antes do CADTS? Houve alguma alteração nessa visão depois do contato com o 

CADTS? 

Houve sim. Houve porque quando cheguei no CADTS tinha uma visão daquele tipo de escola que não é participativa. (...) 

Então quando vai para  CADTS você começa a votar ser votado, suas ideias começam a aflorar junto com a educação que 

eles propuseram. Isso tudo fez com que a gente aprendesse muito (...). Muita coisa, coisas que levamos até para vida (...). Um 

aprendizado que levei para vida toda.  

(2’40) Não sei se dá para resumir, mas como você via a escola antes do CADTS? 

Eu gostava e gosto de estudar. Mas, via a escola como uma coisa militar porque na nossa época era mais assim. Me formei 

em 1998 e era uma coisa bem direcionada: “Eu sou o professor, você é o aluno e acabou. Você não pode dar opinião. Só eu 

que posso falar”. Então eu via mais ou menos assim. 

(3’52) Você teve alguma experiência marcante em sua trajetória escolar antes do CADTS? Algo que te marcou 

positiva ou negativamente? 

Já faz muito tempo... Mas, tem muitas coisas. Nossos amigos escolares. Amigos que saíram de colegas para amigos. Acho 

que são coisas positivas. E as coisas negativas foram as greves também, falta de professores, principalmente de matemática 

(...). Ficou uns seis meses sem professor de matemática e isso é muito triste para quem está buscando e quer aprender. (...) 

Estamos sedentos de aprender, pelo menos no meu caso, e quando chega lá não tem matemática. Isso é uma coisa que é 

frustrante. E para eu conseguir recuperar isso passaram-se anos e anos, para aqueles seis meses que não tive matemática.  

(5’00) Vamos falar sobre a sua trajetória profissional. Na época do CADTS você trabalhava?  

Não. Porque eu tinha 17 anos. Me formei, estava na época de militarismo ainda.  

(5’25) Entendi. Então você não chegou a trabalhar durante... 

Depois na época eu trabalhei sim.  

Quando ainda estava na escola? 

Eu já tinha terminado o curso. (...) Já entrei e comecei a trabalhar.  

(5’45) Então você começou a trabalhar depois que concluiu o curso no CADTS? 

Isso, depois. 

(5’50) Você estudava lá durante o dia ou a noite? 

De tarde.  

(6’00) E como se deu o seu primeiro contato com o CADTS?  

Foi através do meu colega, o Roberto. Ele soube que lá tinha o curso. Eu queria fazer na verdade informática, mas não tinha 

vaga de informática e eu consegui fazer eletrônica. O que para mim foi muito bom porque depois eu aprendi informática e 

juntei os dois, eletrônica e informática e deu calado (risos).  

Então foi uma coisa interessante, foi através do meu colega. Nós fomos lá e conseguimos. 

(6’34) Vamos voltar um pouquinho no passado... Como era a sua vida cotidiana no momento que estudava no 

CADTS? 

Eu dava aula de música, fazia escola de música também e estudava na escola secular também. Então eu saia de uma escola e 

ia para outra, essa era minha correia do dia a dia (...). A tarde eu ia para escola, a noite eu ia para outra e na mesma noite ia 

para escola de música. 

(7’00) Então deixa eu entender. Você cursou o CADTS e o Ensino Médio ao mesmo tempo? 

Sim, ao mesmo tempo. 

(7’25) E como foi o processo de inscrição no CADTS? 

Estava cheio pra caramba. Muito cheio, mas o chato é que muitas pessoas não terminam saem antes, podendo dar a vaga para 

outras pessoas que queriam estar ali, mas não puderam porque já preencheram as vagas.  
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(7’40) Teve algum critério de seleção para você entrar na escola? 

Não lembro. Mas, tinham alguns critérios sim. Eles nos davam uns papéis para preencher. Tinha um critério sim, mas 

esqueci.  

(8’05) Você chegou a fazer alguma prova, entrevista? 

Não lembro. 

(8’20) Então você se inscreveu no curso de eletrônica. Por que escolheu essa formação? 

Como eu te falei, não tinha vaga para informática, eu gostava de eletrônica e meu colega falou: vamos, vamos fazer. 

Então foi para aproveitar a oportunidade? 

Isso. 

(8’36) Isso foi em que ano? Você lembra o ano que entrou? 

Não lembro, mas foi noventa e alguma coisa. 

(8’53) A escola não tinha certificado reconhecido pelo MEC. Isso não foi nenhum impedimento para você na época? 

Como você via essa questão? 

Para mim não foi porque tem a questão do conhecimento. Mesmo que não seja reconhecido, tem a questão do conhecimento 

e a gente carrega aquele conhecimento para vida toda. 

(9’20) E no diálogo com os colegas? Você percebia que esse era algum impedimento ou o pessoal não se importava? 

Não se importavam não. Na verdade a maioria do pessoal que fica ali, fica porque abraçaram o projeto gostaram da forma 

que... De aprender as coisas, lá você aprendia as contas com outro sentido não o da escola, mas você aprendia mesmo, 

destrinchava aquilo tudo e aprendia, o porquê se chegou aquele resultado, o porquê daquilo e na escola a gente não tinha esse 

conhecimento, então lá era bom por isso. 

(9’58) Então de certa maneira complementava o que você estudava na escola na época? 

Complementava.  

(10’11) E quando terminou o curso você manteve algum vínculo, algum contato com a escola? 

Não.  

(10’30) Vamos falar agora sobre o cotidiano da escola. Como era a rotina da escola no tempo em que você passou por 

lá? O funcionamento da escola. O que acontecia, como eram as aulas... 

As aulas eram teóricas e práticas. Nós chegávamos uma e meia, duas horas começavam as aulas e era dividida em parte 

teórica, nós aprendíamos a teoria e depois (...) executávamos na prática.  

(11’16) E como vocês executavam? 

Laboratório, através de laboratórios. É porque na parte de eletrônica tinham as placas, umas plaquinhas que íamos fazendo a 

ligação dos circuitos. Então era o laboratório mais prático porque a gente carregava o laboratório na mão. 

(11’37) E lá tinham umas tarefas que vocês tinham que cumprir. E como eram essas tarefas? 

Cada um limpava alguma coisa (...) A informática era responsável por alguma coisa. Na outra semana era outra turma que 

ficava responsável (...). Era mais ou menos assim.  

(12’05) Eu me refiro à execução na parte prática da aula. Vocês tinham uns objetivos para cumprir em grupo? 

Era ... Eu tenho que lembrar. Mas, é isso mesmo nós tínhamos uns objetivos (...). Um ajudava o outro também. Tinha aquele 

que (...) Quando aquele não conseguia entender o outro grupo ajudava ao outro até que os dois alcançassem o mesmo ideal, o 

mesmo objetivo juntos. Não como se fosse algo capitalista, que eu sou melhor então vou continuar sendo o melhor e deixar o 

outro ser pior. Lá era assim, a gente tinha consciência de que os dois tem que andar juntos, tinham que andar em uma 

igualdade tanto de conhecimento, quanto de patamar econômico. 

(12’55) Então não tinha a ideia da competição? 

Não.  

(13’05) Como eram os relacionamentos com os alunos, com os monitores, com o pessoal da equipe? 

Era bom.  

E você participava das assembleias? 

Participava. 

E como eram as assembleias? 

Era para votar o regulamento daquele período. Então os alunos juntavam, faziam as propostas e a proposta que passasse ia 

logo depois para assembleia e o pessoal votava geral. Uma turma fazia, a outra juntava e fazia uma só.  

(13’52) Você chegou a falar que para você uma das coisas mais significativas era a participação de vocês e que isso era 

um diferencial em relação à escola comum. Como era isso? 

Nós trazíamos ideias para ajudar o grupo, ajudar o próprio curso ideias que trariam maior desenvolvimento para o curso.  

(14’25) Você pode dar um exemplo? 

Ah.. tem muita coisa. (...) O negócio de faltas. O aluno que faltasse muito, o número de faltas. Isso tudo nós participávamos.  

(14’41) Vocês tomavam essas decisões juntos? Você achava isso importante?  

Era importante... 

(15’11) Você tinha alguma atividade na escola em que se identificava mais? Alguma disciplina... 

Gostava de todas elas (risos)... 

(15’25) E como funcionava a questão da religião lá dentro? Era uma escola que funcionava no espaço da Igreja 

Católica, como era isso? Tinha influência da Igreja? 

Não a Igreja nunca se posicionou assim... Ela tinha a direção dela, mas nunca se posicionou contra cultos ou outros tipos de 

coisas que acontecessem no âmbito do espaço não.  
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(15’58) E na relação entre os alunos, professores tinha algum problema no âmbito das religiões? Essa convivência 

era... 

Não. Era ótima. Até porque a religião a qual pertenço, a religião Reformada histórica a gente tem o conceito de que o Estado 

não pode intervir dentro da Igreja e nem a Igreja... Então a gente tem esse conceito e esse conceito para quem é oriundo da 

Reforma Protestante é normal. Ele vai se comportar em um local que possa não ser a sua religião, vai respeitar aquele local 

onde está inserido ali, mas ele tem a sua própria opinião que aquilo ali para ele não é legal, mas ele está ali para estudar. 

(16’45) E você se sentia respeitado também por parte da equipe, dos professores? 

Sentia. Até porque meu professor também era evangélico.Então era mais fácil.  

(17’04) Vocês usavam algum matéria didático, livro, apostila? 

Usávamos apostilas.  

(17’05) E o que você achava das apostilas? 

Boas. Atendia bastante sim. O conteúdo era muito bom.  

(17’20) Você teve algum acontecimento marcante lá dentro? Alguma... 

Ah... Os torneios também (risos). Os torneios marcavam a gente porque o pessoal da eletrônica acho que era o menor grupo 

(...), então a gente conseguia ficar mais unido. E nós conseguimos ganhar um campeonato na brincadeira que a gente tinha lá, 

um campeonato que os mais fracos ganharam os mais fortes. E isso ficou marcado pela união da gente, a união da equipe ali. 

Não pelo futebol em si, pela atividade em si. Mas, pela união da equipe, como amigos ali.  

(18’15) Era um torneio de futebol? 

Isso. Tinham vários torneios, mas foi o torneio de futebol.  

(18’30) Uma outra curiosidade minha... E como funcionava essa questão das normas que vocês votavam quando 

chegava um grupo mais novo? Tinha conflito em relação ao que estava estabelecido? 

Ah... No começo tinha. Mas, depois o grupo novo se adaptava. Depois eles mesmos criavam as deles também (...). É porque 

quando você chega tem outra visão também, conseguia melhorar os códigos que nós tínhamos lá. 

(19’15) Se eu te pedisse para destacar um aspecto positivo e um negativo da escola o que você descreveria? 

Hoje, um ponto positivo foi a consciência porque o CADTS te dava, te mostrava que você tinha que saber o que está fazendo. 

Na questão de estudo você tem que ter consciência, a consciência do que está fazendo é a palavra correta (...). A consciência 

do que você estava fazendo, então o CADTS te dava isso.  

Mas, também tinha o fato negativo as vezes que era a ideologia da esquerda. Uma ideologia muito forte, que tornava-se 

também algo negativo de certa forma. 

(20’04) E o que você acha da formação profissional que a escola ofereceu? 

Eu aprendi bastante. Foi o que falei, eu usei e uso até hoje. Trabalho com informática para fora e aquele conhecimento que eu 

peguei lá, usei para alguma coisa aqui fora. 

(20’25) E você se considera um bom profissional na área de eletrônica? 

Médio.  

(20’30) Você teve algum encaminhamento para o trabalho quando concluiu o curso? 

Não.  

(20’44) Conseguiu algum trabalho na área logo depois? 

Depois não.  

(20’56) A escola provocou alguma mudança na sua relação com a educação e com o trabalho? 

Provocou, provocou positiva (risos).  

(21’00) E que aspecto? 

 Em aspecto de saber dar opinião no momento certo e na hora certa, esse foi um fato muito positivo lá que o CADTS deixou.  

(21’10) A questão de se expressar... 

De se expressar, de ter opinião independente de a pessoa, da pessoa que é ser líder no trabalho, o seu chefe, mas você tem a 

sua opinião independente da pessoa dele. Nós não somos robôs, nós temos direito de opinar. Foi isso que o CADTS deixou 

de bom.  

(21’43) E você considera que o tempo em que passou lá contribuiu para uma mudança na sua visão de mundo? Você 

até tocou nisso no início, mas de que forma? Você diz que levou algumas coisas para vida... 

Foi, foi. Organização, companheirismo... Mais o quê? Teve muitas coisas é... consciência, lutar por um ideal. Também foram 

coisas que o CADTS trouxe para nossa vida.  

(22’10) E você acha que a escola normal não ofereceu isso? 

Não ofereceu, não ofereceu.  

(22’30) Você chegou a participar de algum projeto extra oferecido pela escola? APAC, Economia solidária... 

Não lembro. Mas, nós fomos em um projeto sim da APAC que nós fomos para Coelho da Rocha. Eu fui, mas não lembro... 

(22’54) Mas, você não chegou a participar, a ter uma participação contínua... 

Não, não.  

(23’13) E sobre os cursos que você fez depois do CADTS. Você falou que fez informática... 

Eu fiz informática, Espanhol, música, estou fazendo música sacra também... Um montão de coisas. 

(23’26) E você acha que o CADTS contribuiu... 

Contribuiu de conhecimento, para você adquirir conhecimento. Nunca é demais você adquirir conhecimento. Ele contribui 

dessa forma.  

(23’40) Então você exerce a profissão de maneira mais informal, você associa a eletrônica à informática... 

De maneira informal, mais em casa mesmo.  
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(23’57) Me explica uma coisa. Você fez o curso de eletrônica e quando saiu fez o de informática que era o que você 

queria? 

O de informática fora, na FAETC.  

(24’10) Você trabalha com manutenção de computador... 

Também. 

(24’15) Bom Carlos as minhas perguntas principais são essas, existe algo que deixei de perguntar, que você gostaria de 

compartilhar? 

Não eu falei tudo.  

(24’50) Você destacou que foi uma experiência marcante. Qual foi o principal legado? 

O conhecimento como te falei, o conhecimento e a consciência de cidadão. É que o CADTS te coloca muito isso, a 

consciência de cidadão. O cidadão tem que agir certo, mas o cidadão tem que pensar, tem que trazer ideias mostrar soluções 

para não se conformar com... com a politicagem. Mas, tentar mudar a politicagem com pensamentos, com ideias novas. Foi 

isso que o CADTS trouxe. 

 

ROBERTO  

Hoje 19/08 estou entrevistando aqui o Roberto que foi aluno do CADTS. Roberto, qual a sua idade, estado civil atual, 

religião (...) ? Enfim, peço para que se apresente... 

Eu sou atualmente solteiro (...).  

Em relação à religião você tinha me falado que é evangélico. Não é isso? 

Sim evangélico. Fui nascido e criado na Igreja Evangélica na verdade(...). 

Em qual denominação? 

Inicialmente que minha mãe contava, eu era pequeno, ela foi da Igreja Congregacional. Em seguida fomos para Igreja 

Batista, onde passei a maior parte da minha infância.  

(1’20) Vamos começar conversando sobre a sua trajetória escolar. Qual a sua escolaridade atual? 

Atual, é o Ensino Médio completo. 

Quando chegou no CADTS você já tinha o ensino médio, estava no fundamental...? 

Não. Estava no ensino médio, mas no início tinha parado porque fazia uns serviços para ajudar em casa, na verdade. 

(1’55) Então você tinha parado o ensino médio para trabalhar. 

Isso, trabalhar assim... fazendo um biscate. Não vamos dizer que era realmente um trabalho fixo, com carteira e tudo. Eram 

só uns bicos mesmo só para ajudar. 

Entendi. Então quando você chegou no CADTS estava com o ensino médio parado. 

Tinha parado no primeiro ano. 

(2’20) E quando você voltou ainda estava no CADTS? 

Estava no CADTS quando voltei. 

E o CADTS te incentivou a voltar? Tem alguma relação essa sua volta? 

Tem sim. Não só o CADTS mas também com os meus amigos. Estava lá realmente porque tudo na vida a gente vai precisar 

de um estudo, de um reconhecimento. Com as boas amizades até consegui concluir o segundo grau, estudar e trabalhar de 

manhã. 

Essas amizades a que você se refere já eram lá do CADTS?  

Tanto do CADTS quanto os amigos que me indicaram o CADTS e que também não eram do CADTS. 

Então você em algum momento chegou a cursar o CADTS e o ensino Médio ao mesmo tempo? 

Isso. E ainda trabalhando. 

(3’6) Como era isso? Como conciliava esses horários? 

Na parte da manhã trabalhava como ajudante de pedreiro, a tarde ia para o CADTS, tanto eu quanto o Carlos. Ele tipo... 

pegou a mesma trajetória.  

Ele trabalhava com você também? 

Trabalhava com a gente como ajudante de pedreiro lá. A tarde eu ia para o CADTS e depois do CADTS ia para casa e depois 

ia para escola. 

Uma maratona grande hein... 

É. Mas, que hoje valeu a pena. Hoje eu vejo o resultado. 

(3’35) Bom. Queria que você falasse..., vou mexer com a sua memória mesmo, sobre algumas experiências, a visão que 

você tinha de escola antes de passar pelo CADTS. Como você via a escola? 

Olha não mudou muito a visão não. Eu via como um local para a gente se preparar para a vida. Não vou dizer só para a vida 

profissional não. Mas, vou dizer... Naquela época a gente tinha também educação religiosa (...) Também para o nosso 

cotidiano. 

Você estudava em escola pública? 

Toda a minha vida. 

(4’20) Mas, o modo de ser da escola, o funcionamento. Como você via? Você achava a organização boa? Quando você 

passou pelo CADTS a sua concepção de escola ideal mudou? O CADTS te fez tecer alguma comparação nesse 

sentido? 

Na verdade o CADTS é imparcial. Assim... ele só te induz a usar a cabeça, a pensar. Ela não vai te dizer é isso, isso e isso 

não. Mas, o que você acha disso, o que acha daquilo? Me explica o porquê isso, o porquê daquilo. 
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Em relação ao que você falou agora, em relação a escola. Na minha época era bem rígida a escola pública. Tinha que cantar 

hino nacional, tinha que chegar na hora. A diretora dava puxão de orelha. Hoje em dia a gente já não ver mais isso.   

(5’20) E o CADTS era rígido nesse sentido? 

Era rígido porque lá tinha normas em relação ao horário, em relação ao comportamento, em relação ao nosso cotidiano lá 

dentro e em respeito ao ambiente também. Porque o ambiente era emprestado em uma Igreja Católica. 

Era bastante rígido sim, não vou dizer rígido era um ambiente assim... que tinha regras. 

(5’53) Regras parecidas com a da escola “normal”? 

Não, as regras eram um pouco diferentes. As regras lá realmente eram para evitar que acontecesse alguma coisa e quando 

acontecesse o próprio aluno teria que fazer uma assembleia para tomar uma decisão. Não eram só os professores que 

tomavam decisão não. Era um todo 

Já na escola... 

Na escola o próprio professor que toma decisão, o diretor, expulsar (...) 

(6’20) Entendi. Então as decisões que vocês tomavam no CADTS também eram em relação a que conduta ter com 

determinado comportamento do aluno... 

Isso. 

Na indisciplina de um aluno por exemplo a decisão era tomada por vocês... 

Era tomada em todo. Não apenas pelos alunos, mas também pelos professores. 

Mas, os alunos participavam? 

Participavam e tinham que justificar o porquê do voto. Punição (...) tinha que justificar o porquê daquilo. 

(7’00) Você teve alguma experiência marcante na sua trajetória escolar? Não me refiro ao CADTS nesse momento. 

Algum fato na escola que te marcou... 

Assim, não tive um fato isolado na minha vida não. A única coisa assim que me lembro bem na escola foi fazer os amigos 

que tenho até hoje. Desde dez anos de idade. São assim há vinte anos, trinta anos companheiros. 

(7’40) Me conta, por favor, um pouco da sua trajetória profissional antes do CADTS. Quando chegou no CADTS você 

tinha quantos anos? 

Eu era novo cara... Em torno de uns vinte anos (...). 

(8’7) Antes de chegar no CADTS você já tinha parado de estudar em outro momento ou foi só naquele? 

Só naquele momento.  

(8’16) Então você trabalhava... 

É. Fazia uns biscates em serviços, assim, a parte e estudava. 

Esses seus serviços como você falou eram de ajudantes de pedreiro né? 

Isso. 

E como foi essa sua conciliação? Por que no primeiro momento foi trabalho e CADTS, depois foi trabalho CADTS e 

escola.  

Rapaz eu vou te dizer. Na vida a gente não consegue nada sem sacrifício (...). Foi complicado, inicialmente foi complicado. 

Mas, tive ajuda, como te falei, os amigos, boas amizades sempre ajudam a gente. Eles sempre dão força: “Vamos lá! Vamos 

terminar os estudos! Foi nesse caminho que segui. 

(9’5) E você chegou a mudar de trabalho quando estava no CADTS? 

Rapaz, trabalho assim de profissão eu cheguei a mudar depois do CADTS. Foi até indicação do Edson que também foi 

instrutor lá.  

Vou contar um pouco dessa trajetória. Inicialmente eu estava fazendo esses biscates e apareceu uma vaga. Inclusive era a 

empresa que estava fazendo o painel para controle de gasto de gás para White Martins. Na época era Simpac aí fez o outro 

serviço de montagem das placas. Em uma dessas o Luís Claudio conhecia a empresa que estava fazendo essa montagem e me 

indicou. Fui lá comecei a trabalhar um tempo com eles. Deu certo fiquei durante um tempo. Depois desse período que 

terminou esses equipamentos a empresa que fez o projeto conversou com esse antigo patrão, que é o Sr, Henrique. Ele disse: 

“tem um rapaz aí e tudo...”. Para me manter calmo ele disse: “Estão precisando lá para ajudar a consertar umas placas”, que 

eram de elevador. Então fui lá, não sabia que isso era uma prova (risos). (...)Não conhecia nada de elevador, tinha uns amigos 

que trabalhavam com elevador, mas não conhecia nada. Fui conhecer elevador lá. Nesse ramo que entrei lá rapaz, estou até 

hoje. Isso já faz uns doze anos mais ou menos. 

(10’45) Que legal! E isso foi viabilizado pela formação que você obteve no CADTS? 

Foi. Na época eu já gostava de eletrônica e tudo e no CADTS fui estudar eletrônica. Isso já foi um impulso. Hoje já trabalho 

em uma multinacional, na empresa Otis e vamos dizer que estou com uma vida assim..., já encaminhada. 

(11’10) Então a sua passagem no CADTS nesse sentido foi... 

Foi essencial, me ajudou muito... 

(11’19) Bom.  Vamos voltar um pouco na história e depois a gente avança de novo. Como foi o seu primeiro contato 

com o CADTS? Como você conheceu a escola? 

Rapaz foi até um modo assim..., inesperado. Um colega que foi estudar lá e nem conseguiu concluir a primeira fase. Ele 

comentou comigo: “Tem um curso lá, uma ONG lá que faz uns cursos disso, curso daquilo”. E na época veio eu e mais uns 

outros dois. O Anderson foi um e quem acabou concluindo fomos só eu e ele. Porque tem aquela parte de seleção lá no 

CADTS. O estudo primeiro tem que passar por umas fases de matemática, filosofia, essas coisas todas. Aí vão filtrando quem 

realmente quer fazer o curso (...) Na época a turma tinha uma boa quantidade, mas concluindo só foram doze (...) 

(12,18) Essa primeira que... 

A primeira fase que excluiu muita gente.  
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E para entrar como foi? Você fez inscrição, tinha alguma seleção antes de começar essa fase de estudar lá ou era só 

inscrição? 

A primeira era só inscrição. E depois para estudar lá foi essa primeira seleção, essa primeira fase e parte de matemática, 

filosofia, português e essas coisas (...). Eles não excluíam, mas a pessoa que acabavam saindo (...) 

(12’49) Então você se inscreveu no curso de Eletrônica. Por que escolheu essa formação? 

Eu já gostava de eletrônica. Antes de entrar para o CADTS eu também já tinha feito curso no SENAI, que não especifiquei. 

Fiz o curso de tornearia mecânica, mas inicialmente iria entrar lá como elétrica, mas como não tinha vaga comecei com 

tornearia mecânica e nunca gostei, mas fui concluindo. 

E concluiu? 

Concluí. Tentei seguir a profissão, mas não deu muito certo. Então parei e acabei entrando no curso no CADTS de eletrônica.   

(13’30) Interessante essa sua passagem no SENAI! Talvez seja até bom para comparar porque são duas experiências 

de formação profissional. Como seria essa sua comparação, em relação a método de estudo e até a eficácia das duas 

propostas?  

O SENAI na época que entrei lá. Eu entrei menor de idade, mas estava aquele programa do governo que menor de idade eles 

estavam cortando e só entravam com a empresa... Mas, o método de estudo do SENAI, eles te dão um livro enorme, vai 

estudando e depois faz a prova.  

Já no CADTS eu notei diferença. O próprios instrutor está lá do seu lado: “É isso, isso, isso...”. Individualmente com cada 

aluno. 

(14’20) No SENAI você tinha um incentivo ao contato com outras pessoas como no CADTS que você citou? 

O incentivo que tive no SENAI foi só da família mesmo. Os amigos que tinha lá realmente, beleza, alguns eram cotistas e 

tudo. Mas, incentivo de estudo não foi muita coisa não. Só a família. 

(14’40) A relação com os colegas no curso foi aprofundada como no CADTS? 

Não, não foi. 

O que você atribui a isso? 

No CADTS você tem que os próprios alunos participavam mais. Até a administração financeira da escola, se fazia uma 

campanha era para deixar claro para onde ia essa verba. Os próprios alunos decidiam. No SENAI não, é aquilo, o governo é: 

“Oh, é isso, isso e isso”. É como se fosse uma ditadura na verdade. É aquela norma deles a aquilo. (...) Não tinha voz ativa.  

Lá no CADTS já foi mais democrático. Todo mundo... 

(15’25) Me conta um pouco como era a sua rotina no CADTS. (...) O que você fazia quando chegava lá, como eram as 

aulas... 

Eram bem didáticas, tinha participação de todos (...). O que eu fazia quando chegava lá? Eu gostava dos eletrônicos na época. 

Então não tinha muita dificuldade. Eu me dava bem com a turma, com a matéria. Como já gostava da coisa (...) foi prazeroso. 

(16’00) Você estudou lá a tarde, né? 

Foi a tarde. 

Eu vi pelas minhas pesquisas que a tarde estudava o pessoal mais novo e a noite o mais velho de idade... 

Ou que trabalhava durante o dia. 

E você percebia alguma diferença de tratamento entre os turnos da tarde e noite? 

Não sei. O único contato que a gente tinha e que na maioria das vezes não ia o turno da tarde, era quando a gente fazia uma 

festa, uma programação para juntar o pessoal todo (...). Só que a parte da noite o pessoal tinha aquela dificuldade, já era o 

pessoal que já tinha uma vida, já era casado, já tinha uma vida com trabalho e as vezes tinha que descansar. E agente tirava 

um dia da semana para poder fazer essa programação. Então, normalmente o pessoal já estava trabalhando. 

(17’00) Tinha essa programação uma vez por semana? Como era? 

Uma vez por mês na verdade. Uma confraternização.  

(17’16) E como eram essas festas? 

Era assim bem light. Era diversão mesmo. O pessoal se juntava e fazia aquela divisa, um traz uma coisa, outro traz outra, um 

salgado, um refrigerante. O pessoal se unia, era bem unido o pessoal na época.  

 (17’39) E contava como dia de aula? 

Contava. (...) Qual a intensão do CADTS nisso? Juntar o pessoal. Se não o pessoal só fica com a cara no livro estudando (...). 

O CADTS queria que o pessoal entrasse em entrosamento, comunhão. Em uma empresa você não vai trabalhar 

individualmente, vai trabalhar em grupo.   

(18’11) Então a festa tinha um objetivo formativo... 

Tinha.  

(18’20) E como eram suas relações. Você já falou um pouco sobre isso em relação aos colegas. Você poderia falar 

mais? Não apenas com os colegas, mas também com a equipe, com os professores? 

Eu tinha uma relação assim, com os professores igual a dos alunos. Tínhamos amizades, claro que tudo tinha o seu respeito, 

tinha suas limitações. Eu não vou respeitar um professor como respeitaria um aluno. Mas, tinha aquele entrosamento que 

muito professor e aluno não tinha. Na verdade era um entrosamento entre amigos.   

(19’00) Em relação a rotina da aula, como era? Porque eu por exemplo provenho de escolas tradicionais, nunca passei 

por uma instituição como o CADTS. Então, a minha relação com a sala de aula é aquela do professor que passa no 

quadro, dita, passa texto (...) Como era a dinâmica de aula no CADTS? 

Era parecida assim, sendo que não impunham você a ter uma opinião igual a dele. Perguntavam a sua opinião e te pediam 

para justificar. Nunca...uma pessoa que tivesse a mesma opinião que a outra... Teria que justificar. Só para entrosar o pessoal 
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assim, forçar a analisar a situação. No caso para falar é aquilo, concordo com ele e pronto. Mas, porque que concorda com 

ele? Só para analisar mesmo o que está falando. 

(20’00) Entendi. Te forçava a se expressar e emitir opnião... 

Uma questão meio filosófica na verdade. Te força a pensar.  

(20’09) E comparando isso com a sua experiência da escola profissional, que você já pontua que era diferente... Em 

relação a benefícios para sua vida hoje, comparando as duas experiências... O que trouxe de benefício? Sei que o “se” 

não existe muito, mas se você não tivesse passado pelo CADTS? O que o CADTS contribuiu com esse jeito de... 

Então, ele contribuiu muito com o comportamento em trabalho de grupo. (...) Na escola você trabalha individualmente é 

aquilo ali, vamos fazer prova, separa você para lá, você para cá. Você faz a sua prova, ele faz a dele (...). No CADTS não, 

vamos dizer que era uma troca de conhecimentos e o meio de ter uma pessoa, ter um ambiente social mais aconchegado, no 

caso como uma empresa. Em uma empresa você não trabalha sozinho. Tem vários que trabalham contigo. Um faz uma coisa, 

outro faz outra. Vou dar o exemplo lá na própria Otis mesmo, tem a equipe da montagem, do ajuste e da manutenção. Vamos 

dizer que o montador está lá mas não consegue resolver o serviço. Tem que ir uma outra equipe lá. Se não estiver esse 

entrosamento entre eles? Vai acontecer um acidente. Vamos dizer que vai lá um rapaz do ajuste que não se dá bem com o 

montador, não vai nem querer saber do montador, mas vai acabar tendo um acidente e normalmente acidente nesse ramo é 

letal.  

(22’00) Como funcionava a avaliação no CADTS? Isso de forma prática mesmo. 

A avaliação... Como eu te falei as pessoas (monitores) estavam ali individualmente com cada um. Aí ele tinha conhecimento 

da capacidade daquele aluno e das dificuldades. Colocava em grupo. Então no grupo, está com dúvida nisso passa aí para ele 

(...). Ficava uma troca de conhecimento na verdade. 

A prova era escrita? 

Tinha prova escrita. Tinha prova dissertativa. Mas, era tudo em relação a troca de conhecimento. 

(22’35) Tinham umas tarefas... 

Tinha.  

Como era isso? 

Vamos comparar com uma empresa. Uma empresa tem os funcionários que fazem a manutenção predial. Lá já se tornava 

parte essa manutenção predial, a conservação, se tornava parte do ensino. Se eu monto uma empresa hoje, já tenho 

consciência daquilo, da manutenção predial, do que é feito, de como tem que ser feito. Os métodos de como tem que ser feito 

já facilitam mais a pessoa ter que abrir uma empresa. Já tem um conhecimento a mais (...) 

(23’30) Você tinha alguma disciplina ou atividade que se identificava mais? 

No caso a gente estudava aquela matéria específica, no caso eletrônica. Então eu já tinha mais facilidade. Já conhecia um 

pouco, gostava, lia alguns livros (...) E em relação a parte mecânica, como já tinha estudado no SENAI, já tinha um 

conhecimento da parte mecânica e em relação a segurança também nessas funções. Isso facilitou muito a minha vida lá. 

(24’05) E em relação a parte religiosa? Você até mencionou que por se tratar de um espaço da Igreja deveria se ter 

um respeito. Como era essa parte religiosa dentro da escola? 

Era imparcial. Cada um tem seu fundamento de religião e verdade. Inclusive um dos professores era espírita. Todo mundo se 

respeitava lá. A gente estava em um ambiente católico, tinha espíritas e evangélicos (...) Todos se respeitavam porque cada 

um tinha a sua opinião da religião. Não cabe a um homem convencer ao outro na verdade. 

(24’50) E o convívio também dos alunos... 

O convívio assim, com outras pessoas já é complicado. Mas, tinha aquele respeito. É certo que pessoas se desentendem as 

vezes, mas é onde entrava a regra  da escola. Já tinha comissão se tivesse briga 

(25’00) A Igreja que sedia o espaço fazia algum tipo de interferência? 

Não. Ela só exigia aquele respeito. Mas, assim em ditar como tem que ser não fazia. Os próprios alunos que diziam como 

tinha as regar lá (...). Porém, os próprios instrutores questionavam: “E se acontecer isso, se acontecer aquilo?” (...). Então ia 

sempre reformulando as regras. 

(25’ 45) Então, vocês participavam da criação das regras? 

Diretamente. 

(25’ 50) Que tipo de material didático vocês usavam? Livros, apostilas ou era a coisa prática mesmo? 

Usávamos apostila e a própria escola tinha o seu equipamento. O seu material didático e também as suas ferramentas.   

(26’12) Então você que era de eletrônica tinha aula em uma placa, por exemplo? 

Tínhamos, assim como  tinha condições na verdade. Ferramentas tinham suas cotas, mas na escola mesmo tinha.  

(26’40) Eu já perguntei se na escola comum teve alguma experiência que te marcou. E em relação ao CADTS teve algo 

assim? 

Teve sim, teve. Foram situações. Você via lá pessoas de diferentes religiões, etnias, mas que todo mundo tinha um conceito 

comum. Que era a sociedade, a união. Independente que você tenha um pensamento diferenciado. Há um convívio assim 

entre grupo.  

(27’15) Isso para você foi o que mais marcou?  

O que mais marcou. E hoje está sendo para mim o diferencial na empresa. 

Em que sentido? 

Eu trabalho na instalação, porém no ajuste. Então, nesse ramo de serviço que estou as vezes vou dar uma ajuda ao pessoal da 

manutenção que é de equipe diferente, de filial diferente e setores diferentes. No caso, voltei recentemente lá de Londrina. 

Passei um mês trabalhando com eles, com pessoas de outro Estado e de setores diferentes, tanto da manutenção, quanto da 

montagem. O CADTS me ensinou a trabalhar em equipe. 
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Até então, no início lá no CADTS tinha alunos de mecânica estudando com alunos de eletrônica. (...) Depois que separavam 

as turmas. 

(28’25) Então isso contribui para sua maneira de trabalhar hoje? 

Contribui muito. 

(28’35) Eu acho que você já respondeu em parte. Mas, gostaria de reforçar essa pergunta. O que você acha da 

formação profissional que a escola te ofereceu? 

Do CADTS eu acho boa, muito boa. Não só a formação profissional, mas a formação humana, humanitária. Assim, o modo 

de vida que a gente vive.  

(28’55) Hoje você se considera um bom profissional na área... de eletrônica né? 

Na verdade, no elevador a gente trabalha tanto a eletrônica quanto a mecânica. Então eu falo que me influenciou muito. Eu já 

entrei no CADTS com a parte mecânica. Mas, lá peguei também parte elétrica e parte eletrônica. Me influenciou assim, 

vamos dizer no caso que sou um bom profissional. A pessoa falar sobre si mesmo é meio assim duvidoso (risos). (...) Não me 

considero em mau profissional, mas também não me considero aquele excelente profissional. 

(29’40) Você contou na sua trajetória profissional que saiu do CADTS e logo depois foi indicado para ir trabalhar... 

Isso. Pouco tempo depois. No máximo, no intervalo de um ano. 

A empresa que você foi já era no ramo de elevador? 

Não, ramo de eletrônica. E aí a empresa que trabalhava com placa de elevador também fazia placa para White Martins. Aí 

inicialmente comecei trabalhando com a placa da White Martins, depois o serviço caiu e aí surgiu uma vaga nessa empresa 

que projetou as placas. Fui trabalhar lá diretamente com a placa de elevador (...).  

Nesse intervalo aí que eu trabalhei lá até teve outra indicação. Eu até indiquei o professor que me indicou para trabalhar lá. 

Ele me indicou primeiro e eu acabei e indicando ele depois. E acabou que a gente começou a trabalhar junto de novo. 

(31’25) Então você já trabalhava antes... 

Trabalhar.... não. Exercia uma atividade profissional.  

A sua relação com o trabalho mudou depois do CADTS? 

Rapaz, mudou. Mudou porque tive uma visão mais aberta da realidade mesmo. Porque a escola te passa aquilo, é isso, isso e 

isso. As únicas matérias que te forçam a pensar assim seriam a matemática e a filosofia na escola. O restante só se dar a 

situação é essa, essa e essa. Matemática tem aquela é isso, isso e isso mas, você tem que saber o porquê disso. Filosofia 

começa te questionar por que isso, por que aquilo? Então são as duas únicas matérias que eu me lembre que me forçavam a 

pensar mesmo. 

(32’15) E no CADTS como era? 

No CADTS o sujeito é forçado a pensar. Tudo era questionado lá (risos). 

Tenta lembrar de um exemplo aí... 

 Um exemplo... Uma parte bem marcante lá na escola. Teve um colega que tinha problema de saúde. Ele tinha problemas 

nervosos. Aí um outro colega falou uma coisa que ele se irritou e ele bateu no colega. Só que estava uma regra lá de que em 

caso de briga teria que expulsar o aluno e as regras foram feitas pelos próprios alunos. Só que houve um questionamento. O 

que é uma briga, o que é uma agressão. Aí ficou no ar... Briga é quando se tem uma ação e reação, agressão não. E aí não se 

enquadrava. Ele deu um soco e o outro parou. E aí teve aquela conversa toda para o pessoal decidir o que fazer. Acabou que 

amenizou tudo. Mas, dali para frente qualquer tipo de agressão teria que expulsar o aluno.  

Só não foi expulso porque não se enquadrava na regra (risos). 

(33’20) Em relação a visão política? Como era a formação política de vocês lá? 

Não tinha formação partidária. Até porque cada professor apoiava um determinado partido, no caso uns idealista e tudo. Mas, 

ela é imparcial. Como ela te forçava a pensar ela te fazia: “Está prestes a ganhar esse aí, mas por que não ver o histórico dele 

antes? Por que não vê o que ele fez e está prometendo? Vê o que o outro fez e o que está prometendo”. Então isso teve uma 

participação na formação política. Pesquisar o trabalho do político antes de aceitar a proposta que ele está fazendo. Ele pode 

ter feito uma outra proposta e não ter cumprido nada.  

(34’18) Em relação a visão de mundo? Mudou muita coisa? Como o CADTS te influenciou? 

Pode-se dizer que me deixou mais atento, me deixou mais atento a situações. Relações de mundo, ambiente de trabalho, essas 

coisas todas. O tipo de trabalho com quem vou trabalhar, ampliou. A visão, o modo global de não só a minha pessoa, mas 

quem está trabalhando ao meu lado. Até os usuários do meu lado mesmo. Porque isso também influencia a empresa(...).  

(35’09) E em relação a sociedade como um todo vocês pensavam essas questões? Não só em relação ao trabalho, mas 

uma leitura(...) Se o CADTS estivesse funcionando nesse momento que o Brasil vive hoje. (...) Como era esse tipo de 

relação da escola com o que acontecia no país? Isso era pensado, discutido? 

No caso... lá agente discutia todos esses assuntos. O cotidiano todo. Não só a política, não o  trabalho, mas o cotidiano. O 

social..., discutia de tudo no caso.  

(35’50) Mas, isso era discutido em disciplinas específicas ou... 

Não. Em debates. (...) Uma vez foi até o Luís que levantou uma questão. A gente estava fazendo um estudo e aí um aluno, me 

recordo vagamente, levantou uma questão. E aí a gente parou o estudo para poder ver aquela situação. O debate assim não era 

em relação a matéria, mas um caso isolado, específico. 

(36’25) O CADTS não oferecia um diploma reconhecido pelo MEC né? 

Não oferecia porque tem aquelas questões legais. Lá era uma ONG. Não tinha verba suficiente. Os próprios alunos ajudavam 

a custear, tinha patrocínios e esses patrocínios foram caindo. 

(36’50) E como foi para você que já tinha passado pelo SENAI, um curso que certificava, o fato do CADTS não 

certificar? Isso pesou em algum momento? 
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Rapaz, vou te falar. Pesar não pesou não porque a minha intensão não era o diploma, era o conhecimento. O diploma eu 

posso fazer um curso à distância ali e pegar o diploma. Só que não vou ter o mesmo método de ensino, não vou ter a mesma 

forma que eles me passaram e me forçaram a pensa. 

(37’25) O fato de não ter diploma influenciava ou atrapalhava a entrada no mercado de trabalho? 

Chegou a influenciar pouco. Pouco porque eu já tive esse encaminhamento. E na época que eu entrei na OTIS eu fiz 

entrevista, apresentei o currículo e ninguém questionou nada. Eu estava insatisfeito na época que a empresa tinha fundido 

com outra empresa eletrônica, fiquei meio insatisfeito com o serviço e procurei outro. Fiz inscrição em três empresas (...)  

Umas duas ou três semanas depois a Otis me chamou, fez entrevista. Mas, eu já estava determinado a sair da Eleten. Eles 

quiseram conversar comigo, mas não tem conversa, já estou decidido a sair... Não influenciou nada o diploma. O que 

influenciou foi só a base de conhecimento. Hoje em dia o diploma já está influenciando (...) 

(38’35) E algum colega se queixava disso?  

Não me recordo disso. Se bem que o ser humano nunca está satisfeito. Então com certeza havia alguma queixa, mas eu não 

me recordo. 

(39’00) Você fez outros cursos depois? 

Eu assim, não cheguei a estudar. Pretendo até fazer outros cursos. (...) Até de automação. Mas. O trabalho, assim (...) não está 

favorecendo muito. Gosto do trabalho, mas não está favorecendo muito o tempo (...). Hoje já existe meios do pessoal estudar 

a distância (...). Inclusive a própria empresa incentiva o estudo, a Otis incentiva. Ela da bolsa de estudos e se o funcionário 

quiser fazer faculdade ela banca, ela paga.  

(39’50) E você pensa em fazer faculdade?  

Nesse momento não. Futuramente, quem sabe? (...) 

(40’00) Qual foi o principal legado que você acha que o CADTS te deixou? 

O conhecimento cara! Pode falar o que for, mas ninguém vai tirar isso de mim. (...) 

Esse conhecimento a que se refere é em relação a sua profissão a parte de... 

A parte da vida, o cotidiano. Tanto profissional, quanto social. Isso ninguém vai conseguir tirar. 

(40’40) Vou finalizar pedindo para você destacar um aspecto positivo e um negativo da sua passagem no CADTS. 

O positivo são vários. O negativo é aquela estrutura assim... Como era uma ONG não tinha aquela estrutura toda que o 

SENAI tinha. Não é culpa dela realmente. A verba que ela tinha era aquilo ali. 

E os prós são tantos (risos) que não tem nem como falar todos aqui. Foi a educação, as amizades, o modo de vida lá que eles 

passaram... Muita coisa boa lá.  
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Anexo 2 – Decisões da assembleia dos alunos 
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